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BEKNOPTE MOTIVERING
Met dit voorstel wordt beoogd het klinisch onderzoek in de EU te stimuleren en
gemakkelijker te maken door de huidige regels voor de uitvoering van klinische proeven met
geneesmiddelen voor menselĳk gebruik te vereenvoudigen. Voorgesteld wordt de huidige
Richtlijn 2001/20/EG te vervangen door een verordening die een modern eenvormig wettelijk
kader op EU-niveau instelt om de administratieve lasten te verminderen en een einde te
maken aan de nationale divergenties in de tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/20/EG.
Het voorstel voorziet in de instelling van een elektronische databank (de EMA-databank)
onder controle van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) voor het rapporteren van
vermoedelijke onverwachte ernstige bijwerkingen. Het voorziet ook in de instelling van een
centrale databank op EU-niveau (EU-databank), onder controle van de Commissie, die moet
fungeren als één portaal voor de indiening van aanvragen voor klinische proeven in de EU.
De rapporteur steunt de doelstellingen van het voorstel. Hij is vooral ingenomen met de keuze
voor een verordening. Het is het juiste instrument om een eenvormig wettelijk systeem in de
Unie in te stellen. Zodoende wordt gezorgd voor meer rechtszekerheid en wordt een einde
gemaakt aan de regelgevende en administratieve lasten die voortvloeien uit de divergerende
toepassing en tenuitvoerlegging van Richtlijn 2001/20/EG door de lidstaten.
Klinische proeven hebben aanzienlijke gevolgen voor de grondrechten van individuele
personen, met name het recht op menselijke waardigheid (artikel 1), het recht op leven (artikel
2), het recht op menselijke integriteit (artikel 3), het recht op eerbiediging van het privéleven
en het familie- en gezinsleven (artikel 7), het recht op de bescherming van persoonsgegevens
(artikel 8), de rechten van het kind (artikel 24) of het recht op gezondheidszorg (artikel 35).
Het is cruciaal dat de toekomstige verordening de volledige eerbiediging van het Handvest
van de grondrechten van de EU verzekert. Ofschoon in overweging 65 wordt aangegeven dat
de voorgestelde verordening de grondrechten eerbiedigt en de beginselen in acht neemt die
met name zijn erkend in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie, wordt geen
specifiek mechanisme ingesteld om deze eerbiediging te garanderen. Daarom moet een
bepaling worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de beoordeling van de eerbiediging van
de grondrechten en van de maatregelen die zijn genomen om deze te waarborgen, een
onderdeel vormt van het proces van beoordeling van een aanvraag voor een klinische proef.
Artikelen 7, paragraaf 1, 31, en bijlage I, afdeling 4, punt 13; en bijlage II, afdeling 4, moeten
in die zin worden gewijzigd.
Klinische proeven uitvoeren houdt in dat persoonsgegevens worden verwerkt op verschillende
niveaus ( ten minste opdrachtgevers, onderzoekers, verwerkers, de Europese Commissie en
het EMA). De verwerkte persoonsgegevens moeten verband houden met de verschillende
categorieën van gegevens die op de betrokkenen van toepassing zijn, bijvoorbeeld personen
die een klinische proef ondergaan, personen die geïnformeerde toestemming geven,
opdrachtgevers, onderzoekers, enz. Bovendien moeten verschillende categorieën van
persoonsgegevens verwerkt worden, met name "gevoelige gegevens". De rapporteur stelt met
tevredenheid vast dat in overwegingen 52 en 59 en in artikel 89 (gegevensbescherming)
duidelijk wordt vastgelegd dat Richtlijn 95/46/EG van toepassing is op de verwerking van
persoonsgegevens die uit hoofde van deze verordening wordt uitgevoerd in de lidstaten en dat
Verordening (EG) nr. 45/2001 van toepassing is op de verwerking van persoonsgegevens die
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in het kader van deze verordening wordt uitgevoerd door de Commissie en het EMA.
De elektronische databank voor rapportage, opgezet door het Europees
Geneesmiddelenbureau (EMA) mag geen persoonsgegevens bevatten die de identificatie van
patiënten mogelijk maken. Ze mag alleen gepseudonimiseerde (versleutelde) gegevens
bevatten die de identificatie van de betrokkene alleen mogelijk maken op het niveau van
degenen die effectief deze informatie nodig hebben (bijvoorbeeld om de noodzakelijke
behandeling te verstrekken), aangezien het zo onmogelijk zou zijn de betrokkene rechtstreeks
te identificeren in de AMA-databank. Dit moet worden aangegeven in artikel 36 van het
voorstel.
Het doel van de EU-gegevensbank (artikel 78) is de informatiestroom tussen de
opdrachtgevers en de lidstaten en tussen de lidstaten onderling te stroomlijnen en te
vergemakkelijken. In overweging 52 wordt wel gesteld dat in de databank geen
persoonsgegevens van de proefpersonen die aan een klinische proef deelnemen, mogen
worden opgenomen, maar de tekst van artikel 78 is niet duidelijk. Bepaald wordt dat in de
EU-databank alleen persoonsgegevens mogen worden opgenomen voor zover dat voor nodig
is voor het doel waarvoor de databank is opgericht. Dit sluit niet uit dat persoonsgegevens van
patiënten worden opgenomen. Aangezien het verbod op de verwerking van persoonsgegevens
van patiënten in de EU-databank een van de essentiële elementen van artikel 78 is, moet lid 4
van dit artikel worden gewijzigd om deze voorwaarde duidelijk vast te leggen. Een
overweging is namelijk niet voldoende omdat ze geen juridisch bindende gevolgen heeft.
Artikel 78, lid 7, verwijst naar de rechten van de betrokkenen op informatie, toegang,
rectificatie en schrapping. Het legt een termijn vast van 60 dagen na indiening van het
verzoek om rectificatie of schrapping van de persoonsgegevens door de betrokkene. Deze
bepaling moet worden aangevuld met het recht om persoonsgegevens te blokkeren, een recht
dat erkend is in de EU-wetgeving inzake gegevensbescherming samen met de hieraan
verbonden rechten die in deze bepaling worden genoemd.
In het voorstel is geen bepaling opgenomen inzake de bewaringstermijn van dossiers en
persoonsgegevens die in de EMA-databank en in de EU-databank verwerkt zijn. De
vaststelling van een bewaringstermijn is een essentieel principe van gegevensbescherming.
De reden waarom geen bewaringstermijn is vastgelegd is kennelijk dat persoonsgegevens van
onderzoekers verscheidene jaren na de beëindiging van een klinische proef moeten worden
bewaard om retroactief gevallen van misbruik op te sporen. Dit is evenwel geen gegronde
reden om de termijn voor de opslag van persoonsgegevens onbeperkt te laten. De EUwetgeving inzake gegevensbescherming voorziet in de mogelijkheid om langere periodes vast
te stellen voor de opslag van persoonsgegevens in het geval van wetenschappelijk onderzoek
op voorwaarde dat passende waarborgen zijn vastgelegd. De rapporteur is dan ook van
mening dat adequate en voldoende lange bewaringstermijnen moeten worden vastgelegd
waardoor het mogelijk is retroactief gevallen van misbruik van klinische proeven op te
sporen.
De voorgestelde amendementen zullen zorgen voor meer rechtszekerheid en versterkte
waarborgen en bescherming van individuele personen, waardoor de naleving wordt verzekerd
van artikel 8 van het EU-Handvest, artikel 16 van het Verdrag inzake de werking van de
Europese Unie, Richtlijn 95/46/EG en Verordening (EG) nr. 45/2001.
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AMENDEMENTEN
De Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken 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 55
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

(55) De lidstaten moeten een vergoeding
kunnen vragen voor de activiteiten die zij
uit hoofde van deze verordening uitvoeren.
Zij mogen echter niet verlangen dat
verscheidene vergoedingen worden
betaald aan verschillende organen die in
een bepaalde lidstaat een aanvraag tot
toelating van een klinische proef
beoordelen.

(55) De lidstaten moeten een vergoeding
kunnen vragen voor de activiteiten die zij
uit hoofde van deze verordening uitvoeren.

Amendement 2
Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) de eerbiediging van de rechten van
de proefpersonen op menselijke
waardigheid, het recht op lichamelijke en
geestelijke integriteit, het recht van
eerbiediging van het privéleven en het
familie- en gezinsleven en de rechten van
het kind.
Motivering

In de tekst wordt erkend dat het voorstel aanzienlijke gevolgen heeft voor de grondrechten en
wordt aangegeven dat deze rechten worden geëerbiedigd. Er is echter niet voorzien in een
mechanisme om deze eerbiediging te waarborgen. Met dit amendement moet verzekerd
worden dat bij de beoordeling van een aanvraag van een klinische proef ook de eerbiediging
van de grondrechten zal worden beoordeeld.
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Amendement 3
Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 3 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
3 bis. Toestemming houdt niet in dat de
proefpersonen afstand doen van hun
rechten op de eerbiediging van het recht
op menselijke waardigheid, het recht op
lichamelijke en geestelijke integriteit, het
recht van eerbiediging van het privéleven
en het familie- en gezinsleven en de
rechten van het kind.
Motivering

Toestemming mag geen middel zijn om de proefpersonen ertoe te brengen afstand te doen van
de fundamentele rechten op menselijke waardigheid, het recht op lichamelijke en geestelijke
integriteit, het recht van eerbiediging van het privéleven en het familie- en gezinsleven en de
rechten van het kind.
Amendement 4
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter c
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

c) de onderzoeker houdt naar behoren
rekening met de uitdrukkelijke wil van een
minderjarige die zich een mening kan
vormen en de informatie kan beoordelen,
om op enig moment niet of niet langer aan
de klinische proef deel te nemen,
overeenkomstig de leeftijd en rijpheid van
de proefpersoon;

c) de uitdrukkelijke wil van een
minderjarige om op enig moment niet of
niet langer aan de klinische proef deel te
nemen, wordt geëerbiedigd ongeacht het
standpunt van zijn of haar wettelijke
vertegenwoordiger en ongeacht de leeftijd
of de rijpheid van de proefpersoon ;
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Amendement 5
Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 1 – letter h bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
h bis) het belang van de patiënt prevaleert
altijd boven de belangen van de
wetenschap en de samenleving.
Motivering

In de huidige Richtlijn 2001/20/EG wordt als een de voorwaarden waaraan moet worden
voldaan voor het uitvoeren van klinische proeven op minderjarigen, uitdrukkelijk gesteld dat
het belang van de patiënt altijd moet prevaleren boven de belangen van de wetenschap en de
samenleving. Deze voorwaarde moet worden gehandhaafd om duidelijk te maken dat de
rechten van minderjarigen beschermd zijn.
Amendement 6
Voorstel voor een verordening
Artikel 36 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 36 bis
Persoonsgegevens
De persoonsgegevens van patiënten
worden zodanig in de in artikel 36
genoemde databank verwerkt dat
patiënten niet rechtstreeks kunnen
worden geïdentificeerd (geen vermelding
van naam of adres) en worden apart
gehouden van andere informatie die in de
databank wordt verwerkt. Personen die de
identiteit van patiënten moeten kennen
met het oog op de bescherming van hun
vitale belangen, moeten evenwel toegang
kunnen krijgen tot die informatie (met
behulp van een passende sleutel).
Motivering

Het doel van de EMA-databank is van dien aard dat het niet nodig is dat patiënten
rechtstreeks kunnen worden geïdentificeerd. Daarom dient de EMA-databank alleen
gepseudonimiseerde gegevens te bevatten, zodat de betrokkenen alleen kunnen worden
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geïdentificeerd door personen die de identiteit van de patiënten werkelijk moeten kennen om
hun de noodzakelijke zorg te verstrekken.

Amendement 7
Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
1 bis. Het in lid 1 genoemde jaarlijks
verslag bevat alleen globale en anonieme
gegevens.
Motivering

In een jaarlijks verslag dient alleen globale informatie te worden verstrekt en mogen geen
persoonlijke details van patiënten worden vermeld. Dit amendement houdt rekening met het
advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).
Amendement 8
Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
Artikel 41 bis
Opslag van persoonsgegevens
De persoonsgegevens die in de door het
Bureau opgezette elektronische databank
worden verwerkt, worden gedurende een
periode van maximaal 5 jaar na de
beëindiging van een klinische proef
opgeslagen. Na het verstrijken van deze
periode worden de verwerkte
persoonsgegevens afzonderlijk opgeslagen
voor een bijkomende periode van 20 jaar
op een gepseudonimiseerde wijze
(versleuteld) en met beperkte toegang
gedurende deze periode, met het oog op
het opsporen van gevallen van misbruik.
Zodra deze periode is verstreken worden
de persoonsgegevens geschrapt.
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Motivering
Gegevensbewaring is een essentieel principe van de wetgeving inzake gegevensbescherming
in de Unie. Het voorstel voorziet niet in een bewaringstermijn in de EMA-databank, noch in
de EU-databank. Een onbeperkte bewaringstermijn eerbiedigt niet de wetgeving inzake
gegevensbescherming. Het amendement legt een bewaringstermijn vast die lang genoeg is om
retroactief gevallen van misbruik van klinische proeven op te sporen. Dit amendement houdt
rekening met het advies van de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).

Amendement 9
Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – alinea 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

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

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 gedurende een periode van
maximaal vijf jaar door de opdrachtgever
en de onderzoeker bewaard. De medische
dossiers van de proefpersonen worden
echter overeenkomstig de nationale
wetgeving gearchiveerd.

Motivering
Gegevensbewaring is een essentieel principe van de wetgeving inzake gegevensbescherming
in de Unie. Het voorstel moet een maximale bewaringstermijn vastleggen en niet een
minimale. Een minimale bewaringstermijn draagt niet bij tot het verzekeren van
rechtszekerheid. Dit amendement houdt rekening met het advies van de Europese
Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS).
Amendement 10
Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
2 bis. De Commissie legt aan het
Europees Parlement jaarlijks een verslag
voor over de overeenkomstig dit artikel

AD\932659NL.doc

9/14

PE506.211v04-00

NL

verrichte controles en inspecties.

Amendement 11
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 4
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

4. In de EU-databank worden alleen
persoonsgegevens opgenomen voor zover
dat voor de doeleinden van lid 2 nodig is.

4. In de EU-databank worden alleen
persoonsgegevens opgenomen voor zover
dat voor de doeleinden van lid 2 nodig is.
In geen geval worden persoonsgegevens
van patiënten die deelnemen aan een
klinische proef, verwerkt in de EUdatabank.

Motivering
In overweging 52 wordt gesteld dat in de databank geen persoonsgegevens mogen worden
opgenomen van de proefpersonen die aan een klinische proef deelnemen. De tekst van artikel
78 is niet duidelijk en sluit niet uit dat persoonsgegevens van patiënten worden opgenomen.
Aangezien het verbod op de verwerking van persoonsgegevens van patiënten in de EUdatabank een van de essentiële elementen ervan is, moet dit verbod duidelijk worden
opgenomen in het wetgevingsgedeelte en niet alleen in een overweging. Het amendement
houdt ook rekening met het advies van de EDPS.
Amendement 12
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

7. De Commissie en de lidstaten
waarborgen dat de betrokkenen hun recht
op informatie, toegang, rectificatie en
bezwaar overeenkomstig Verordening
(EG) nr. 45/2001, respectievelijk de
nationale gegevensbeschermingswetgeving
ter uitvoering van Richtlijn 95/46/EG,
doeltreffend kunnen uitoefenen. Zij
waarborgen dat de betrokkenen het recht
op toegang tot hun gegevens en het recht
om onjuiste of onvolledige gegevens te
laten corrigeren en wissen, doeltreffend
PE506.211v04-00
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7. De Commissie en de lidstaten
waarborgen dat de betrokkenen hun recht
op informatie, toegang, rectificatie,
blokkering en bezwaar overeenkomstig
Verordening (EG) nr. 45/2001,
respectievelijk de nationale
gegevensbeschermingswetgeving ter
uitvoering van Richtlijn 95/46/EG,
doeltreffend kunnen uitoefenen. Zij
waarborgen dat de betrokkenen het recht
op toegang tot hun gegevens en het recht
om onjuiste of onvolledige gegevens te
10/14
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kunnen uitoefenen. De Commissie en de
lidstaten waarborgen, overeenkomstig hun
respectieve verantwoordelijkheden, dat
onjuiste en onrechtmatig verwerkte
gegevens overeenkomstig de toepasselijke
wetgeving worden gewist. Het corrigeren
of wissen van gegevens moet zo spoedig
mogelijk gebeuren, maar in ieder geval
binnen zestig dagen nadat de betrokkene
hierom heeft verzocht.

laten corrigeren, blokkeren en wissen,
doeltreffend kunnen uitoefenen. De
Commissie en de lidstaten waarborgen,
overeenkomstig hun respectieve
verantwoordelijkheden, dat onjuiste en
onrechtmatig verwerkte gegevens
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving
worden gewist. Het corrigeren, blokkeren
of wissen van gegevens moet zo spoedig
mogelijk gebeuren, maar in ieder geval
binnen zestig dagen nadat de betrokkene
hierom heeft verzocht.

Motivering
Het recht om persoonsgegevens te blokkeren, dat ook erkend is door de EU-wetgeving inzake
gegevensbescherming samen met de in dit artikel genoemde rechten, dient ook in het voorstel
te worden opgenomen. Dit amendement houdt rekening met het advies van de EDPS.
Amendement 13
Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
7 bis. De persoonsgegevens die in de door
het Bureau opgezette elektronische
databank worden verwerkt, worden
gedurende een periode van maximaal 5
jaar na de beëindiging van een klinische
proef opgeslagen. Na het verstrijken van
deze periode worden de verwerkte
persoonsgegevens afzonderlijk opgeslagen
voor een bijkomende periode van 20 jaar
op een gepseudonimiseerde wijze
(versleuteld) en met beperkte toegang
gedurende deze periode, met het oog op
het opsporen van gevallen van misbruik.
Zodra deze periode is verstreken worden
de persoonsgegevens geschrapt.
Motivering

Het voorstel voorziet niet in een bewaringstermijn in de EU-databank. De EU-wetgeving
inzake gegevensbescherming voorziet in de mogelijkheid om langere periodes vast te stellen
voor de opslag van persoonsgegevens in het geval van wetenschappelijk onderzoek, op
AD\932659NL.doc
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voorwaarde dat passende waarborgen zijn vastgelegd. Het amendement legt een
bewaringstermijn vast die lang genoeg is om retroactief gevallen van misbruik van klinische
proeven op te sporen. Daarbij is rekening gehouden met het advies van de EDPS.
Amendement 14
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 4 – punt 13 – streepje 16 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
- een beschrijving van de beoordeling van
de gevolgen voor het recht van de
proefpersonen op menselijke waardigheid,
het recht op lichamelijke en geestelijke
integriteit, het recht van eerbiediging van
het privéleven en het familie- en
gezinsleven en de rechten van het kind, en
van de maatregelen die zijn genomen om
deze te waarborgen.
Motivering

Om te beoordelen of de klinische proef de grondrechten respecteert moet in het
aanvraagdossier voor een initiële aanvraag een beschrijving worden opgenomen van de
beoordeling inzake de gevolgen voor de grondrechten en van de maatregelen die zijn
genomen om deze te waarborgen. Dit amendement sluit aan bij amendement nr. 1.
Amendement 15
Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel 12 – punt 54 – streepje 1
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement

- bij proeven met minderjarigen of
wilsonbekwame proefpersonen worden de
procedures voor het verkrijgen van
geïnformeerde toestemming van de
ouder(s) of wettelijke vertegenwoordiger
en de betrokkenheid van de minderjarige
of de wilsonbekwame proefpersoon
beschreven;

- bij proeven met wilsonbekwame
meerderjarigen worden de procedures voor
het verkrijgen van geïnformeerde
toestemming van de ouder(s) of wettelijke
vertegenwoordiger en de betrokkenheid
van de wilsonbekwame proefpersoon
beschreven;
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Amendement 16
Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel 12 – punt 54 – streepje 1 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
- bij proeven met minderjarigen worden
de procedures voor het verkrijgen van
geïnformeerde toestemming van de
minderjarige en zijn of haar ouders of
wettelijke vertegenwoordiger en de
betrokkenheid van de minderjarige
beschreven;

Amendement 17
Voorstel voor een verordening
Bijlage II – deel 4 – punt 4 – streepje 2 bis (nieuw)
Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement
- een beschrijving van de beoordeling van
de gevolgen voor het recht van de
proefpersonen op menselijke waardigheid,
het recht op lichamelijke en geestelijke
integriteit, het recht van eerbiediging van
het privéleven en het familie- en
gezinsleven en de rechten van het kind, en
van de maatregelen die zijn genomen om
deze te waarborgen.
Motivering

Om te beoordelen of de klinische proef de grondrechten respecteert moet in het
aanvraagdossier voor een initiële aanvraag een beschrijving worden opgenomen van de
beoordeling inzake de gevolgen voor de grondrechten en van de maatregelen die zijn
genomen om deze te waarborgen. Dit amendement sluit aan bij amendement nr. 1.
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