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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is bezorgd dat het voorstel betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik (COM (2012) 369) de vereisten voor dergelijke proeven met 
geneesmiddelen te veel zal afzwakken. Hij denkt dat het voorstel enkel ontworpen is ten 
voordele van de farmaceutische industrie. De onafhankelijke ethische commissie zal hierdoor 
niet langer een rol spelen bij de klinische proeven. Het gevolg zal zijn dat de 
beschermingsmechanismen bij proeven lager zullen zijn voor mensen dan voor dieren. 
Indiener beweert ook dat er tijdens proeven voorbijgegaan kan worden aan ´kritische´ 
lidstaten. Indiener tekent bezwaar aan tegen het nieuwe voorstel. 

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 4 november 2013. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6, van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 29 november 2013

Op 18 februari 2013 heeft indiener een e-mail aan de Voorzitter van het Europees Parlement 
gestuurd met de volgende tekst: Geachte Voorzitter Schulz, als Duits medisch fysicus 
protesteer ik tegen het volgende voorstel: http://www.sueddeutsche.de/politik/geplante-
verordnung-eu-will-arzneimittelversuche-an-menschen-erleichtern-1.1602508". De link 
betreft een artikel dat op dezelfde dag door de Duitse krant "Süddeutsche Zeitung" is 
gepubliceerd en waarin wordt beweerd dat de "EU proeven met geneesmiddelen op mensen 
wil vergemakkelijken om de medische sector te steunen". Het artikel was aan de mail van de 
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indiener gehecht.

Opmerkingen van de Commissie 

Richtlijn 2001/20/EG 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 
gebruik1 wordt momenteel volgens de gewone wetgevingsprocedure herzien2. 

Indiener maakt bezwaar tegen het herziene Commissievoorstel op basis van een krantenartikel 
waarvan de inhoud werd weerlegd door de Commissiediensten, die op 19 februari 2013 aan 
de redacteur van de "Süddeutsche Zeitung" een brief hebben gestuurd met de volgende tekst:

"Onder verwijzing naar uw artikel "De EU wil proeven met geneesmiddelen op mensen 
vergemakkelijken" op de voorpagina van uw editie van gisteren, wil ik u verzoeken de 
volgende ingezonden brief te publiceren: 

In tegenstelling tot recente berichten in de Duitse media is de Europese Commissie niet van 
plan om de barrières voor klinische proeven met geneesmiddelen op mensen te verlagen.

Integendeel. In het voorstel voor een verordening wordt een uitgebreide onafhankelijke 
verificatie van de gehele klinische studie verplicht gesteld. Hierbij is het aan de lidstaten om 
te bepalen wie deze verificatie binnen een lidstaat verricht (een nationale instantie of een 
ethische commissie). Als voorwaarde wordt gesteld dat deze verificatie in volledige 
onafhankelijkheid en met de nodige vakkennis wordt verricht, waarbij in elk geval altijd een 
ethische commissie betrokken moet zijn.

Met dit voorstel voor een verordening wil de Commissie de bescherming van de patiënten die 
aan klinische proeven deelnemen, versterken.

Degenen die bij de toelating van een toekomstige klinische proef betrokken zijn, moeten 
tevens onafhankelijk van het deelnemende onderzoekscentrum zijn. Het is bijvoorbeeld 
mogelijk dat een arts die in een ethische commissie werkzaam is, meebeslist over een 
klinische proef van een collega of een chef.

Het voorstel is door onderzoekers, artsen en patiënten in heel Europa gunstig ontvangen. Dit 
geldt met name voor zogenaamde "niet-commerciële" klinische proeven: dat zijn studies die 
niet door de farmaceutische industrie, maar door bijvoorbeeld openbare of universitaire 
onderzoeksinstellingen worden verricht. De verordening heeft tot doel onnodige bureaucratie 
te verminderen en aldus ervoor te zorgen dat Europa juist voor deze klinische proeven een 
aantrekkelijke standplaats blijft. Op deze manier hoeven onderzoekers vrijwel identieke 
informatie over een klinische proef niet langer apart bij verschillende instanties en lidstaten in 
te dienen.

Vooral voor patiënten die aan ernstige of zeldzame ziekten lijden, zijn klinische proeven vaak 
de enige manier om toegang tot levensreddende behandelingen te krijgen.

In het voorstel van de Europese Commissie worden de huidige hoge normen voor de 

                                               
1 PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.
2 COM(2012) 369 definitief (2012/0192 (COD)).
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veiligheid van de patiënten, alsmede het gedegen en betrouwbare karakter van de gegevens 
van klinische proeven gehandhaafd. Daarenboven wordt de transparantie van klinische 
proeven, zowel ten aanzien van de uitvoering als de resultaten, duidelijk vergroot.  Aldus 
moet de toekomstige databank van de EU inzake klinische proeven in principe toegankelijk 
zijn voor het publiek.

Het wetgevingsproces voor de nieuwe verordening was volkomen transparant. Voorafgaand 
aan de vaststelling van het voorstel voor een verordening hield de Europese Commissie 
gedurende vijf jaar openbare raadplegingen met belanghebbenden, organisaties en instellingen 
uit alle lidstaten.

In juli 2012 heeft de Europese Commissie het voorstel voor de verordening vastgesteld en het 
sedertdien herhaaldelijk aan het publiek gepresenteerd."

Conclusie

Indiener maakt bezwaar tegen een Commissievoorstel op basis van een krantenartikel 
waarvan de inhoud door de Commissiediensten werd weerlegd. Het voorstel waartegen 
indiener protesteert, ligt momenteel ter discussie bij de wetgevers in het kader van een 
gewone wetgevingsprocedure.

Derhalve kan de Commissie niet ten gunste van indiener interveniëren. 


