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PROCEDUREVERLOOP

Op 17 november 1998 bepaalde het Parlement in eerste lezing zijn standpunt inzake het 
voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad 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 (COM(1997) 369 – 1997/0197(COD)).

Op 7 september 2000 gaf de Voorzitter van het Parlement kennis van de ontvangst van het 
gemeenschappelijk standpunt en verwees zij dit document naar de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en consumentenbeleid (8878/1/2000 – C5-0424/2000).

De commissie benoemde op haar vergadering van 11 september 2000 Peter Liese tot 
rapporteur.

Zij behandelde het gemeenschappelijk standpunt en de ontwerpaanbeveling voor de tweede 
lezing op haar vergaderingen van 19 september, 11 oktober en 21 november 2000.

Op laatstgenoemde vergadering hechtte zij met 45 stemmen voor bij 1 onthouding haar 
goedkeuring aan de ontwerpwetgevingsresolutie.

Bij de stemming waren aanwezig: Caroline F. Jackson, voorzitter; Peter Liese, rapporteur; 
Per-Arne Arvidsson, Maria del Pilar Ayuso González, Hans Blokland, David Robert Bowe, 
John Bowis, Hiltrud Breyer, Giles Bryan Chichester (verving Emilia Franziska Müller), Chris 
Davies, Alexander de Roo, Niranjan Deva (verving Marielle de Sarnez), Avril Doyle, Jillian 
Evans (verving Marie Anne Isler Béguin), Marialiese Flemming, Karl-Heinz Florenz, Robert 
Goodwill, Roger Helmer, Hedwig Keppelhoff-Wiechert (verving Cristina García-Orcoyen 
Tormo), Christa Klaß, Eija-Riitta Anneli Korhola, Bernd Lange, Marie-Noëlle Lienemann, 
Torben Lund, Jules Maaten, Minerva Melpomeni Malliori, Maria Martens (verving Françoise 
D. Grossetête), Rosemarie Müller, Riitta Myller, Karl Erik Olsson, Béatrice Patrie, 
Encarnación Redondo Jiménez (verving Cristina Gutiérrez Cortines), Frédérique Ries, Didier 
Rod (verving Patricia McKenna), Dagmar Roth-Behrendt, Guido Sacconi, Jean Saint-Josse, 
Horst Schnellhardt, María Sornosa Martínez, Bart Staes (verving Inger Schörling), Catherine 
Stihler, Charles Tannock (verving Jorge Moreira Da Silva), Antonios Trakatellis, Roseline 
Vachetta, Kathleen Van Brempt (verving Dorette Corbey) en Phillip Whitehead.

De aanbeveling voor de tweede lezing werd ingediend op 22 november 2000.

De termijn voor de indiening van amendementen op het gemeenschappelijk standpunt wordt 
bekendgemaakt in de ontwerpagenda voor de vergaderperiode waarin de aanbeveling wordt 
behandeld.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE

Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement over het gemeenschappelijk 
standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van de richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 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 (8878/1/2000 – C5-0424/2000 – 1997/0197(COD))

(Medebeslissingsprocedure: tweede lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het gemeenschappelijk standpunt van de Raad (8878/1/2000 – C5-0424/2000),

– gezien zijn in eerste lezing geformuleerde standpunt1 inzake het voorstel van de 
Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(1997) 3692),

– gezien het gewijzigde voorstel van de Commissie (COM(1999) 1933),

– gelet op artikel 251, lid 2 van het EG-Verdrag,

– gelet op artikel 80 van zijn Reglement,

– gezien de aanbeveling voor de tweede lezing van de Commissie milieubeheer, 
volksgezondheid en consumentenbeleid (A5-0349/2000),

1. wijzigt het gemeenschappelijk standpunt als volgt;

2. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en de Commissie.

1 PB C nog niet in Publicatieblad gepubliceerd.
2 PB C 306 van 8.10.1997, blz. 9..
3 PB C 161 van 8.6.1999, blz. 5.
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Gemeenschappelijk standpunt van de Raad Amendementen van het Parlement

(Amendement 1)
Overweging 3

Het is aan de lidstaten om regels vast te 
stellen die de bescherming waarborgen van 
personen, zoals minderjarigen en 
handelingsonbekwame meerderjarigen, die 
niet in staat zijn om hun toestemming te 
geven; in dat geval dient de toestemming 
door een bij wet bepaalde persoon of 
instantie te worden gegeven.

Personen die niet rechtsgeldig kunnen 
instemmen met een klinische proef moeten 
speciaal beschermd worden. Het is aan de 
lidstaten om daartoe speciale regelingen 
vast te stellen. Deze personen mogen niet 
deelnemen aan klinische proeven indien 
dezelfde resultaten ook kunnen worden 
verkregen met personen die wel 
handelingsbekwaam instemming kunnen 
geven.

Normaal mogen deze personen alleen bij 
klinische proeven worden betrokken 
wanneer het gegrond vermoeden bestaat 
dat het voordeel van de verstrekking van 
het geneesmiddel voor de betrokken patiënt 
groter is dan de risico's.

Klinische studies met kinderen kunnen 
evenwel noodzakelijk zijn om de 
behandeling van deze bevolkingsgroep te 
verbeteren. Kinderen vormen een 
kwetsbare bevolkingsgroep die qua 
ontwikkeling, fysiologie en psychologie 
verschilt van volwassenen, waardoor 
leeftijds- en ontwikkelingsgebonden 
onderzoek voor deze bevolkingsgroep 
belangrijk is. Geneesmiddelen voor 
kinderen moeten wetenschappelijk worden 
getest alvorens zij algemeen worden 
toegepast. Dit kan uitsluitend bereikt 
worden door naar geneesmiddelen die van 
significant klinisch nut voor kinderen 
kunnen zijn een diepgaand onderzoek te 
doen. De daarvoor noodzakelijke klinische 
studies moeten met optimale bescherming 
van de proefpersonen plaatsvinden. 
Daartoe is het noodzakelijk criteria voor de 
bescherming van kinderen bij klinische 
proeven vast te leggen.

Motivering
Zie toelichting. Om personen te beschermen die niet in staat zijn om hun toestemming te 
geven moet als algemene regel gelden dat zij niet aan klinische proeven mogen deelnemen. 
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Deze proeven mogen echter plaatsvinden als de toediening van het geneesmiddel dat wordt 
uitgeprobeerd rechtstreeks individueel ten goede komt aan deze personen. Klinische proeven 
mogen worden uitgevoerd om vaccins bij kinderen te testen.  Het Europees Parlement heeft in 
eerste lezing verschillende restricties goedgekeurd, die in het Gemeenschappelijk standpunt 
niet zijn genoemd.

(Amendement 2)
Overweging 3 bis (nieuw)

Bij andere personen die niet in staat zijn 
toestemming te geven, zoals demente en 
psychiatrische patiënten enz., dient de 
deelname aan klinische proeven in deze 
gevallen aan nog meer restricties te worden 
onderworpen.
Geneesmiddelen die worden getest, mogen 
uitsluitend aan personen worden verstrekt 
wanneer het gegrond vermoeden bestaat 
dat het voordeel van de verstrekking voor 
de betrokken patiënt groter is dan de 
risico's.
Bovendien is in dergelijke gevallen de 
schriftelijke toestemming van de wettelijk 
vertegenwoordiger van de patiënt vereist, 
die in samenwerking met de behandelend 
arts wordt gegeven, voordat de klinische 
proef kan plaatsvinden.

Motivering

Zie toelichting. Het Europees Parlement heeft in eerste lezing verschillende restricties 
goedgekeurd, die in het Gemeenschappelijk standpunt niet zijn genoemd.

(Amendement 3)
Overweging 8 bis (nieuw)

 In het algemeen dient een impliciete 
toestemming vereist te zijn, die inhoudt dat 
wanneer de ethische commissie een positief 
oordeel heeft gegeven en de bevoegde 
instantie na het verstrijken van een 
bepaalde termijn geen bezwaar heeft 
gemaakt, met de klinische proef kan 
worden begonnen. In 
uitzonderingsgevallen, wanneer sprake is 
van bijzonder gecompliceerde kwesties, 
dient echter een uitdrukkelijke en 
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schriftelijke toestemming vereist te zijn. 

Motivering

De leden van de commissie en de Raad hebben gesteld dat men niet wil afzien van het begrip 
'verzoek om toestemming'. In een overweging dient evenwel te worden verduidelijkt dat deze 
toestemming gewoonlijk impliciet is, dat wil zeggen dat na een positief oordeel van de 
ethische commissie en indien de bevoegde instantie binnen een bepaalde termijn geen 
bezwaar heeft gemaakt, met de klinische proef kan worden begonnen.

(Amendement 4)
Overweging 10 bis (nieuw)

 Niet commerciële klinische proeven, die 
door wetenschappers zonder deelname van 
de farmaceutische industrie worden 
uitgevoerd, kunnen van groot nut zijn voor 
de betrokken patiënten. Daarom dient in de 
richtlijn rekening te worden gehouden met 
de bijzondere situatie van de niet-
commerciële proeven. Indien de 
proefneming plaatsvindt met in de handel 
verkrijgbare geneesmiddelen, waarvan kan 
worden aangenomen dat zij zijn 
vervaardigd overeenkomstig de EU-normen 
voor goede fabricagepraktijken of 
gelijkwaardige normen, is voor dit soort 
klinische proeven geen bijzonder 
etiketteringsvoorschrift noodzakelijk. 

Motivering

Zie toelichting. De  moeilijkheden die organisaties ondervinden om niet-commerciële proeven 
uit te voeren hangen in eerste instantie samen met de artikelen 11 en 12.
  

(Amendement 5)
Artikel 2, sub f)

f) onderzoeker: een persoon die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de klinische proef op een bepaalde locatie. 
Indien een proef op een bepaalde locatie 
door een team wordt uitgevoerd, is de 
onderzoeker de leider die verantwoordelijk 
is voor het team en deze kan dan 
hoofdonderzoeker worden genoemd;

f) onderzoeker: een arts die 
verantwoordelijk is voor de uitvoering van 
de klinische proef op een bepaalde locatie. 
Indien een proef op een bepaalde locatie 
door een team wordt uitgevoerd, is de 
onderzoeker de leider die verantwoordelijk 
is voor het team en deze kan dan 
hoofdonderzoeker worden genoemd;

Motivering
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De onderzoeker moet arts zijn om de resultaten van de klinische proeven te kunnen 
beoordelen en ook eventuele problemen of bijwerkingen het hoofd te kunnen bieden, die zich 
eventueel  tijdens de proef bij de deelnemers voordoen. 

(Amendement 6)
Artikel 2 – Definitie j)

j) geïnformeerde toestemming: beslissing 
om aan een klinische proef deel te nemen, 
na terdege te zijn ingelicht over het verloop 
van de proef en passende documentatie te 
hebben ontvangen, geheel vrijwillig 
genomen door een persoon die in staat is 
zijn toestemming te geven of, indien het 
gaat om een persoon die daar niet toe in 
staat is, door zijn wettelijke vertegen-
woordiger en/of een bij wet bepaalde 
autoriteit en/of persoon en/of instantie;

j) schriftelijke geïnformeerde toestemming: 
voorzien van datum en handtekening, om 
aan een klinische proef deel te nemen, na 
terdege te zijn ingelicht over de aard, het 
belang, de implicaties en risico's van de 
proef en passende documentatie te hebben 
ontvangen, geheel vrijwillig genomen door 
een persoon die in staat is zijn toestemming 
te geven of, indien het gaat om een persoon 
die daar niet toe in staat is, door zijn 
wettelijke vertegenwoordiger; wanneer de 
betrokkene niet in staat is om te schrijven, 
kan in uitzonderlijke gevallen mondeling 
toestemming worden verleend in de 
aanwezigheid van getuigen;

Motivering

Zie toelichting. Het Parlement eiste in eerste lezing schriftelijke, gedateerde en ondertekende 
toestemming nadat  informatie is verstrekt over alle belangrijke aspecten.

(Amendement 7)
Artikel 3, lid 1

1. Deze richtlijn laat de in de lidstaten 
vastgestelde maatregelen voor de 
bescherming van proefpersonen onverlet 
wanneer deze maatregelen verder strekken 
dan de maatregelen in deze richtlijn en 
voorzover zij in overeenstemming zijn met 
de procedures en termijnen waarin deze 
richtlijn voorziet.

1. Deze richtlijn laat de in de lidstaten 
vastgestelde maatregelen voor de 
bescherming van proefpersonen onverlet 
wanneer deze maatregelen verder strekken 
dan de maatregelen in deze richtlijn en voor 
zover zij in overeenstemming zijn met de 
procedures en termijnen waarin deze 
richtlijn voorziet. De lidstaten keuren, voor 
zover zij dat nog niet hebben gedaan, 
gedetailleerde regelingen goed ter 
bescherming van personen die niet in staat 
zijn om hun geïnformeerde toestemming te 
geven. 

Motivering
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Ter wederopneming van de amendementen 10/28, par. 3 (eerste deel) van het EP.

(Amendement 8)
Artikel 3, lid 2, sub a)

a) de voorzienbare risico’s en nadelen 
werden afgewogen tegen het voordeel voor 
de proefpersoon als individu en voor de 
samenleving. Een klinische proef mag 
slechts worden aangevat of voortgezet als de 
verwachte voordelen de risico’s 
rechtvaardigen;

a) de voorzienbare risico’s en nadelen 
werden afgewogen tegen het voordeel voor 
de proefpersoon als individu en voor andere, 
huidige of toekomstige patiënten. Een 
klinische proef mag slechts worden aangevat 
indien een ethische commissie tot de 
conclusie komt dat de verwachte 
therapeutische voordelen en het nut voor de 
volksgezondheid de risico’s rechtvaardigen, 
en mag slechts worden voortgezet indien 
voortdurend wordt toegezien op naleving 
van dit vereiste. 

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat de ethische commissie risico en nut tegen elkaar moet 
afwegen. Financiële belangen mogen nooit prevaleren boven therapeutisch nut of het belang 
van de volksgezondheid.  

(Amendement 9)
Artikel 3, lid 2, sub a) bis (nieuw)

a bis) de aan de proef deelnemende persoon 
de gelegenheid heeft gehad om via een 
voorafgaand onderhoud met de 
onderzoeker of een lid van het 
onderzoeksteam kennis te nemen van de 
doeleinden, de risico's en de nadelen van de 
proef alsook van de omstandigheden 
waaronder deze wordt uitgevoerd; de 
proefpersoon wordt bovendien op zijn recht 
gewezen om zich op elk moment uit de 
proeven terug te trekken;

Motivering

Om vast te stellen of de toestemming geïnformeerd is moet een voorafgaand onderhoud 
worden gehouden, waarin de proefpersoon beter en vollediger wordt voorgelicht dan met een 
eenvoudige brochure.

(Amendement 10)
Artikel 3, lid 2, sub c)
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c) de geïnformeerde toestemming, in de 
vereiste vorm, werd verkregen;

c) de proefpersoon schriftelijk zijn 
toestemming heeft gegeven na over de 
essentie, de betekenis en de draagwijdte 
van de klinische proef te zijn voorgelicht. 
Wanneer de betrokkene niet in staat is om 
te schrijven, kan in uitzonderlijke 
gevallen mondeling toestemming worden 
verleend in de aanwezigheid van 
getuigen;

Motivering

Hernieuwde introductie van een amendement uit de eerste lezing. Zie toelichting.

(Amendement 11)
Artikel 3, lid 2, sub e (nieuw)

e) een regeling inzake verzekering of 
schadevergoeding ter dekking van de 
aansprakelijkheid van onderzoeker of 
opdrachtgever bestaat.

Motivering

Hernieuwde introductie van een amendement in eerste lezing; de ethische commissie moet 
nagaan of er voldoende verzekeringsdekking is.  De formulering in artikel 3 is aangepast aan 
een formulering die reeds in artikel 4 van het Gemeenschappelijk standpunt is vervat.

(Amendement 12)
Overweging 3 bis (nieuw)

In aanvulling op enigerlei andere 
beperkingen mag een klinische proef bij 
kinderen alleen worden uitgevoerd als met 
name:

a) geïnformeerde toestemming is verkregen 
van de ouders of de wettelijk 
vertegenwoordiger; toestemming moet 
worden gegeven overeenkomstig de 
vermoedelijke wens van het kind en moet te 
allen tijde ongedaan kunnen worden 
gemaakt zonder dat het kind daaronder te 
lijden heeft; 

b) het kind door pedagogisch geschoold 
personeel een aan zijn begripsvermogen 
aangepaste voorlichting heeft gekregen 
over het onderzoek, de risico's en de 
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voordelen ervan;

c) met de uitdrukkelijk naar voren 
gebrachte wens van een kind dat de jaren 
des onderscheids heeft bereikt om op 
enigerlei moment niet langer deel te nemen 
aan of zich terug te trekken uit de klinische 
proef, te allen tijde rekening wordt 
gehouden door de onderzoeker of, in 
voorkomend geval, de hoofdonderzoeker;

d) geen sprake is van aansporingen of 
financiële prikkels met uitzondering van 
een kostenvergoeding;

e) met de klinische proef direct voordeel 
voor de groep patiënten wordt behaald en 
alleen als deze proeven wezenlijk zijn ter 
staving van gegevens die zijn verkregen in 
klinische proeven met personen die in staat 
zijn tot het geven van geïnformeerde 
toestemming of via andere 
onderzoekmethoden. Bovendien moeten 
dergelijke proeven direct zijn gerelateerd 
aan een klinische toestand waarin de 
minderjarige verkeert, of van zodanige aard 
zijn dat deze uitsluitend met minderjarigen 
kunnen worden uitgevoerd;

f) de dienovereenkomstige 
wetenschappelijke richtsnoeren van het 
Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling in acht zijn 
genomen;

g) de klinische proef dusdanig is opgezet 
dat pijn, ongemak, angst en elk ander te 
voorzien risico in relatie tot de ziekte en de 
ontwikkelingsfase tot een minimum worden 
beperkt en zowel de risicodrempel als de 
belastingsgraad uitdrukkelijk worden 
gedefinieerd en permanent worden 
gecontroleerd;

h) het protocol van de studie is aanvaard 
door een ethische commissie die beschikt 
over expertise op het gebied van de 
kindergeneeskunde of na pediatrisch advies 
ingewonnen te hebben inzake de klinische, 
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ethische en psychosociale aspecten;

i) de belangen van de patiënt altijd 
prevaleren boven die van de wetenschap en 
de samenleving.

Motivering

Zie toelichting. In eerste lezing heeft het Parlement het standpunt ingenomen dat klinische 
proeven met personen die niet in staat zijn tot het geven van geïnformeerde toestemming zijn 
verboden, tenzij de proef voor deze persoon van direct nut is. (Amendementen 10 en 28, par. 2 
bis). Dit is in het Gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen. Ten aanzien van kinderen 
moet ervoor worden gezorgd, dat hun opvattingen worden gerespecteerd.

(Amendement 13)
Overweging 3 ter (nieuw)

Voor andere personen die niet in staat zijn 
om rechtsgeldig hun geïnformeerde 
toestemming te geven, gelden alle vereisten 
die voor handelingsbekwame personen en 
kinderen zijn opgesomd. Daarenboven 
kunnen handelingsonbekwame 
volwassenen die hun geïnformeerde 
toestemming niet hebben gegeven of niet 
hebben geweigerd voordat zij 
handelingsonbekwaam werden, slechts 
worden betrokken bij een klinische proef 
indien:
1. dergelijke proeven wezenlijk zijn ter 
staving van gegevens die zijn verkregen in 
klinische proeven met personen die in staat 
zijn tot het geven van  geïnformeerde 
toestemming of via andere 
onderzoeksmethoden, en direct zijn 
gerelateerd aan een levensbedreigende of 
verzwakkende klinische toestand waarin de 
handelingsonbekwame volwassene in 
kwestie verkeert;
2. het protocol van de proef is aanvaard 
door een ethische commissie die beschikt 
over expertise met betrekking tot de 
desbetreffende ziekte en de betrokken 
patiëntenbevolking of na advies 
ingewonnen te hebben inzake de klinische, 
ethische en psychosociale aspecten met 
betrekking tot de desbetreffende ziekte en 
de betrokken patiëntenbevolking;
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3. de gegronde verwachting bestaat dat de 
toediening van het te testen geneesmiddel 
voor de patiënt  in kwestie een voordeel 
heeft dat de risico's overstijgt.

Motivering

Zie toelichting. In eerste lezing heeft het Parlement het standpunt ingenomen dat klinische 
proeven met personen die niet in staat zijn tot het geven van geïnformeerde toestemming zijn 
verboden, tenzij de proef voor deze persoon van direct nut is. (Amendementen 10 en 28, par. 2 
bis). Dit is in het Gemeenschappelijk standpunt niet overgenomen. Het gaat erom duidelijk te 
maken dat indien de ethische commissie zelf geen deskundigen in haar gelederen heeft op het 
gebied van psychiatrische ziekten of geestelijke handicaps, deskundigen op dit terrein voor 
een besluit moeten worden geraadpleegd.     

(Amendement 14)
Artikel 4, lid 3, sub a) bis (nieuw)

 a bis) de toereikendheid van de evaluatie 
van de verwachte voordelen en risico's als 
vereist volgens artikel 3, lid 2 sub a) en de 
rechtvaardiging van de conclusies; 

Motivering

In het gemeenschappelijk standpunt is niet bepaald wie deze taak dient uit te voeren - het is 
duidelijk een passende taak voor de ethische commissie.

(Amendement 15)
Artikel 4, lid 3, sub f)

f) de adequaatheid en de volledigheid van de 
te verstrekken schriftelijke informatie en de 
procedure om de geïnformeerde 
toestemming vast te leggen;

f) de adequaatheid en de volledigheid van de 
te verstrekken schriftelijke informatie en de 
procedure om de geïnformeerde 
toestemming vast te leggen¸ alsmede de 
motivering van uitzonderingen op het 
normale verbod op onderzoek met personen 
die niet in staat zijn tot het geven van  
geïnformeerde toestemming;

Motivering

Volgt uit de beperkingen met betrekking tot handelingsonbekwame personen.

(Amendement 16)
Artikel 4, lid 7
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De in lid 5 genoemde termijn kan niet 
worden verlengd, behalve voor proeven die 
betrekking hebben op geneesmiddelen voor 
gentherapie en somatische celtherapie, met 
inbegrip van xenogene celtherapie.

De in lid 5 genoemde termijn van 
maximaal 60 dagen kan niet worden 
verlengd, behalve voor proeven die 
betrekking hebben op geneesmiddelen voor 
gentherapie en somatische celtherapie. In 
deze gevallen kan de termijn met 
maximaal 45 dagen en in gemotiveerde 
uitzonderingsgevallen met nog eens 45 
dagen worden verlengd. Voor xenogene 
celtherapie geldt geen vaste termijn.

Motivering

De termijn voor gentherapie moet lang genoeg zijn en ligt dus niet vast, maar er moet wel een 
termijn zijn.

(Amendement 17)
Artikel 7, lid 4

4. De behandeling van een naar behoren 
opgesteld verzoek door de bevoegde 
instantie van lid 2 mag niet langer duren 
dan 60 dagen. Indien de bevoegde instantie 
na 60 dagen geen bezwaren aan de 
opdrachtgever heeft meegedeeld, kan deze 
ervan uitgaan dat zij geen bezwaar maakt 
tegen het begin van de proef.

4. De behandeling van een naar behoren 
opgesteld verzoek door de bevoegde 
instantie van lid 2 dient zo snel mogelijk te 
worden afgerond en mag niet langer duren 
dan 60 dagen. Indien de bevoegde instantie 
na 30 dagen geen bezwaren aan de 
opdrachtgever heeft meegedeeld en de 
ethische commissie voorts positief heeft 
geoordeeld, kan de opdrachtgever ervan 
uitgaan dat de bevoegde instantie geen 
bezwaar maakt tegen het begin van de proef. 
De lidstaten kunnen binnen hun 
bevoegdheidsterrein een kortere termijn 
dan 60 dagen vastleggen, indien dit strookt 
met de tot nu toe gevolgde praktijk.

De in de eerste alinea genoemde termijn kan 
niet verlengd worden, behalve voor proeven 
die betrekking hebben op de in lid 6 
bedoelde geneesmiddelen.

De in de eerste alinea genoemde termijn kan 
niet verder verlengd worden, behalve voor 
proeven die betrekking hebben op de in lid 6 
bedoelde geneesmiddelen, waarvoor de 
termijn met maximaal 45 dagen en in 
gemotiveerde uitzonderingsgevallen met 
nog eens 45 dagen kan worden verlengd. 
Voor het verlenen van toestemming voor 
xenogene celtherapie geldt geen vaste 
termijn.

Motivering

Zie toelichting. De termijn voor gentherapie moet lang genoeg zijn en ligt dus niet vast, maar 
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er moet wel een termijn zijn.  In een aantal lidstaten is nu in de regel al na 30 dagen een 
positief oordeel van de ethische commissie bekend. Volgens het gemeenschappelijk standpunt 
zou in deze landen het begin van de klinische proef na inwerkingtreding van het 
gemeenschappelijk standpunt sterk worden vertraagd, aangezien men tot na de termijn van 60 
dagen zou moeten wachten. Dit amendement is bedoeld om rekening te houden met de situatie 
van de lidstaten waar momenteel sneller toestemming voor het begin van een klinische proef 
kan worden verkregen.

(Amendement 18)
Artikel 7, lid 5

Onverminderd lid 6, kan schriftelijke 
toestemming vóór de aanvang met de 
klinische proeven echter wel worden 
verlangd, voor geneesmiddelen waarvoor 
geen vergunning voor het in de handel 
brengen in de zin van Richtlijn 
65/65/EEG voorhanden is en die 
voorkomen in deel A van de bijlage van 
Verordening (EEG) nr. 2309/93, alsmede 
voor andere geneesmiddelen met 
bijzondere kenmerken, waarvan een lijst 
wordt aangenomen overeenkomstig de 
procedure van artikel 19, lid 2, van deze 
richtlijn.

De lidstaten blijven hun nationale 
procedures toepassen totdat deze lijst is 
aangenomen.

Schrappen

Motivering

In eerste lezing verlangde het Parlement een kennisgevingsprocedure in het algemeen. Het is 
onaanvaardbaar dat de Raad en de Commissie zonder betrokkenheid van het Parlement 
groepen geneesmiddelen definiëren waarvoor uitdrukkelijke toestemming is vereist. 
Bovendien druist artikel 7, lid 5 van het gemeenschappelijk standpunt in tegen de algemene 
eis van het Parlement dat over belangrijke wetgevingskwesties in een 
medebeslissingsprocedure moet worden besloten en niet in comités.

(Amendement 19)
Artikel 7, lid 6

6. Schriftelijke toestemming vóór de 
aanvang met de klinische proeven is 
verplicht voor geneesmiddelen voor 
gentherapie, somatische celtherapie met 
inbegrip van xenogene celtherapie, alsmede 
voor alle geneesmiddelen die genetisch 
gemodificeerde organismen bevatten.

6. Schriftelijke toestemming vóór de 
aanvang met de klinische proeven is 
verplicht voor geneesmiddelen voor 
gentherapie, somatische celtherapie met 
inbegrip van xenogene celtherapie, alsmede 
voor alle geneesmiddelen die genetisch 
gemodificeerde organismen bevatten. Er 
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mogen geen proeven worden verricht die 
leiden tot modificatie van de kiembaan en 
de daarin vastgelegde genetische identiteit 
van de proefpersoon.

Motivering

Het verbod op kiembaantherapie strookt met het officiële EU-beleid.

(Amendement 20)
Artikel 9, lid 3 bis (nieuw)

 Gegevens mogen pas na de afsluiting van 
de proef in de database worden 
opgenomen. Bovendien moet de 
opdrachtgever uitdrukkelijk instemmen 
met de inhoud van de informatie. De 
database mag geen informatie over een 
geneesmiddel voor onderzoek bevatten als 
de opdrachtgever verklaart dat 
bekendmaking daarvan strijdig is met de 
rechtsbescherming die wordt geboden 
door het industriële eigendomsrecht en 
zijn concurrentievermogen belemmert.

Motivering

Dit amendement moet verhinderen dat bedrijfsgeheimen bekend worden.

(Amendement 21)
Artikel 10, lid 1, eerste alinea

1. Als een lidstaat objectieve redenen heeft 
om aan te nemen dat niet langer aan de 
voorwaarden van het in artikel 7, lid 2, 
bedoelde verzoek om toestemming wordt 
voldaan, of over informatie beschikt die 
aanleiding geeft tot twijfel omtrent de 
veiligheid of de wetenschappelijke basis van 
de klinische proef, zo kan deze lidstaat de 
klinische proef in kwestie opschorten of 
verbieden en stelt hij de opdrachtgever 
daarvan in kennis.

1. Als een lidstaat objectieve redenen heeft 
om aan te nemen dat niet langer aan de 
voorwaarden van het in artikel 7, lid 2, 
bedoelde verzoek om toestemming wordt 
voldaan, of over informatie beschikt die 
aanleiding geeft tot twijfel omtrent de 
veiligheid of de wetenschappelijke basis van 
de klinische proef, zo kan deze lidstaat de 
klinische proef in kwestie opschorten of 
verbieden en stelt hij de opdrachtgever 
daarvan in kennis. De lidstaat vraagt 
voorafgaand aan het besluit de mening van 
de opdrachtgever en/of de onderzoeker, en 
deze dienen hun standpunt binnen een 
week uit te brengen - behalve als door deze 
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termijn gevaren ontstaan.

Or. el

Motivering

De mensen waarop de toepassing van een besluit van invloed is,  dienen tijdig te worden 
geïnformeerd,  zodat zij binnen een bepaalde periode hun mening te kennen kunnen geven.

(Amendement 22 )
Artikel 11, lid 5 bis (nieuw)

 (5 bis) Als klinische proeven worden 
opgezet en uitgevoerd door wetenschappers 
en als deze proeven niet worden gedaan 
met het uiteindelijke doel om te worden 
gebruikt voor enigerlei commerciële of 
registratiedoeleinden, zijn de artikelen 11 
en 12  niet van toepassing als deze proeven 
worden uitgevoerd met in de handel 
verkrijgbare geneesmiddelen waarvan kan 
worden aangenomen dat zij zijn 
vervaardigd overeenkomstig de EU-normen 
voor goede fabricagepraktijken of 
gelijkwaardige normen. In dergelijke 
gevallen moet de onderzoeker de relevante 
documentatie over de herkomst van het 
preparaat voor het onderzoek (i.e. 
partijnummer) verstrekken en bewaren. 
Voor klinische proeven met niet toegelaten 
geneesmiddelen moet worden voldaan aan 
de normen voor goede fabricagepraktijken 
overeenkomstig de artikelen 11 en 12.

Motivering

Zie toelichting. De  moeilijkheden die organisaties ondervinden om niet-commerciële proeven 
uit te voeren hangen in eerste instantie samen met de artikelen 11 en 12.

(Amendement 23)
Artikel 15, lid 3, sub a)

Elke lidstaat zorgt ervoor dat alle 
vermoedens van onverwachte ernstige 
bijwerkingen die zich bij een geneesmiddel 
voor onderzoek hebben voorgedaan en 
waarvan hij in kennis is gesteld, onverwijld 

Elke lidstaat zorgt ervoor dat alle 
vermoedens van onverwachte ernstige 
bijwerkingen die zich bij een geneesmiddel 
voor onderzoek hebben voorgedaan en 
waarvan hij in kennis is gesteld, onverwijld 
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aan het Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling worden 
gerapporteerd.

in een Europese database worden 
opgeslagen die overeenkomstig artikel 9, 
lid 1 toegankelijk is voor de bevoegde 
instanties van de lidstaten, voor het 
Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling en voor de 
Commissie.

Motivering

In het tijdperk van moderne informatietechnologie mag de overdracht van gegevens niet tot 
onnodige vertraging leiden. De opslag van gegevens in een Europese database die 
toegankelijk is voor belanghebbende personen en organisaties is praktischer.

(Amendement 24)
Artikel 15, lid 3, sub b)

De door de opdrachtgever gerapporteerde 
informatie wordt door het Europees 
Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling aan de 
bevoegde instanties van de lidstaten ter 
beschikking gesteld.

Schrappen

Motivering

In het tijdperk van moderne informatietechnologie mag de overdracht van gegevens niet tot 
onnodige vertraging leiden. De opslag van gegevens in een Europese database die 
toegankelijk is voor belanghebbende personen en organisaties is praktischer.
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TOELICHTING

1. Wat zijn klinische proeven?

Een klinische proef is de verstrekking van geneesmiddelen aan mensen in combinatie met een 
nauwkeurige observatie van de patiënten en een evaluatie van de in het kader van de observatie 
en het onderzoek verkregen gegevens volgens een van tevoren vastgelegd schema. Een daartoe 
opgesteld protocol moet van tevoren aan een ethische commissie worden voorgelegd die bestaat 
uit artsen en niet-medische experts.

2. Waarom zijn klinische proeven noodzakelijk?

Vele ernstige ziekten zijn met de thans ter beschikking staande medicijnen niet of niet afdoende 
te behandelen. Nadat vooronderzoeken zoals chemische analyses, proeven in celculturen of 
dierproeven het waarschijnlijk maken dat een middel werkzaam is en weinig bijwerkingen 
heeft, wordt in de regel eerst bij gezonde volwassen handelingsbekwame mannen getest of dit 
middel ook weinig bijwerkingen voor de mens heeft. In een latere fase wordt het medicijn getest 
bij patiënten bij wie wordt gehoopt op een verbetering in hun gezondheidstoestand. Het is 
zinvol het preparaat niet alleen maar uit te reiken en te wachten op een verbetering in de 
toestand, maar ook alle betrokken patiënten nauwlettend te observeren om de resultaten met 
andere patiënten te kunnen vergelijken zodat nauwkeurige informatie over de werkzaamheid 
en de mogelijke bijwerkingen van een medicijn kan worden verkregen.

3. Waarom is harmonisering op Europees niveau noodzakelijk?

Om voldoende informatie over de werkzaamheid en de mogelijke bijwerkingen van een 
geneesmiddel te verkrijgen, worden klinische proeven dikwijls in heel veel verschillende centra 
uitgevoerd (gespreide klinische proeven). In Europa zijn klinische proeven die tegelijkertijd in 
meerdere lidstaten worden uitgevoerd aan de orde van de dag. De administratieve voorschriften 
zijn evenwel tot nu toe zeer verschillend geweest in de lidstaten, waardoor de industrie 
aanzienlijk meer werd belast en er aanzienlijke vertragingen zijn opgetreden als gevolg waarvan 
nieuwe preparaten voor de patiënten pas later ter beschikking kwamen. Daarom is op dit gebied 
een harmonisatie op één niveau nodig, zodat overbodige bureaucratische belemmeringen 
worden vermeden en anderzijds de garantie bestaat dat de proefpersonen zo goed mogelijk 
worden beschermd. De kwestie kan ook niet alleen maar vanuit het oogpunt van concurrentie 
worden bezien. Als alleen de procedures worden geharmoniseerd en de noodzakelijke 
bescherming van de proefpersonen aan de lidstaten wordt overgelaten, bestaat het gevaar van 
"ethische dumping".

4. Wat zijn de belangrijkste amendementen van het Europees Parlement uit de eerste 
lezing die niet door de Raad zijn overgenomen?

De Raad heeft een reeks amendementen van het Europees Parlement uit de eerste lezing in zijn 
gemeenschappelijk standpunt overgenomen, maar op veel plaatsen volgde de Raad het 
Parlement niet of niet volledig. Daarom stelt de rapporteur voor om op bepaalde plaatsen de 
formulering uit de eerste lezing opnieuw te introduceren. Voor een deel lijkt het zinvol om een 
compromis tussen het standpunt van het Parlement in eerste lezing en het standpunt van de 
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Raad voor te stellen. Ook is het naar de mening van de rapporteur mogelijk om af te zien van 
enkele amendementen van het Parlement in eerste lezing om de wetgevingsprocedure niet 
onnodig te vertragen. Van de belangrijkste door het Parlement in eerste lezing vastgelegde 
beginselen kan evenwel in geen geval worden afgeweken.

a) Noodzaak tot schriftelijke toestemming

Het Europees Parlement heeft in de eerste lezing verlangd dat de toestemming voor deelname 
aan een klinische proef schriftelijk moet worden gegeven. Dit heeft de Raad niet in zijn 
gemeenschappelijk standpunt overgenomen. Naar het oordeel van de rapporteur moet het 
Parlement blijven vasthouden aan schriftelijke toestemming in gevallen waarin de proefpersoon 
niet kan schrijven. In dit geval kan een mondelinge toestemming in aanwezigheid van getuigen 
worden gegeven.

b) Moet de leider van een klinische proef een arts zijn?

Het Europees Parlement heeft in de eerste lezing verlangd dat de leider van een klinische proef 
in ieder geval een arts moet zijn. De Raad heeft dit amendement niet overgenomen. Weliswaar 
hebben ook andere beroepsgroepen, zoals apothekers, beslist de nodige wetenschappelijke 
kwalificaties om een oordeel te kunnen vellen over de vaktechnische vragen die bij een 
klinische studie aan de orde komen, maar in het kader van een klinische studie zijn niet alleen 
de objectieve farmaceutische problemen van belang maar ook de belasting voor de 
proefpersonen. Artsen kunnen op grond van hun opleiding en beroep het best een oordeel vellen 
over deze belasting en deze tot een minimum beperken.

c) Inschakeling van patiënten die niet in staat zijn om in rechte geïnformeerde 
toestemming te verlenen voor deelname aan een klinische studie

Het Europees Parlement heeft in de eerste lezing verlangd dat naast alle overige beperkingen 
onderzoek aan personen die niet in staat zijn om geïnformeerd toestemming te geven verboden 
is als het onderzoek voor de betrokkenen niet van rechtstreeks nut is. De Raad heeft dit 
amendement afgewezen en staat op het standpunt dat de bescherming van 
handelingsonbekwame personen in de lidstaten door het nationaal recht moet worden geregeld. 
De rapporteur deelt dit standpunt niet, want als een harmonisatie op dit gebied in Europa als 
noodzakelijk wordt beschouwd, moet er ook voor worden gezorgd dat de bescherming van 
handelingsonbekwame personen in alle lidstaten zo goed mogelijk is.

Het Parlement zou daarentegen het amendement wel moeten veranderen.

Met name de betrokkenheid van kinderen bij klinische studies is naar de mening van de 
rapporteur dringend noodzakelijk. Vele geneesmiddelen die automatisch aan volwassenen 
worden verstrekt en waarvan voor volwassenen precieze doseringen en talrijke gegevens 
bekend zijn, zijn officieel niet toegelaten voor kinderen. Dat komt omdat er te weinig klinische 
proeven voor kinderen zijn.

Dit heeft dikwijls ernstige gevolgen. Ten dele worden belangrijke medicijnen onthouden aan 
kinderen omdat artsen ervan uitgaan dat het medicijn niet mag worden verstrekt als het voor 
kinderen niet is toegelaten. Dat kan grote nadelen hebben voor zieke kinderen. Zo werd recent 
in de medische literatuur een geval besproken van een kind dat een zware virale 
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hersenvliesontsteking leed. Deze hersenvliesontsteking was te behandelen met een medicijn 
maar dat was niet toegelaten voor kinderen. Aangezien de arts op grond daarvan weigerde het 
medicijn te verstrekken, stierf het kind. In aansluiting daarop werd de arts door de rechter 
veroordeeld omdat hij het medicijn ondanks het feit dat het niet voor kinderen was toegelaten, 
had moeten verstrekken. De medische behandeling van kinderen kan dus veel beter, 
doelgerichter en met minder bijwerkingen verlopen als er klinische studies worden uitgevoerd. 
Om die reden heeft ook het Franse voorzitterschap van de Raad een initiatief genomen ter 
verbetering van klinische proeven met kinderen.

Ook al staan andere handelingsonbekwame patiënten niet zo in de aandacht, op andere 
terreinen, bijvoorbeeld bij personen met geestelijke handicaps, komen vergelijkbare gevallen 
voor. Inschakeling van deze personen bij klinische studies kan dan ook zinvol zijn. Hier moet 
echter als voorwaarde gesteld worden dat de desbetreffende preparaten van direct nut zijn voor 
de betrokkenen.

Ter bescherming van handelingsonbekwame personen moeten uitvoerige criteria worden 
vastgelegd. Afgezien van de toestemming van de wettige vertegenwoordiger, die te allen tijde 
zonder negatieve gevolgen voor de patiënt moet kunnen worden ingetrokken en die een 
weerspiegeling moet zijn van de vermoedelijke wens van de patiënt, moet er een aan de 
ontwikkelingsfase van de patiënt aangepaste voorlichting plaatsvinden en moet de toestemming 
van de patiënt overeenkomstig zijn mogelijkheden worden gegeven. Er mogen geen financiële 
prikkels voor deelname aan een klinische proef worden gegeven. De patiëntengroep in kwestie 
moet er baat bij hebben en van tevoren moet worden nagegaan of er voor hetzelfde onderzoek 
geen volwassen handelingsbekwame personen kunnen worden getest. Pijn, belasting en risico 
moeten tot een minimum worden beperkt en de manier waarop risico's en belasting worden 
verminderd moet uitdrukkelijk worden gedefinieerd en voortdurend worden gecontroleerd. In 
de ethische commissie die dit soort studies beoordeelt, moeten experts voor de patiëntengroep 
in kwestie zitten en een positief advies van de ethische commissie mag niet worden genegeerd 
door de overheidsinstanties. De belangen van de patiënten moeten altijd prevaleren boven de 
belangen van de samenleving en de economie.

Naast deze criteria, die zowel voor kinderen als voor andere handelingsonbekwame personen 
zoals demente en psychiatrische patiënten gelden, moet voor de laatstgenoemde patiëntengroep 
ook als criterium gelden dat het niet mogelijk is om een vrijwillige en geïnformeerde 
toestemming voor deelname aan een klinische proef te verkrijgen voordat de bekwaamheid om 
toestemming te geven verloren is gegaan. Bovendien moet in dit geval de gegronde verwachting 
bestaan dat de verstrekking van het te onderzoeken geneesmiddel een voordeel heeft voor de 
desbetreffende patiënten die de risico's overstijgt.

d) Toestemmingsprocedure

Het Parlement heeft er in de eerste lezing voor gepleit dat bij klinische proeven een 
kennisgevingsprocedure wordt gevolgd. Als een ethische commissie instemt met een klinische 
proef moet hiermee kunnen worden begonnen zonder dat er een officiële toestemming van de 
instanties van de lidstaten nodig is. Er zou slechts een uitzondering gelden voor preparaten ten 
behoeve van gen- en celtherapie, waarvoor een schriftelijke toestemming van de instanties van 
de lidstaten zou zijn benodigd. De Ministerraad kon dit voorstel van het Europees Parlement 
slechts ten dele opvolgen. De formuleringen van het Europees Parlement werden gewijzigd en 
met name is er niet langer sprake van kennisgeving, aangezien deze praktijk bij enkele lidstaten 
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op grote bezwaren stuitte. Volgens het gemeenschappelijk standpunt kan evenwel in de regel 
met een klinische proef worden begonnen als de ethische commissie daarmee heeft ingestemd, 
er een zekere termijn is verstreken en de instanties van de lidstaten geen bezwaren kenbaar 
hebben gemaakt. Een uitzondering wordt gemaakt, zoals het Parlement in eerste lezing heeft 
voorgesteld, voor preparaten voor gen- en celtherapie alsook voor alle geneesmiddelen die 
genetisch gewijzigde organismen bevatten (dit laatste deel werd toegevoegd door de Raad). 
Onbevredigend voor het Europees Parlement is dat er in artikel 7, lid 5, sprake van is dat voor 
bepaalde geneesmiddelen, die niet nader worden gespecificeerd, een schriftelijke toestemming 
kan worden verlangd. Deze categorie geneesmiddelen zou alleen door de Europese Commissie 
en de Raad moeten worden gedefinieerd. Het komt de rapporteur voor dat het voor het 
Parlement onaanvaardbaar is de Raad en de Commissie zonder het Parlement bepaalde 
geneesmiddelen anders willen behandelen als door het Parlement in de richtlijn gewenst.

e) Termijnen

Om de tijd tot de aanvang van een klinische proef zo kort mogelijk te houden, had het Parlement 
net als de Commissie in eerste lezing een termijn van 30 dagen voor de beoordeling van het 
verzoek voorgesteld. Deze termijn werd door de Raad verlengd tot 60 dagen. De rapporteur 
stelt als compromis tussen Raad en Parlement voor om de termijn voor de ethische commissie 
op 45 dagen vast te stellen en de termijn voor de nationale instanties op 30 dagen.

In de ethische commissie hebben in de regel artsen, juristen en andere vakmensen zitting die 
zich niet hoofdzakelijk met de beoordeling van verzoeken bezighouden maar dit naast hun 
wetenschappelijke of andere activiteiten doen. Daarom lijkt het zinvol de ethische commissie 
meer tijd te geven voor de beoordeling van de verzoeken dan de nationale instanties die zich in 
beginsel fulltime met de beoordeling van verzoeken kunnen bezighouden. Niettemin moeten de 
nationale instanties de mogelijkheid hebben om hun advies te laten afhangen van het advies van 
de ethische commissie. De rapporteur stelt daarom voor de termijn voor de ethische commissie 
vast te leggen op 45 dagen, in buitengewone omstandigheden te verlengen tot 60 dagen. De 
instanties van de lidstaten moeten na 30 dagen doch uiterlijk na de uitspraak van de ethische 
commissie een besluit nemen.

5. Niet-commerciële klinische proeven

In het gemeenschappelijk standpunt wordt in de eerste plaats uitgegaan van de situatie in de 
farmaceutische industrie. Er zijn echter ook klinische proeven die door niet-commerciële 
organisaties worden uitgevoerd en die mogelijkerwijs ook niet in het belang van de 
farmaceutische industrie zijn. Met name bij het kankeronderzoek wordt ook onderzocht of het 
mogelijk is om bepaalde geneesmiddelen niet te verstrekken om de bijwerkingen te beperken 
zonder de therapeutische resultaten in gevaar te brengen. Dergelijke proeven worden vaak door 
wetenschappers en klinieken uitgevoerd. In de regel worden geen nieuwe geneesmiddelen 
gebruikt, maar worden de reeds in de handel verkrijgbare medicijnen in lagere doses toegediend 
of vervangen door een ander middel. Om de financiële belasting voor de organisaties van 
algemeen nut te verlichten, is het zinvol deze vrij te stellen van de verplichtingen van artikel 11 
als het gaat om geneesmiddelen die in de Europese Unie zijn toegelaten.


