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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 16
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) Op het gebied van recycling wordt de 
Commissie verzocht om voortzetting van 
het denkwerk en meer overleg om na te 
gaan of het mogelijk is een aangepaste 
wetgeving te ontwikkelen met een hoge 
mate van veiligheid voor patiënten. De 
Commissie wordt eveneens verzocht binnen 
twee maanden na aanneming van deze 
richtlijn voor de desbetreffende commissies 
van het Europees Parlement te verschijnen 
om verslag te doen over de vooruitgang die 
zij in dezen heeft geboekt.

Or. en
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Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 17
OVERWEGING 2 TER (nieuw)

(2 ter) De veiligheid van patiënten vereist 
dat fabrikanten zich in het kader van 
eventuele recycling houden aan 
onderstaande eisen. De fabrikanten moeten 
het product registreren in de nieuwe 
categorie medische hulpmiddelen voor 
beperkt herhaald gebruik en tegelijkertijd 
bepalen zij veilige procedures voor 
recycling en maximaal aantal malen 
gebruik.
Het is aan de LS de maatregelen vast te 
stellen die objectief extern toezicht op deze 
procedures mogelijk maken, en het 
bijhouden van een administratie van ieder 
medische toepassing van deze 
hulpmiddelen verplicht te stellen.

Or. en

Motivering

Hiervan zou legalisering van de recycling het gevolg kunnen zijn die momenteel overal in 
Europa plaats vindt zonder dat er enigerlei objectief toezicht mogelijk is, waardoor de patiënt 
meer kans op letsel loopt.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 18
OVERWEGING 6

(6) Verduidelijkt moet worden dat om 
onder de definitie van medisch hulpmiddel 
te vallen, een product altijd een medisch 
doel moet dienen en dat ook software op 
zichzelf onder de definitie van een medisch 
hulpmiddel kan vallen. 

schrappen

Or. en
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Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 19
OVERWEGING 20

(20) Gezien het toenemende belang van 
software voor medische hulpmiddelen, 
ongeacht of de software in het hulpmiddel 
is opgenomen of op zichzelf wordt gebruikt, 
moet de validering van software met de 
meest geavanceerde methoden een 
essentiële eis zijn.

schrappen

Or. en

Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 20
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (I)

Artikel 1, alinea 2, letter (a), inleidende formule (Richtlijn 90/385/EEG)

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke stof of elk ander 
artikel dat of die alleen of in combinatie 
wordt gebruikt, met inbegrip van het 
toebehoren en de software die voor de goede 
werking ervan benodigd is, en dat of die 
door de fabrikant bestemd is om bij de mens 
voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:

Or. en
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Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 21
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (I)

Artikel 1, alinea 2, letter (a), inleidende formule (Richtlijn 90/385/EEG)

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:

— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,

— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,

— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,

— beheersing van de bevruchting, — beheersing van de bevruchting,

– correctie van het gezichtsvermogen of het 
uiterlijk van het oog door plaatsing op het 
oog,

waarbij de belangrijkste beoogde werking in 
of aan het menselijk lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke middelen 
kan worden ondersteund;”

waarbij de belangrijkste beoogde werking in 
of aan het menselijk lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke middelen 
kan worden ondersteund;”

Or. en
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Motivering

Het zonder recept verkopen en verspreiden van contactlenzen komt momenteel in de EU veel 
voor en brengt aanzienlijke gevaren met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van de 
burgers. Doordat  deskundige oogspecialisten niet worden geraadpleegd en niet een oogje in 
het zeil houden is het onjuiste gebruik van contactlenzen toegenomen, waardoor er gevaren 
ontstaan voor de volksgezondheid van de gebruikers. Als de terbeschikkingstelling van 
contactlenzen op de grondslag van een geldig recept wordt gereguleerd bij de verkoop- of 
bestelpunten zouden gezondheid en veiligheid hierdoor worden beschermd en de keuze voor 
de consument behouden blijven. Overeenkomstig artikel 152, lid 1 van het Verdrag is het van 
belang dat in het kader van de vaststelling en tenuitvoerlegging van alle beleid en 
werkzaamheden van de Gemeenschap, met inbegrip van onderhavige richtlijn inzake 
medische hulpmiddelen, wordt gezorgd voor een hoge mate van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 22
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (I)

Artikel 1, alinea 2, letter (a), (Richtlijn 90/385/EEG)

1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd: 1) Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:
a) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: a) lid 2 wordt als volgt gewijzigd: 

i) punt a) komt als volgt te luiden: i) punt a) komt als volgt te luiden:
“a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:"

“a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:"

(ii) (nieuw) aan letter( a) wordt 
onderstaande slotzin toegevoegd:
Overeenkomstig deze richtlijn worden alle 
contactlenzen beschouwd als medische 
hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

Voor platte cosmetische lenzen geldt momenteel in de EU, in tegenstelling tot wat in andere 
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markten zoals de VS gebruikelijk is, niet de regelgeving inzake medische hulpmiddelen, 
hoewel zij, als zij onjuist zijn gefabriceerd of worden gebruikt zonder raadpleging van en 
toezicht door een oogspecialist, dezelfde  gevaren voor het oog tot gevolg kunnen hebben. 
Overeenkomstig artikel 152, lid 1 van het Verdrag is het van belang dat in het kader van de 
vaststelling en tenuitvoerlegging van alle beleid en werkzaamheden van de Gemeenschap, met 
inbegrip van onderhavige richtlijn inzake medische hulpmiddelen, wordt gezorgd voor een 
hoge mate van bescherming van de menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 23
ARTIKEL 1, LID 2, 2 (nieuw)

Nieuw artikel 2, lid 2 inlassen:
Artikel 2 vervangen door:
"Marktvoering en ingebruikstelling
1. [De] lidstaten nemen alle maatregelen 
die noodzakelijk zijn om te waarborgen dat 
hulpmiddelen uitsluitend op de markt 
kunnen worden gebracht en/of in gebruik 
kunnen worden genomen indien zij voldoen 
aan de in deze richtlijn gestelde eisen, 
wanneer zij naar behoren zijn geleverd en 
geïnstalleerd, onderhouden en gebruikt 
overeenkomstig de toepassing waarvoor zij 
bedoeld zijn.
2. [De] lidstaten nemen eveneens alle 
maatregelen die noodzakelijk zijn om 
ervoor te zorgen dat de verkoop van 
medische hulpmiddelen via Internet, per 
postorder en andere alternatieve 
distributiekanalen de gezondheid en 
veiligheid van consumenten niet in gevaar 
brengt, en dat alle bepalingen in deze 
richtlijn worden nageleefd.

Or. en

Motivering

De verkoop van contactlenzen via Internet, postorderbedrijven en andere alternatieve 
distributiekanalen komt in tal van Europese landen steeds vaker voor en dit kan voor de 
Europese burger gezondheidsrisico's met zich meebrengen omdat in dit kader geen 
oogspecialist wordt geraadpleegd of om advies gevraagd. Overeenkomstig artikel 152, lid 1 
van het Verdrag is het van belang dat in het kader van de vaststelling en tenuitvoerlegging 
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van alle beleid en werkzaamheden van de Gemeenschap wordt gezorgd voor een hoge mate 
van bescherming van de menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 24
ARTIKEL 2, PUNT 1 BIS (I)

Artikel 1, lid 2, letter (a), inleidende formule(Richtlijn 93/42/EEG)

“medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel 
of apparaat, elke software of stof of elk 
ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en dat of die door de fabrikant 
bestemd is om bij de mens voor medische 
doeleinden te worden aangewend voor:” 

“medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel 
of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat 
of die alleen of in combinatie wordt 
gebruikt, met inbegrip van de software die 
voor de goede werking ervan benodigd is, en 
dat of die door de fabrikant bestemd is om 
bij de mens voor medische doeleinden te 
worden aangewend voor:” 

Or. en

Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 25
ARTIKEL 2, PUNT 2

— dat hulpmiddelen naar maat in de handel 
worden gebracht en in gebruik worden 
genomen indien zij aan de voorwaarden van 
artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. 
Hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III 
moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII 
bedoelde verklaring, die aan de betrokken
patiënt wordt verstrekt.

— dat hulpmiddelen naar maat in de handel 
worden gebracht en in gebruik worden 
genomen indien zij aan de voorwaarden van 
artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. 
Hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III 
moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII 
bedoelde verklaring, die op zijn of haar 
verzoek aan de duidelijk identificeerbare 
patiënt wordt verstrekt. De verklaring 
bevindt zich als regel bij de laatste 
leverancier en moet steeds beschikbaar zijn. 
Duidelijk dient hierin de fabrikant te 
worden vermeld.
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Or. en

Motivering

Om redenen van gegevensbescherming moet het mogelijk zijn de identiteit van de patiënt door 
middel van codering te beschermen.

De patiënt heeft in het algemeen minder belangstelling voor de fabrikant. De kosten en moeite 
die gepaard gaan met de verstrekking van een afzonderlijke verklaring die iedereen mee naar 
huis kan nemen, zijn dan ook buitensporig. Het zou hoe dan ook nuttiger zijn als de arts de 
gegevens opsloeg. In de verklaring moet de fabrikant duidelijk vermeld worden. In sommige 
gevallen is de naam wellicht niet voldoende.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 26
ARTIKEL 2, PUNT 6

Artikel 2, punt 6 (nieuw):
Onderstaand artikel 13 inlassen:
"Bijzondere procedure voor contactlenzen
1. Wegens het veelvuldige gebruik van 
contactlenzen en de gevaren in verband met 
verkoop en beschikbaarheid daarvan 
zonder recept, moet dit artikel met name 
van toepassing zijn op alle soorten 
contactlenzen
2. [De] lidstaten voorzien in regelgeving ten 
aanzien van de verkoop en 
terbeschikkingstelling van alle 
contactlenzen op de grondslag van een 
geldig recept bij verkooppunten ten einde 
de gezondheid en veiligheid van de 
consumenten in Europa te waarborgen met 
behoud van vrijheid van de consument het 
erkende verkoop- of distributiepunt te 
kiezen.

Or. en
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Motivering

Het zonder recept verkopen en verspreiden van contactlenzen komt momenteel in de EU veel 
voor en brengt aanzienlijke gevaren met zich mee voor de gezondheid en veiligheid van de 
burgers. Doordat  deskundige oogspecialisten niet worden geraadpleegd en niet een oogje in 
het zeil houden is het onjuiste gebruik van contactlenzen toegenomen, waardoor er gevaren 
ontstaan voor de volksgezondheid van de gebruikers. Als de terbeschikkingstelling van 
contactlenzen op de grondslag van een geldig recept wordt gereguleerd bij de verkoop- of 
bestelpunten zouden gezondheid en veiligheid hierdoor worden beschermd en de keuze voor 
de consument behouden blijven. Overeenkomstig artikel 152, lid 1 van het Verdrag is het van 
belang dat in het kader van de vaststelling en tenuitvoerlegging van alle beleid en 
werkzaamheden van de Gemeenschap, met inbegrip van onderhavige richtlijn inzake 
medische hulpmiddelen, wordt gezorgd voor een hoge mate van bescherming van de 
menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Charlotte Cederschiöld

Amendement 27
ARTIKEL 2, PUNT 17, 2

Niet aangetroffen schrappen

Or. en

Motivering

Deze verplichting brengt aanzienlijke kosten teweeg als een bedrijf van aangemelde instantie 
wil of moet wisselen. Via de Europese gegevensbank (betr. artikel 14 bis) hebben de 
autoriteiten reeds de mogelijkheid na te gaan welke aangemelde instanties aan bedrijven en 
producten vergunningen hebben verleend.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 28
BIJLAGE I, PUNT 1 BIS

Punt 9, zevende streepje (Richtlijn 90/385(EEG)

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen of die op zichzelf 
medische software zijn, moet de software 
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen moet de software 
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.
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van risicobeheer, validering en verificatie.

Or. en

Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Charlotte Cederschiöld

Amendement 29
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER B

“7.4. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel in 
de zin van artikel 1 van 
Richtlijn 2001/83/EG en die de werking van 
het hulpmiddel op het menselijk lichaam 
moet ondersteunen, moeten de kwaliteit, de 
veiligheid en het nut van deze stof worden 
gecontroleerd naar analogie van de in 
Richtlijn 2001/83/EG vermelde methoden.

“7.4. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel in 
de zin van artikel 1 van 
Richtlijn 2001/83/EG en die de werking van 
het hulpmiddel op het menselijk lichaam 
moet ondersteunen, moeten de kwaliteit, de 
veiligheid en het nut van deze stof worden
gecontroleerd naar analogie van de in 
Richtlijn 2001/83/EG vermelde methoden.

De bevoegdheid het nut van de stof te 
controleren blijft bij de aangemelde 
instantie berusten, terwijl het EMEA of de 
door de lidstaten aangewezen bevoegde 
autoriteiten slechts tot taak hebben 
wetenschappelijk advies te verstrekken 
inzake hoedanigheid en veiligheid van de 
stof.

Or. en

Motivering

Als de taak van de aangemelde instanties en EMEA/bevoegde autoriteiten helder wordt 
omschreven wordt hierdoor voorkomen dat de goedkeuring van medische hulpmiddelen met 
volledig gedocumenteerde, geïntegreerde medische stoffen in de praktijk worden benaderd als 
een geneesmiddel, hetgeen buitensporig veel extra kosten zou veroorzaken en extra tijd zou 
kosten zonder dat de patiënten hieraan voordeel zouden ontlenen.
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Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 30
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER E

Bijlage I, 12.1 a) (Richtlijn 93/42/EEG)

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen of die op zichzelf 
medische software zijn, moet de software 
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen moet de software 
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.

Or. en

Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 31
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER E

Bijlage I, 12.1 a) (Richtlijn 93/42/EEG)

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen of die op zichzelf 
medische software zijn, moet de software
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen moet wat betreft de 
software rekening worden gehouden met de 
beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.

Or. en

Motivering

De term 'validering' moet eigenlijk worden vervangen om te voorkomen dat onnodige 
gegevens worden verzameld.
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Amendement ingediend door Charlotte Cederschiöld

Amendement 32
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER G, ii

ii) punt b) komt als volgt te luiden: 

“b) de strikt noodzakelijke gegevens voor de 
gebruiker om het hulpmiddel en de inhoud 
van de verpakking te kunnen identificeren, 
met inbegrip van de desbetreffende code 
van een internationaal erkende 
nomenclatuur van generieke medische 
hulpmiddelen;”

ii) punt b) komt als volgt te luiden: 

“b) de strikt noodzakelijke gegevens voor de 
gebruiker om het hulpmiddel en de inhoud 
van de verpakking te kunnen identificeren;”

Or. en

Motivering

De toevoeging van meer codes aan producten, verpakking en gebruiksaanwijzingen leiden 
slechts tot hogere administratieve kosten, zonder dat patiënten hieraan voordeel ontlenen. 
NGMH-codes worden reeds gebruikt voor rapportage inzake geneesmiddelenbewaking, 
waardoor instanties in staat zijn mogelijke gevaren te beoordelen.

Amendement ingediend door Glenis Willmott

Amendement 33
BIJLAGE II, PUNT 8, LETTER E

5. De verbintenis van de fabrikant om een 
systematische procedure op te zetten en bij 
te houden aan de hand waarvan de na het 
productiestadium met de hulpmiddelen 
opgedane ervaring wordt onderzocht, met 
inbegrip van de in bijlage X bedoelde 
bepalingen, alsook om passende 
maatregelen te treffen teneinde de nodige 
verbeteringen aan te brengen. Deze 
verbintenis omvat de verplichting van de 
fabrikant om, zodra hij er kennis van heeft 
gekregen, de bevoegde autoriteiten 
onverwijld op de hoogte te brengen van de 
volgende incidenten:

5. Ten aanzien van op maat vervaardigde 
hulpmiddelen moet de fabrikant toezeggen 
de na het productiestadium opgedane 
ervaring te onderzoeken en passende 
maatregelen ten uitvoer te leggen teneinde 
de nodige verbeteringen aan te brengen. 
Deze verbintenis omvat de verplichting van 
de fabrikant om, zodra hij er kennis van 
heeft gekregen, de bevoegde autoriteiten 
onverwijld op de hoogte te brengen van de 
volgende incidenten, bijna-incidenten en de 
desbetreffende tegenmaatregelen:

Or. en
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Motivering

Fabrikanten van op maat gemaakte hulpmiddelen zijn uitstekend in staat hun producten op te 
sporen, daar de desbetreffende patiënten bij naam bekend zijn. De stelselmatige procedure 
waarop hier wordt aangedrongen (invoering van ISO 13485) betekent dat tandtechnici, 
opticiens, technisch specialisten op het gebied van hoorapparaten en orthopedisch schoeisel 
ieder jaar extra kosten moeten maken die schommelen tussen de EUR 2000 en 5000. Dit is 
onverdedigbaar daar een algemene formulering gevaren eveneens afwendt.

Amendement ingediend door Zuzana Roithová

Amendement 34
BIJLAGE II, PUNT 9 (A)

Bijlage IX, (i), punt 1.4 (Richtlijn 93/42/EEG)

Op zichzelf gebruikte software wordt als 
actief medisch hulpmiddel beschouwd.

schrappen

Or. en

Motivering

Het programma zelf zou (als zodanig) geen medisch hulpmiddel kunnen zijn.
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