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het verbeteren van de geneesmiddelenbewaking in klinische studies

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener wordt vertegenwoordigd door QC Counsel en brengt kwesties ter sprake op het 
gebied van farmaceutische producten voor menselijk gebruik. Hij brengt met name kwesties 
ter sprake die behandeld moeten worden in de EU-geneesmiddelenwetgeving: 1. het 
ontbreken van de verplichting voor onderzoekers om verdachte schadelijke effecten vóór de 
goedkeuring van het betreffende geneesmiddel te melden bij de bevoegde instantie; 2. het 
ontbreken van de verplichting voor onderzoekers om melding te doen van valse beweringen in 
verband met een toegelaten geneesmiddel of een geneesmiddel waarvoor toelating is 
aangevraagd; 3. de EU-wetgeving schrijft niet voor dat de lidstaten sancties moeten opleggen 
voor het niet melden van schadelijke effecten; 4. sponsoren hoeven de methode en de 
gedetailleerde resultaten van de proef niet bekend te maken; 5. sponsoren wordt verteld dat ze 
de verwachte voordelen en risico's van de klinische proef voortdurend "zouden moeten" 
afwegen, terwijl de formulering, gezien de gezondheidsrisico's die optreden wanneer ze dit 
niet doen, gebiedend moet zijn: "De sponsor maakt een voortdurende afweging". Indiener 
verzoekt het Parlement op deze vijf punten actie te ondernemen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 16 juli 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 30 oktober 2013

Richtlijn 2001/20/EG betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de toepassing van goede klinische 
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praktijken bij de uitvoering van klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik1 wordt momenteel volgens de gewone wetgevingsprocedure herzien2. 

Klinische proeven zijn een essentiële stap in de ontwikkeling van nieuwe en veilige 
geneesmiddelen en in de verbetering van medische behandelingen. Ze moeten vóór het begin 
ervan worden goedgekeurd en worden in een uiterst gecontroleerde omgeving uitgevoerd. De 
wetgeving voorziet in de verantwoordelijkheden voor de uitvoering en het beheer van 
klinische proeven.
Krachtens Richtlijn 2001/20/EG is de sponsor verantwoordelijk voor de uitvoering van een 
klinische proef. Derhalve bepaalt de richtlijn, overeenkomstig de internationale richtsnoeren3, 
dat de sponsor verplicht is de veiligheidsrapportage aan de bevoegde instanties te beheren. 
Het is de verantwoordelijkheid van de sponsor om bijwerkingen en ongewenste voorvallen 
die met de klinische proef in verband kunnen worden gebracht, aan de bevoegde instanties te 
rapporteren. 
De geneesmiddelenbewakingsvoorschriften zoals bepaald in Richtlijn 2001/83/EG4 en 
Verordening (EG) nr. 726/20045 gelden echter nadat de vergunning voor het in de handel 
brengen van een geneesmiddel voor menselijk gebruik is toegekend. Nadat een vergunning 
voor het in de handel brengen is verleend, is het belangrijk dat patiënten, artsen, apotheken en 
andere gezondheidswerkers de mogelijkheid hebben om ernstige bijwerkingen aan de 
bevoegde instanties te rapporteren, omdat anders waardevolle informatie kan worden 
misgelopen. Om die reden worden patiënten tegenwoordig in bijsluiters aangemoedigd om 
eventuele bijwerkingen te melden. 

Een ongewenst voorval in de context van een klinische proef wordt gedefinieerd in artikel 2, 
onder m), van Richtlijn 2001/20/EC: "een schadelijk verschijnsel bij een patiënt of een 
proefpersoon bij een klinisch onderzoek aan wie een geneesmiddel wordt toegediend, dat niet 
noodzakelijk met die behandeling verband houdt". Een bijwerking is een ongewenst voorval 
waarvoor een causaal verband met het toegediende geneesmiddel is vastgesteld zoals bepaald 
in artikel 2, onder n): "een schadelijke en niet gewenste reactie op een geneesmiddel voor 
onderzoek, ongeacht de toegediende dosis".
Deze twee categorieën zijn verschillend en moeten niet worden verward. 

In paragraaf 59 van de overeenkomstig artikel 18 van de richtlijn opgestelde richtsnoeren6

staat dat eventuele meningsverschillen tussen de sponsor en onderzoekers over de classificatie 
van een ongewenst voorval moeten worden vastgelegd. Volgens het bepaalde in artikel 19 van 
Richtlijn 2001/20/EG laten de bepalingen van de richtlijn bovendien de wettelijke en 
strafrechtelijke aansprakelijkheid van zowel de sponsor als de onderzoeker onverlet. 
                                               
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

2 COM(2012) 369 definitief 2012/0192 (COD).

3 http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-10/3cc1aen_en.pdf.

4 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.

5 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.

6 2011/C 172/01.
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Bijgevolg kan de onderzoeker op elk moment de bevoegde instanties op de hoogte brengen 
van door hem waargenomen grove fouten bij het beheer van de proef. De lidstaten blijven 
verantwoordelijk voor het vaststellen van regels inzake wettelijke en strafrechtelijke 
aansprakelijkheid. 

Voor alle klinische proeven in Europa is vooraf een vergunning nodig en het 
onderzoeksprotocol moet ter beoordeling en goedkeuring worden ingediend. De nationale 
bevoegde instanties kunnen op elk moment een sponsor of een klinische proeflocatie 
inspecteren en hebben toegang tot alle documenten betreffende een klinische proef. De 
resultaten van klinische proeven in verband met de ontwikkeling van geneesmiddelen worden 
ingediend in het kader van een aanvraag voor een vergunning voor het in de handel brengen 
en worden bijgevolg beoordeeld door de verantwoordelijke instanties. Met betrekking tot de 
publicatie van de resultaten van klinische proeven voorziet het voorstel voor een verordening 
over klinische proeven (COM(2012) 369 definitief 2012/0192 (COD)) van de Europese 
Commissie in meer transparantie aangaande zowel de met het oog op het verkrijgen van een 
vergunning om een klinische proef te mogen uitvoeren ingediende documenten als de 
resultaten van klinische proeven. 

Het gebruik van "zou(den) moeten" in richtsnoeren van de Commissie hangt af van de aard 
van de documenten. Richtsnoeren zijn niet-verbindende instrumenten. 

In de verplichting om voortdurend de verwachte voordelen en risico's van een klinische proef 
af te wegen wordt voorzien in artikel 3, lid 2, onder a), van Richtlijn 2001/20/EG.

Conclusie

Richtlijn 2001/20/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 april 2001 en de 
overeenkomstig artikel 18 van de bovengenoemde richtlijn door de Commissie opgestelde 
gedetailleerde richtsnoeren voorzien in de regels voor veiligheidsrapportage in de context van 
een klinische proef. De herziening van deze regels, inclusief de regels over 
veiligheidsrapportage, wordt momenteel door de wetgevers besproken volgens de gewone 
wetgevingsprocedure. 

Derhalve kan de Commissie niet ten gunste van indiener interveniëren.


