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BEKNOPTE MOTIVERING

De goedkeuring van Richtlijn 2001/20/EG was een belangrijke mijlpaal in de vaststelling van 
normen voor klinische proeven, zowel in de Unie als op internationaal niveau. 

Deze richtlijn bemoeilijkte evenwel de uitvoering van klinische proeven in verschillende 
lidstaten, en harmonisatie en een grondige beoordeling van het bestaande rechtskader dringen 
zich op. Het is van het allergrootste belang dat de in de vorige richtlijn vastgestelde strenge 
normen behouden blijven en niet verloren gaan in een poging om de procedures in de 
lidstaten te vereenvoudigen. 

Uw rapporteur neemt een aantal amendementen op in haar advies om de instandhouding van 
hoge normen in de zorg voor en de behandeling van patiënten in de Unie te garanderen en 
tegelijkertijd wetenschappelijk onderzoek en innovatie te bevorderen door het publiek 
toegang te geven tot gegevens in de vorm van volledige verslagen van klinische proeven. 
Gezien de huidige economische crisis mag geen geld worden verspild aan geneesmiddelen die 
niet doeltreffend zijn, en de burgers moeten weloverwogen beslissingen kunnen nemen in 
verband met hun gezondheid.

Uw rapporteur is van mening dat de nieuwe definities, met inbegrip van de nieuwe definities 
van de termen klinische proef, klinische studie en "proeven met beperkte interventie" als 
bedoeld in artikel 2, nodeloos ingewikkeld zijn en fout kunnen worden geïnterpreteerd. Er zou 
voor de definities een eenvoudig beginsel moeten worden toegepast, waarbij "waarnemingen" 
worden ingedeeld bij de categorie "studie" en "interventies" bij de categorie "proef". Gezien 
de standaarddefinitie van "klinische studies zonder interventie" zouden op grond van de 
huidige tekst zonder een dergelijk amendement "klinische studies" (die niet onder de definitie 
van klinische proeven vallen) kunnen worden uitgevoerd zonder dat eerst toestemming wordt 
gevraagd aan de patiënten. Op basis van dezelfde redenering wordt ook voorgesteld om 
definities uit de huidige richtlijn opnieuw in de tekst op te nemen. 

Uw rapporteur vreest dat het voorstel in zijn huidige vorm de bestaande rol van de ethische 
commissies verzwakt zonder dat een geschikte rechtsbasis wordt vastgesteld voor een 
gelijkwaardig onafhankelijk beoordelingsorgaan. De Unie moet de mensenrechten, de 
veiligheid van de patiënten en streng ethisch toezicht terdege in aanmerking nemen, door 
onafhankelijke ethische commissies opnieuw in de verordening op te nemen. 

Artikel 28, lid 2 luidt als volgt: "De rechten, de veiligheid en het welzijn van de 
proefpersonen hebben voorrang op de belangen van de wetenschap en de samenleving."
Teneinde deze doelstellingen te verwezenlijken, is het noodzakelijk dat het verlenen van 
toelating door de lidstaten afhankelijk wordt gemaakt van het besluit van de interdisciplinaire 
en onafhankelijke ethische commissie die op basis van het nationale recht bevoegd is. 

Gegevens van klinische proeven zijn wetenschappelijke gegevens die vergaard worden met 
betrokkenheid van het publiek en hebben aanzienlijke gevolgen voor het publiek. Zij behoren 
in de eerste plaats dan ook toe aan het publiek. Er is ook een ethisch aspect aan snelle en goed 
gecontroleerde toegang tot de resultaten van klinische proeven, aangezien patiënten op die 
manier rechtstreeks en snel toegang hebben tot de recentste ontwikkelingen op 
farmacologisch gebied.
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Het werk van wetenschappers wordt belemmerd en er wordt afbreuk gedaan aan de 
maatschappelijke waarde van onderzoek indien de gegevens nooit openbaar worden gemaakt. 
Daarom vraagt de rapporteur om in de verordening een duidelijke bepaling op te nemen die 
burgers van de Unie de mogelijkheid biedt om klinische informatie over geneesmiddelen te 
raadplegen, teneinde hen in staat te stellen weloverwogen beslissingen in verband met hun 
gezondheid te nemen. 

Uw rapporteur vraagt dat de klinische informatie in de EU-databank wordt opgeslagen in de 
vorm van verslagen van klinische studies. De tot dusver opgedane ervaring leert ons dat een 
samenvatting niet volstaat om de rechten en belangen van patiënten te beschermen. Niet-
publicatie van de gedetailleerde resultaten van klinische proeven is nadelig voor de 
ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en zorgt voor vertekende publicaties 
(negatieve bevindingen worden niet gepubliceerd) die een onvolledig beeld schetsen van de 
werkzaamheid van geneesmiddelen. Zo heeft een dergelijke vertekende publicatie het 
antidepressivum paroxetine ruime ingang doen vinden onder kinderen en tieners, ondanks een 
gebrek aan werkzaamheid en, wat zorgwekkender is, ondanks een verhoogd zelfmoordrisico 
in deze bevolkingsgroep.

Met het oog op meer transparantie vraagt uw rapporteur om een bewaarplicht van onbepaalde 
tijd voor het basisdossier van klinische proeven, in plaats van de voorgestelde 
bewaringstermijn van vijf jaar. Aangezien bepaalde bijwerkingen van geneesmiddelen op 
lange termijn, zoals kanker en teratogene werking, pas tientallen jaren later duidelijk worden 
en soms zelfs verder reiken dan één generatie patiënten, zoals het geval was met ramp rond
di-ethylstilbestrol (DES) in de jaren vijftig, zestig en zeventig, moet gegarandeerd worden dat 
het basisdossier voor onbepaalde tijd wordt bewaard.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:

Amendement 1
Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) De bestaande definitie van een 
klinische proef die is opgenomen in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 

(3) De bestaande definitie van een 
klinische proef die is opgenomen in 
Richtlijn 2001/20/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 4 april 2001 
betreffende de onderlinge aanpassing van 
de wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
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moet worden verduidelijkt. Het begrip 
"klinische proef" moet daarbij 
nauwkeuriger worden gedefinieerd door 
het ruimere begrip "klinische studie" in 
te voeren, waarvan een klinische proef 
een categorie vormt. Die categorie moet 
op basis van specifieke criteria worden 
gedefinieerd. Deze benadering houdt naar 
behoren rekening met de internationale 
richtsnoeren en is in overeenstemming 
met de geneesmiddelenwetgeving van de 
EU, die op een tweedeling tussen 
"klinische proeven" en "studies zonder 
interventie" berust.

hoeft niet te worden veranderd, en vele 
andere in de vorige richtlijn vastgestelde 
definities moeten behouden blijven.

Or. en

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(7) De procedure moet flexibel en 
doeltreffend zijn om administratieve 
vertraging voor aanvang van een klinische 
proef te voorkomen, zonder dat de 
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veiligheid van de patiënten of de 
volksgezondheid in het gedrang komt.

Or. en

Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"stilzwijgende toelating" opgenomen. Dit 
begrip moet worden behouden om te 
waarborgen dat de termijnen worden 
nageleefd. Bij een volksgezondheidscrisis 
moeten de lidstaten een aanvraag van een 
klinische proef snel kunnen beoordelen en 
toelaten. Daarom moeten geen 
minimumtermijnen voor de goedkeuring 
worden vastgesteld.

(8) De termijnen voor de beoordeling van 
een aanvraagdossier voor klinische 
proeven moeten toereikend zijn om het 
dossier te beoordelen en tegelijkertijd 
snelle toegang tot nieuwe, innovatieve 
behandelingen mogelijk maken en 
waarborgen dat de Unie aantrekkelijk blijft 
als plaats om klinische proeven te 
verrichten. In dit licht werd in 
Richtlijn 2001/20/EG het begrip 
"impliciete toelating" opgenomen voor 
gevallen waarin de ethische commissie 
een gunstig oordeel heeft gegeven en de 
bevoegde autoriteit binnen de 
voorgeschreven termijn geen bezwaar 
heeft gemaakt. Dit begrip moet worden 
behouden om te waarborgen dat de 
termijnen worden nageleefd. Bij een 
volksgezondheidscrisis moeten de lidstaten 
een aanvraag van een klinische proef snel 
kunnen beoordelen en toelaten. Daarom 
moeten geen minimumtermijnen voor de 
goedkeuring worden vastgesteld in geval 
van een crisis op het gebied van de 
volksgezondheid.

Or. en

Motivering

De verwijzing naar Richtlijn 2001/20/EG moet nauwkeuriger zijn. Volgens de richtlijn dient 
de toelating impliciet te zijn wanneer de ethische commissie een gunstig oordeel heeft 
gegeven en de bevoegde autoriteit binnen de voorgeschreven termijn geen bezwaar heeft 
gemaakt. In uitzonderingsgevallen, wanneer sprake is van bijzonder gecompliceerde kwesties, 
dient echter een uitdrukkelijke schriftelijke toelating vereist te zijn. Het moet worden 
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verduidelijkt dat de laatste zin van het lid uitsluitend verwijst naar een crisis op het gebied 
van de volksgezondheid.

Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Overweging 9

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.

Schrappen

Or. en

Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Overweging 52
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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, met inbegrip van het verslag van 
de klinische proef dat een statistische-
analyseplan, details over het protocol en 
onbewerkte gegevens bevat, en moet 
gemakkelijk te doorzoeken zijn. Alle 
persoonsgegevens van proefpersonen 
moeten in de databank anoniem worden 
gemaakt en de informatie moet openbaar 
zijn overeenkomstig de specifieke 
vereisten van Verordening (EG) nr. 
1049/2001 van het Europees Parlement en 
de Raad van 30 mei 2001 inzake de 
toegang van het publiek tot documenten 
van het Europees Parlement, de Raad en 
de Commissie1 en met inachtneming van 
het recht op toegang tot documenten, 
zoals erkend in artikel 42 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie.

____________
1 PB L 145 van 31.5.2001, blz. 43.

Or. en

Motivering

Niet-publicatie van de gedetailleerde resultaten van klinische proeven, in de vorm van 
verslagen van klinische studies, is nadelig voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
kennis en zorgt voor vertekende publicaties (negatieve resultaten worden niet gepubliceerd) 
die een onvolledig beeld schetsen van de werkzaamheid van geneesmiddelen. Zo heeft een 
dergelijke vertekende publicatie het antidepressivum paroxetine (Seroxat°) ruime ingang 
doen vinden onder kinderen en tieners, ondanks een gebrek aan werkzaamheid en, wat 
zorgwekkender is, ondanks een verhoogd zelfmoordrisico in deze bevolkingsgroep.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Deze verordening is in 
overeenstemming met de belangrijkste 
internationale richtsnoeren voor klinische 

(63) Deze verordening is in 
overeenstemming met de belangrijkste 
internationale richtsnoeren voor klinische 
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proeven, zoals de recentste versie (2008) 
van de Verklaring van Helsinki en goede 
klinische praktijken op basis van de 
Verklaring van Helsinki.

proeven, zoals de recentste versie (2008) 
van de Verklaring van Helsinki, met name 
de ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met betrokkenheid van 
proefpersonen, inclusief onderzoek met 
menselijk materiaal en gegevens op basis 
waarvan de identiteit van een persoon kan 
worden vastgesteld, en goede klinische 
praktijken op basis van de Verklaring van 
Helsinki.

Or. en

Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(1) "klinische proef": onderzoek bij de 
mens dat bedoeld is om:
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

De nieuwe definities zijn te ingewikkeld en te moeilijk in de praktijk om te zetten en zullen 
aanvullende administratieve lasten met zich meebrengen. Er zou een eenvoudig beginsel 
moeten worden toegepast, waarbij "waarnemingen" worden ingedeeld bij de categorie 
"studie" en "interventies" bij de categorie "proef". De nauwkeuriger formulering van de 
vorige Richtlijn 2001/20/EG moet dan ook opnieuw in de tekst worden opgenomen.

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wij verwijzen naar de vorige motivering.

Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

a) de geneesmiddelen voor onderzoek zijn 
toegelaten;
b) de geneesmiddelen voor onderzoek 
worden volgens het protocol van de 
klinische proef overeenkomstig de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
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in de handel brengen gebruikt of het 
gebruik ervan is een 
standaardbehandeling in een of meer van 
de betrokken lidstaten;
c) de aanvullende diagnostische of 
monitoringprocedures leveren, ten 
opzichte van de normale klinische praktijk 
in een betrokken lidstaat, niet meer dan 
een minimaal hoger risico of een 
minimale hogere belasting voor de 
veiligheid van de proefpersonen op;

Or. en

Motivering

Een toegelaten geneesmiddel voor onderzoek wordt aan een studie na toelating onderworpen 
wegens een vermoeden van ontoereikende werkzaamheid of van een aanvullend risico voor de 
veiligheid van de patiënten in vergelijking met de normale klinische praktijk, ook indien het 
gebruikt wordt overeenkomstig de voorwaarden van de vergunning voor het in de handel 
brengen. Dat was het geval voor de Regulate-studie betreffende benfluorex (Mediator°) en de 
Vigor-studie betreffende rofecoxib (Vioxx°).

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(12) "wezenlijke wijziging": een 
verandering van een aspect van de 
klinische proef, met inbegrip van een 
voortijdige stopzetting van de proef en een 
wijziging in het aantal proefpersonen, die 
na de kennisgeving van het in de artikelen 
8, 14, 19, 20 en 23 bedoelde besluit wordt 
aangebracht en die wezenlijke gevolgen 
kan hebben voor de veiligheid of de 
rechten van de proefpersonen of voor de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de klinische proef gegenereerde gegevens
en met name kan leiden tot een andere 
interpretatie van de wetenschappelijke 
documenten die het verloop van de proef 
onderbouwen, dan wel anderszins 
significant is;
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Or. en

Motivering

Door voortijdige stopzetting vermijdt de opdrachtgever dat een dergelijk verschil aan het eind 
van de proef statistisch insignificant wordt indien dit het gevolg was van het gevaar.
Wijzigingen in de uitvoering, de opzet, de methodologie, het geneesmiddel voor onderzoek of 
auxiliaire geneesmiddelen van klinische proeven na de toelating kunnen de betrouwbaarheid 
en de robuustheid van de gegevens in het gedrang brengen. Daarom werd de nauwkeuriger 
formulering van artikel 10, onder a) van Richtlijn 2001/20/EG weer in de tekst opgenomen.

Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 14 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Toevoeging van de in Richtlijn 2001/20/EG vastgestelde definitie.

Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) "ongewenst voorval": een schadelijk 
medisch verschijnsel bij een proefpersoon 
aan wie een geneesmiddel wordt 
toegediend, dat niet noodzakelijk een 
oorzakelijk verband met die behandeling 
heeft;

(28) "bijwerking": een schadelijk medisch 
verschijnsel bij een proefpersoon aan wie 
een geneesmiddel wordt toegediend,
ongeacht de toegediende dosis;

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

Or. en

Motivering

Overname van de correcte formulering van Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 2 – punt 30 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30 bis) "verslag van een klinisch 
onderzoek": een verslag met het volledige 
protocol en de eventuele opeenvolgende 
wijzigingen daarvan, een statistische-
analyseplan, een samenvatting van het 
onderzoek naar de werkzaamheid en 
veiligheidsgegevens van alle uitkomsten, 
alsook individuele anoniem gemaakte 
patiëntgegevens in tabellen of lijsten.

Or. en

Motivering

Wanneer verslagen van klinische studies niet worden opgenomen in systematische evaluaties, 
is de bewijsbasis onvolledig en kunnen de conclusies over de effecten van een interventie 
vertekend zijn. Zo werd de heilzame werking van reboxetine in vergelijking met een placebo 
in de gepubliceerde gegevens 115% overschat en werd de schadelijke werking onderschat. 
Nog een voorbeeld is neuraminidaseremmer oseltamivir (Tamiflu). De lidstaten hebben 
miljoenen doses van het product ingeslagen zonder bewijs dat het ernstige complicaties van 
influenza helpt te verminderen.
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Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Wanneer niet alle gegevens worden geregistreerd, wordt het onderzoek nutteloos. Niet-
publicatie van de gedetailleerde resultaten van klinische proeven, in de vorm van verslagen 
van klinische studies, is nadelig voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis en 
zorgt voor vertekende publicaties (negatieve resultaten worden niet gepubliceerd) die een 
onvolledig beeld schetsen van de werkzaamheid van geneesmiddelen.

Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Er moeten ethische klinische proeven van goede kwaliteit worden opgezet om relevante 
gegevens te genereren met het oog op de ontwikkeling van de wetenschappelijke kennis over 
de mens en over de middelen waarmee diens leven kan worden verbeterd, en deze kennis moet 
met het oog op latere raadpleging worden opgeslagen. Er zou alleen maar nieuw onderzoek 
mogen worden verricht wanneer op het moment waarop het onderzoek van start gaat de 
vragen waarop het een antwoord moet bieden niet bevredigend kunnen worden beantwoord 
door bestaand bewijsmateriaal (bijv. Cochrane-onderzoeken).
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Amendement 17
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 stelt binnen een jaar 
richtsnoeren betreffende ethische 
commissies vast voor de lidstaten teneinde 
de procedures te stroomlijnen en de 
uitvoering van proeven in verschillende 
lidstaten te vergemakkelijken, zonder dat 
de veiligheid van de proefpersonen in 
gevaar komt.

Or. en

Motivering

In de Verklaring van Helsinki en het Verdrag van Oviedo wordt het volgende verklaard: 
"Wetenschappelijk onderzoek met mensen mag alleen worden verricht als (...) het 
onderzoeksvoorstel is goedgekeurd door de bevoegde instantie na (...) multidisciplinaire 
toetsing van de ethische aanvaardbaarheid." In artikel 28, lid 2 van deze verordening wordt 
het volgende bepaald: "De rechten, de veiligheid en het welzijn van de proefpersonen hebben 
voorrang op (...) belangen van de wetenschap en de samenleving." Om consequent te zijn, 
moeten de lidstaten toelating afhankelijk maken van het besluit van hun bevoegde ethische 
commissies.

Amendement 18
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 1 – letter a – punt i – streepje 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- de mate waarin de proefpersonen 
overeenstemmen met de beoogde 
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gebruikers van de geneesmiddelen wat 
leeftijd en geslacht betreft en of de 
proefpersonen gezonde vrijwilligers dan 
wel patiënten zijn;

Or. en

Motivering

Met het oog op een zo groot mogelijke werkzaamheid moeten geneesmiddelen getest worden 
op populaties die van gelijke aard zijn als de doelgroep van de geneesmiddelen. Bepaalde 
geneesmiddelen worden bijvoorbeeld anders gemetaboliseerd door vrouwen dan door 
mannen.

Amendement 19
Voorstel voor een verordening
Artikel 6 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Het beoordelingsverslag wordt 
ingediend via het EU-portaal, opgeslagen 
in de EU-databank en voor het publiek 
toegankelijk gemaakt.

Or. en

Motivering

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

Amendement 20
Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) weigering van de ethische 
commissie om de uitvoering van de 
klinische proef in de betrokken lidstaat 
goed te keuren.

Or. en
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Amendement 21
Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De opdrachtgever kan de aanvraag tot de 
beoordelingsdatum op ieder moment 
intrekken. In dat geval kan de aanvraag 
alleen voor alle betrokken lidstaten worden 
ingetrokken. Er wordt een register van 
ingetrokken aanvragen bijgehouden in de 
EU-databank en elke intrekking moet 
worden gemotiveerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet inzicht geven in de redenen waarom aanvragen voor klinische proeven 
worden ingetrokken. Er is een aantal goede redenen om een aanvraag in te trekken of een 
klinische proef stop te zetten, zoals de veiligheid van de patiënten en de werkzaamheid van het 
geneesmiddel. Commerciële redenen worden ook vaak als reden aangehaald om proeven te 
stoppen. De intrekking van een aanvraag voor een klinische proef om louter commerciële 
redenen is onethisch, aangezien patiënten en de samenleving op die manier een mogelijk 
doeltreffende medische innovatie wordt ontnomen.

Amendement 22
Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Een wezenlijke wijziging mag alleen 
worden uitgevoerd als zij overeenkomstig 
de procedure van dit hoofdstuk is 
goedgekeurd.

Een wezenlijke wijziging mag alleen 
worden uitgevoerd als zij overeenkomstig 
de procedure van dit hoofdstuk is 
goedgekeurd en een ethische commissie er 
tevoren een gunstig oordeel over heeft 
gegeven.

Or. en

Motivering

Aangezien een wezenlijke wijziging gedefinieerd wordt als een "verandering (...) die 
wezenlijke gevolgen kan hebben voor de veiligheid of de rechten van de proefpersonen of 
voor de betrouwbaarheid en robuustheid van de in de klinische proef gegenereerde 
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gegevens", dient dezelfde procedure te gelden als voor de toelating van klinische proeven.

Amendement 23
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 wezenlijk 
wijziging geacht te zijn toegelaten.

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 24
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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Ter behoud van overweging 11 van Richtlijn 2001/20/EG, die geen ruimte laat voor 
stilzwijgende toelating door bevoegde autoriteiten als de ethische commissie geen gunstig 
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oordeel heeft gegeven voor de klinische proef.

Amendement 25
Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

5. Als de klinische proef buiten de Unie is 
uitgevoerd, moet zij ten volle voldoen aan 
de in deze verordening vastgestelde 
beginselen ten aanzien van de rechten en
het welzijn van de proefpersonen en de 
betrouwbaarheid en robuustheid van de in 
de proef gegenereerde gegevens.

Or. en

Motivering

De vereisten voor klinische proeven die buiten de Unie worden uitgevoerd, moeten dezelfde 
zijn als die in het verordeningsvoorstel. In geval van gelijkwaardige beginselen kunnen derde 
opdrachtgevers deze op uiteenlopende wijzen interpreteren.

Amendement 26
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – leden 1 en 1 bis

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 

1. Geïnformeerde toestemming wordt door 
de proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger uit vrije wil schriftelijk 
gegeven na omstandig te zijn ingelicht
over de aard, duur, betekenis, implicaties 
en risico's van de klinische proef, ook 
indien de klinische proef moet worden 
stopgezet, de eventuele 
behandelingsalternatieven en andere 
informatie als vereist door de nationale 
wetgeving, en wordt voorzien van de 
datum en een handtekening. De verstrekte 
informatie en de geïnformeerde 
toestemming worden behoorlijk 
gedocumenteerd. Als de proefpersoon niet 
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een kopie van het document waarmee 
geïnformeerde toestemming is gegeven.

in staat is te schrijven, kan hij in 
uitzonderlijke gevallen zijn toestemming 
mondeling geven, in aanwezigheid van ten 
minste één onpartijdige getuige die het 
vertrouwen van de proefpersoon geniet.
De proefpersoon of zijn wettelijke 
vertegenwoordiger ontvangt een kopie van 
het document waarmee geïnformeerde 
toestemming is gegeven.

1 bis. Het document waarmee 
geïnformeerde toestemming wordt 
gegeven, bevat systematisch twee 
vermeldingen:
- het registratienummer van de proef op 
het EU-portaal en
- een verklaring dat de resultaten uiterlijk 
een jaar na afloop van de proef 
beschikbaar zullen worden gemaakt op 
het EU-portaal en een geschatte datum.

Or. en

Motivering

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

Amendement 27
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – leden 3 bis en 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Indien de opdrachtgever de in lid 3 
bedoelde verplichting niet nakomt, leggen 
de betrokken lidstaten geharmoniseerde 
boetes op. Deze bedragen maximaal 
7 000 EUR voor de eerste 30 dagen dat de 
verplichting niet wordt nagekomen en 
vervolgens maximaal 7 000 EUR per 
extra dag tot de verplichting wordt 
nagekomen.
3 ter. Er moet een 
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conformiteitsattestformulier worden 
ingediend en verstrekt in het kader van 
het gemeenschappelijk technisch 
document overeenkomstig de in lid 3 
bedoelde verplichting.

Or. en

Motivering

Teneinde de opdrachtgever aan te moedigen om de informatie binnen een jaar na het eind 
van de klinische proef aan de bevoegde autoriteiten te bezorgen, moeten de lidstaten 
ontradende en geharmoniseerde boetes hanteren. In de VS bestaan dergelijke boetes al 
(burgerrechtelijke geldboete van maximaal 10 000 USD gedurende de eerste 30 dagen + 
maximaal 10 000 USD voor elke dag dat de schending voortduurt na de initiële periode van 
30 dagen). Dit zal patiënten vertrouwen geven in het proces.

Amendement 28
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 en een verslag van de 
klinische studie bij de EU-databank in.
Alle nieuwe aanvragen voor klinische 
proeven van een bepaalde opdrachtgever 
worden pas beoordeeld wanneer de 
verslagen van klinische studies in verband 
met eerder geregistreerde en 
goedgekeurde proeven bij de EU-
databank zijn ingediend. Opdrachtgevers 
motiveren waarom zij de samenvatting 
van de resultaten en de verslagen van 
klinische studies niet hebben ingediend. 
Deze motivering wordt publiek 
toegankelijk gemaakt. 

Or. en

Motivering

Niet-publicatie van de gedetailleerde resultaten van klinische proeven, in de vorm van 
verslagen van klinische studies, is nadelig voor de ontwikkeling van de wetenschappelijke 
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kennis en zorgt voor vertekende publicaties (negatieve resultaten worden niet gepubliceerd) 
die een onvolledig beeld schetsen van de werkzaamheid van geneesmiddelen. Zo heeft een 
dergelijke vertekende publicatie het antidepressivum paroxetine (Seroxat°) ruime ingang 
doen vinden onder kinderen en tieners, ondanks een gebrek aan werkzaamheid en, wat 
zorgwekkender is, ondanks een verhoogd zelfmoordrisico in deze bevolkingsgroep.

Amendement 29
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Als het echter om naar behoren 
gemotiveerde en door een ethische 
commissie als geldig beschouwde
wetenschappelijke redenen onmogelijk is 
binnen een jaar een samenvatting van de 
resultaten en het verslag van de klinische 
studie in te dienen, worden deze ingediend 
zodra zij beschikbaar zijn. In dat geval 
wordt in het protocol vermeld wanneer de 
resultaten en het verslag van de klinische 
studie beschikbaar zullen zijn en wordt 
een toelichting opgenomen.

Or. en

Amendement 30
Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Voor de toepassing van deze 
verordening geldt, ingeval een geschorste 
of tijdelijk stopgezette klinische proef niet 
wordt hervat, de datum van het besluit van 
de opdrachtgever om de klinische proef 
niet te hervatten als het eind van de 
klinische proef. Bij voortijdige beëindiging 
geldt de datum waarop de proef voortijdig 
wordt beëindigd als einddatum van de 
klinische proef. Na twaalf maanden van 
tijdelijke stopzetting worden de gegevens 
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van de klinische proef, ook al zijn ze 
onvolledig, voor het publiek toegankelijk 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Het 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 31
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 gemeld. De onderzoeker 
registreert alle ernstige ongewenste 
voorvallen, zendt kopieën naar de ethische 
commissie en dient via het EU-portaal 
kopieën in bij de EU-databank. Indien 
nodig stuurt de onderzoeker een 
vervolgmelding aan de opdrachtgever. De 
onmiddellijke rapportage wordt gevolgd 
door gedetailleerde, schriftelijke 
verslagen, die naar de ethische commissie 
en de lidstaten worden gezonden en in de 
EU-databank worden opgeslagen.

Or. en

Motivering

Veiligheidsproblemen van geneesmiddelen kunnen slechts tijdig worden vastgesteld en 
aangepakt, waardoor vermijdbare risico's voor de volksgezondheid en kosten voor de 
gezondheidszorg worden beperkt, wanneer nauwkeurige en volledige verslagen over 
ongewenste voorvallen worden verzameld.

Amendement 32
Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 33
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 in gemakkelijk te doorzoeken 
verslagen van klinische studies 
vastgelegd, verwerkt, behandeld en 
opgeslagen, zodat nauwkeurige rapportage, 
interpretatie en verificatie mogelijk zijn en 
tegelijkertijd de vertrouwelijkheid van de 
dossiers en de persoonsgegevens van de 
proefpersonen beschermd blijft 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
inzake de bescherming van 
persoonsgegevens.

Or. en

Motivering

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

Amendement 34
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Het basisdossier van de klinische proef 
wordt voor onbepaalde tijd gearchiveerd.

Or. en

Motivering

Bepaalde bijwerkingen van geneesmiddelen op lange termijn, zoals kanker en teratogene 
werking, 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 35
Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de in de eerste alinea bedoelde 
lidstaat het inspectieverslag aan de 
opdrachtgever ter beschikking stelt, 
waarborgt hij dat de vertrouwelijkheid 
wordt beschermd.

Een samenvatting van het inspectieverslag
wordt openbaar toegankelijk gemaakt.

Or. en

Motivering

Inspecteurs van de lidstaten worden vaak betaald met overheidsmiddelen en zowel hun 
opdracht als hun mandaat dient het algemene belang. Bovendien hebben proefpersonen die 
aan een klinische proef deelnemen het recht om te weten of de proef overeenkomstig de 
regelgeving is/wordt uitgevoerd om hun toestemming indien gewenst te kunnen intrekken.
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Amendement 36
Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Als de Commissie dit nodig acht, kan zij 
inspecties verrichten.

2. Als de Commissie dit nodig acht, kan zij 
inspecties verrichten. Een samenvatting 
van het inspectieverslag van de 
Commissie wordt openbaar toegankelijk 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 75.

Amendement 37
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. De databank moet burgers van 
de Unie ook toegang geven tot klinische 
informatie over geneesmiddelen in een 
gemakkelijk te doorzoeken vorm, teneinde 
hen in staat te stellen weloverwogen 
beslissingen met betrekking tot hun 
gezondheid te nemen.

Or. en

Motivering

Gegevens over klinische proeven zijn wetenschappelijke gegevens en behoren bijgevolg toe 
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aan het publiek. Patiënten zijn bereid om deel te nemen aan klinische proeven omdat hun 
deelname de samenleving ten goede zal komen door de wetenschappelijke vooruitgang. Deze 
wetenschappelijke vooruitgang wordt belemmerd wanneer de gegevens nooit openbaar 
worden gemaakt. Bovendien profiteert door de sector gefinancierd onderzoek van door de 
overheid gefinancierde onderzoeksinstanties, toegang tot onderzoekers en onderzoeksteams in 
openbare onderzoekscentra en overheidsfinanciering voor basisonderzoek.

Amendement 38
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De EU-databank is openbaar 
toegankelijk overeenkomstig Verordening 
(EG) nr. 1049/2001. Wanneer 
commercieel vertrouwelijke informatie 
moet worden beschermd, moet onredelijke 
schade aan commerciële belangen door 
openbaarmaking van de informatie naar 
behoren worden gemotiveerd en 
gedocumenteerd, moet de termijn tijdens 
welke commerciële geheimhouding in 
acht moet worden genomen naar behoren 
worden gespecificeerd en aan de 
verzoekende persoon worden meegedeeld,
en geen enkel motief van openbaar belang 
rechtvaardigt onmiddellijke 
openbaarmaking.

Or. en

Amendement 39
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;

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de bescherming van commercieel 
vertrouwelijke informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het waarborgen van een doeltreffend 
toezicht door de lidstaten op de uitvoering 
van een klinische proef.

Schrappen

Or. en


