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BEKNOPTE MOTIVERING

De rapporteur verwelkomt de doelstelling van dit voorstel voor een richtlijn tot wijziging van 
drie verschillende richtlijnen. Uit de ervaring die de laatste jaren, sinds de aanneming van 
richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen, is opgedaan, blijkt dat de regelgeving 
terzake aan herziening toe is. De noodzaak van een betere tenuitvoerlegging van de bestaande 
regels rechtvaardigt het voorstel.

Wat de werkingssfeer van de richtlijn betreft, onderschrijft de rapporteur het standpunt van de 
Commissie dat de verwerking van medische instrumenten niet in de herziening van de 
regelgeving dient te worden opgenomen. Zij verzoekt de Commissie evenwel zich te bezinnen 
op toekomstige wetgeving op dit gebied, na de nodige raadplegingen.

De definitie van "medisch instrument" kan problemen opleveren, in die zin dat een bepaald 
product onder de definitie van deze richtlijn kan vallen maar terzelfder tijd ook onder de 
werkingssfeer van andere richtlijnen, bijvoorbeeld inzake geneesmiddelen, cosmetica, enz. In 
dat geval moet op grond van een evaluatie van de voornaamste bestemming, de relevante 
werkingswijze en het effect van het product worden bepaald welke richtlijn van toepassing is.

De voorgestelde amendementen hebben vooral tot doel de aspecten patiëntveiligheid en 
volksgezondheid, alsmede veiligheid en kwaliteit van de stoffen, te versterken. Om deze 
doelstellingen te verwezenlijken pleit de rapporteur in sommige artikelen voor een betere 
formulering, teneinde de rechtszekerheid voor de belanghebbenden te vergroten. Ter wille van 
de patiëntveiligheid heeft de rapporteur het accent willen leggen op de vereiste dat  
kopieproducten onder dezelfde categorie en wetgeving vallen als het originele product.

AMENDEMENTEN

De Commissie interne markt en consumentenbescherming verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) Wat verwerking betreft dient de 
Commissie haar bezinning te verdiepen en 
de raadpleging te verruimen, met het oog 
op de mogelijke ontwikkeling van adequate 
regelgeving waarbij een hoog niveau van 
patiëntveiligheid wordt gegarandeerd. 
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Amendement 2
OVERWEGING 15

(15) Om de volksgezondheid en de veiligheid 
verder te waarborgen moet worden gezorgd 
voor een consistentere toepassing van de 
bepalingen betreffende 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen.

(15) Om de volksgezondheid en de veiligheid 
verder te waarborgen moet worden gezorgd 
voor een consistentere toepassing van de 
bepalingen betreffende 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen en 
moet met name worden gegarandeerd dat
hulpmiddelen op het moment van gebruik 
de veiligheid of de gezondheid van 
patiënten niet in gevaar brengen.

Motivering

Om redenen van volksgezondheid hebben de lidstaten de verantwoordelijkheid ervoor te 
zorgen dat de hulpmiddelen op hun grondgebied tijdens hun hele levensduur adequaat 
worden gebruikt.

Amendement 3
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT 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 
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:

"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 door de fabrikant ervan 
bestemd is om specifiek te worden 
aangewend voor diagnostische doeleinden 
en die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en dat of die door de fabrikant 
bestemd is om bij de mens te worden 
aangewend voor:

Motivering

Alleen diagnostische software moet onder dit artikel vallen, niet alle software. De toevoeging 
"voor medische doeleinden" kan ertoe leiden dat bepaalde producten van de richtlijn worden 
uitgesloten. Dit zou onzekerheid onder de gebruikers in de hand werken en maakt het mogelijk 
dat ongecontroleerde producten op patiënten worden gebruikt.
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Amendement 4
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I BIS) (nieuw)

Artikel 1, lid 2, letter a), laatste zinsdeel (Richtlijn 93/42/EEG)

i bis) onder a) wordt het laatste zinsdeel
vervangen door het volgende:
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;

- de vorm waarin of de wijze waarop de 
fabrikant het hulpmiddel presenteert of op 
de markt brengt personen in het algemeen 
niet de indruk geeft dat het hulpmiddel 
geneeskundige eigenschappen bezit voor de 
behandeling of preventie van ziekten bij de 
mens. "

(Eerste deel van de tekst overgenomen uit de oorspronkelijke richtlijn)

Motivering

De patiëntveiligheid dient te worden gewaarborgd. Het verschil tussen medisch hulpmiddel en 
geneesmiddel moet duidelijker blijken. Kopieproducten mogen niet onder dezelfde categorie 
vallen als de originele producten.

Amendement 5
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I)
Artikel 1, lid 5, letter c) (Richtlijn 93/42/EEG)

c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn dan wel deze 
richtlijn op een product van toepassing is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste werkingswijze van het 
product,"

c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn, uit hoofde van de 
toepassing van de in artikel 1, lid 2, letter 
b) ervan geformuleerde criteria, dan wel 
deze richtlijn op een product van toepassing 
is, wordt met name rekening gehouden met 
de voornaamste werkingswijze van het 
product,"
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Motivering

De analyse van de voornaamste werkingswijze van het product mag alleen maar voor het 
tweede stadium van het onderzoek van het geneesmiddel uitdrukkelijk relevant zijn. De 
toepassing van het tweede stadium van het onderzoek van het geneesmiddel heeft geen 
voorrang op het eerste deel van de definitie.

Amendement 6
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I BIS) (nieuw)

Artikel 1, lid 5, letter d) (Richtlijn 93/42/EEG)

i bis) letter d) komt als volgt te luiden:

"d) op cosmetische producten waarop 
Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is. Bij 
het beoordelen of die richtlijn dan wel de 
onderhavige richtlijn op een product van 
toepassing is, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste bestemming
van het product en de relevante
werkingswijze."

(Eerste zin van de tekst overgenomen uit de oorspronkelijke richtlijn)

Motivering

Wanneer de definitie van "medisch hulpmiddel" van toepassing is op een product dat mogelijk
ook onder andere richtlijnen valt (bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, apparatuur), moet bij de bepaling van de toepasselijke richtlijn 
worden uitgegaan van de evaluatie van de voornaamste bestemming en de daarmee 
samenhangende relevante werkingswijze van het product. Op deze wijze kan rechtszekerheid 
c.q. duidelijkheid worden geschapen voor de fabrikanten en andere belanghebbenden.

Amendement 7
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER G)
Artikel 1, lid 6 (Richtlijn 93/42/EEG)

g) lid 6 wordt geschrapt; g) lid 6 komt als volgt te luiden:
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"6. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de persoonlijke beschermingsmiddelen die 
onder de werkingssfeer van Richtlijn 
89/686/EEG vallen. Bij het beoordelen of
die richtlijn, dan wel de onderhavige 
richtlijn op een product van toepassing is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste bestemming van het product
en de relevante werkingswijze."

(Deze formulering is gedeeltelijk overgenomen uit de oorspronkelijke richtlijn)

Motivering

Wanneer de definitie van "medisch hulpmiddel" van toepassing is op een product dat mogelijk
ook onder andere richtlijnen valt (bijvoorbeeld geneesmiddelen, cosmetica, persoonlijke 
beschermingsmiddelen, apparatuur), moet bij de bepaling van de toepasselijke richtlijn 
worden uitgegaan van de evaluatie van de voornaamste bestemming en de daarmee 
samenhangende relevante werkingswijze van het product. Op deze wijze kan rechtszekerheid 
c.q. duidelijkheid worden geschapen voor de fabrikanten en andere belanghebbenden.

Amendement 8

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 9
ARTIKEL 2, PUNT 4, LETTER B)

Artikel 11, lid 14 (Richtlijn 93/42/EEG)

b) het volgende lid wordt toegevoegd: schrappen

"14. De Commissie kan volgens de 
procedure van artikel 7, lid 2, maatregelen 
vaststellen waarbij wordt toegestaan dat op 
een andere wijze gebruiksaanwijzingen 
worden verstrekt."

Motivering

De beroepsgroep moet informatie over veilig en correct gebruik van medische hulpmiddelen 
kunnen verstrekken met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijvoorbeeld e-
etikettering). Het nieuwe lid 14 van artikel 11 moet worden geschrapt en punt 13.1 van 
bijlage I moet daarom worden gewijzigd.
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Amendement 10
ARTIKEL 2, PUNT 13

Artikel 20, lid 1, alinea 2 (Richtlijn 93/42/EEG)

Dit laat de verplichtingen van de lidstaten en 
de aangemelde instanties met betrekking tot 
wederzijdse informatieverstrekking en de 
verspreiding van waarschuwingen, alsmede 
de informatieplicht waaraan de betrokken 
personen in het kader van het strafrecht zijn 
onderworpen, onverlet.

Dit laat de verplichtingen van de lidstaten en 
de aangemelde instanties met betrekking tot 
wederzijdse informatieverstrekking en de 
verspreiding van waarschuwingen conform 
artikel 10, lid 1, alsmede de informatieplicht 
waaraan de betrokken personen in het kader 
van het strafrecht zijn onderworpen, 
onverlet.

Motivering

Het lijkt ter wille van de duidelijkheid raadzaam te verwijzen naar artikel 10, lid 1, waarin de 
incidenten die zich voordoen na het in de handel brengen van de hulpmiddelen worden 
vermeld.

Amendement 11
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER B)

Bijlage I, punt 7.4, alinea's 1 t/m 3 (Richtlijn 93/42/EEG)

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 bijlage I van Richtlijn 
2001/83/EG vermelde relevante methoden.

Voor een stof:
- waarvoor al een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend overeenkomstig Verordening 
(EEG) nr. 2309/93 van de Raad (*) of 
Verordening (EG) nr. 726/2004,
of
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- die onder het toepassingsgebied van de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 726/2004 
valt,

of

- die een derivaat van menselijk bloed is,

wint de aangemelde instantie, na het nut van 
de stof als deel van het medische hulpmiddel 
te hebben gecontroleerd en rekening 
houdend met de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over de 
kwaliteit en de veiligheid van de stof in bij 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMEA). Bij de opstelling van zijn advies 
houdt het EMEA rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van de stof in het 
hulpmiddel.

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
de stof als deel van het medische hulpmiddel 
te hebben gecontroleerd en rekening 
houdend met de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over de 
kwaliteit en de veiligheid van de stof in bij 
een van de door de lidstaten 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
aangewezen bevoegde autoriteiten of bij het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMEA). 
Bij de opstelling van het advies houdt de 
bevoegde autoriteit of het EMEA rekening 
met het fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende het nut van verwerking van de 
stof in het hulpmiddel, zoals bepaald door de 
aangemelde instantie.

Voor andere stoffen wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit en 
de veiligheid van de stof in bij een van de 
door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 
2001/83/EG aangewezen bevoegde 
autoriteiten. Bij de opstelling van haar
advies houdt de betrokken bevoegde 
autoriteit rekening met het fabricageprocédé
en met de gegevens betreffende de
verwerking van de stof in het hulpmiddel.

Voor een stof die een derivaat van 
menselijk bloed is, wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit en 
de veiligheid van de stof in bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA). Bij de 
opstelling van zijn advies houdt het EMEA
rekening met het fabricageprocédé en met de 
gegevens betreffende het nut van
verwerking van de stof in het hulpmiddel, 
zoals bepaald door de aangemelde 
instantie.

(*) PB L 214 van 24.8.1993, blz. 1.

Motivering

De huidige regeling, die de aangemelde instanties in staat stelt bij elke relevante nationale 
autoriteit advies in te winnen, moet blijven bestaan om te waarborgen dat de veiligheid en de
kwaliteit van de stof in kwestie tijdig en kostenefficiënt worden onderzocht.
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Amendement 12
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER B)

Bijlage I, punt 7.4, alinea 4 (Richtlijn 93/42/EEG)

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, moeten deze wijzigingen 
worden beoordeeld naar analogie van de 
procedures voor de beoordeling van 
wijzigingen van geneesmiddelen in de 
Verordeningen (EG) nr. 1084/2003 (**) en 
(EG) nr. 1085/2003 (***) van de 
Commissie. De aangemelde instantie wordt
van de wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde autoriteit 
voor geneesmiddelen (de autoriteit die bij de 
oorspronkelijke raadpleging betrokken was) 
om te controleren of de kwaliteit en de
veiligheid van de ondersteunende stof zijn 
behouden en om te waarborgen dat de 
wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben 
voor het vastgestelde baten/risicoprofiel van 
de toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, wordt de aangemelde 
instantie van de wijzigingen op de hoogte 
gesteld en raadpleegt zij de betrokken 
bevoegde autoriteit voor geneesmiddelen (de 
autoriteit die bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken was) om te 
controleren of de kwaliteit en de veiligheid 
van de ondersteunende stof zijn behouden en 
om te waarborgen dat de wijzigingen geen 
negatieve gevolgen hebben voor het 
vastgestelde baten/risicoprofiel van de 
toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

(**) PB L 159 van 27.6.2003, blz. 1.

(***) PB L 159 van 27.6.2003, blz. 24.

Motivering

De huidige regeling, die de aangemelde instanties in staat stelt bij elke relevante nationale 
autoriteit advies in te winnen, moet blijven bestaan om te waarborgen dat de veiligheid en de
kwaliteit van de stof in kwestie tijdig en kostenefficiënt worden onderzocht.

Amendement 13
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER F)

Bijlage I, punt 13.1, alinea 1 (Richtlijn 93/42/EEG)

f) punt 13.1, eerste alinea, komt als volgt te 
luiden:

f) punt 13.1 komt als volgt te luiden:



PA\621383NL.doc 11/12 PE 376.323v01-00

NL

"13.1. Elk hulpmiddel moet vergezeld gaan 
van de informatie die nodig is voor een veilig 
en correct gebruik, waarbij rekening wordt 
gehouden met de opleiding en de kennis van 
de potentiële gebruiker, en om de fabrikant 
te identificeren."

"13.1. Elk hulpmiddel moet verstrekt worden 
met de informatie die nodig is om het veilig 
en overeenkomstig zijn bestemming te 
gebruiken, waarbij rekening wordt gehouden 
met de opleiding en de kennis van de 
potentiële gebruiker, en om de fabrikant te 
identificeren.

Deze informatie bestaat uit de 
aanduidingen op de etikettering en in de 
gebruiksaanwijzing.

De informatie voor het veilig gebruik van 
het hulpmiddel moet, voor zover dit 
mogelijk en nuttig is, op het hulpmiddel 
zelf voorkomen en/of op de verpakking van 
elke eenheid of, in voorkomend geval, op 
de verkoopverpakking. Indien verpakking 
per eenheid niet mogelijk is, moet de 
informatie worden verschaft met een of 
meer hulpmiddelen.

Voor elk hulpmiddel moet een 
gebruiksaanwijzing worden verstrekt via 
een informatiesysteem dat strookt met de 
stand van de techniek. Alleen voor 
medische hulpmiddelen die bestemd zijn 
voor gebruik door een gezondheidswerker 
in een zorginstelling mag verstrekking van 
een gebruiksaanwijzing in een andere vorm 
dan op papier worden overwogen. In dat 
geval moet de fabrikant de zorginstellingen 
in de gelegenheid stellen de informatie op 
papier tijdig aan te vragen. Bij wijze van 
uitzondering is deze gebruiksaanwijzing 
niet nodig voor de hulpmiddelen van 
klasse I en IIa, indien ze veilig kunnen 
worden gebruikt zonder een dergelijke 
gebruiksaanwijzing."

(Tekst overgenomen uit de oorspronkelijke richtlijn)

Motivering

Het moet mogelijk zijn informatie over veilig en correct gebruik van medische hulpmiddelen 
door de beroepsgroep met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijv. e-etikettering) te 
verstrekken. Het nieuwe lid 14 in artikel 11 moet worden geschrapt en punt 13.1 van bijlage I 
moet daarom worden gewijzigd.
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Amendement 14
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER G), PUNT II)

Bijlage I, punt 13.3, letter b) (Richtlijn 93/42/EEG)

"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;"

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

(Tekst overgenomen uit de oorspronkelijke richtlijn)

Motivering

De "code van een internationaal erkende nomenclatuur" die met het ontwerpvoorstel wordt 
ingevoerd, moet worden beschouwd als een onderdeel van de door de fabrikant te verstrekken 
informatie, maar hoeft niet - zoals wordt voorgesteld - op het etiket te staan. De verplichting 
om deze code, die voortdurend wordt geactualiseerd, op het etiket van het product te
vermelden, kan ertoe leiden dat het etiket veelvuldig moet worden veranderd, hetgeen 
aanzienlijke kosten voor de bedrijfstak veroorzaakt en de veiligheid van het product niet 
vergroot.

Amendement 15
BIJLAGE II, PUNT 9, LETTER B)

Bijlage IX, hoofdstuk II, punt 2.6 (Richtlijn 93/42/EEG)
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"2.6 Bij de berekening van de in hoofdstuk I, 
punt 1.1, bedoelde duur betekent “gebruik 
zonder onderbreking” dat het hulpmiddel 
ononderbroken feitelijk moet worden 
gebruikt voor de bestemming ervan. 
Wanneer het gebruik van een hulpmiddel 
echter wordt onderbroken om het hulpmiddel 
onmiddellijk door hetzelfde of een soortgelijk 
hulpmiddel te vervangen, wordt dit 
beschouwd als een verlenging van het 
gebruik van het hulpmiddel zonder 
onderbreking."

"2.6 Bij de berekening van de in hoofdstuk I, 
punt 1.1, bedoelde duur betekent “gebruik 
zonder onderbreking” dat het hulpmiddel 
ononderbroken feitelijk moet worden 
gebruikt voor de bestemming ervan. 
Wanneer het gebruik van een hulpmiddel 
echter wordt onderbroken om het hulpmiddel 
onmiddellijk door hetzelfde of een soortgelijk 
hulpmiddel te vervangen, wordt dit 
beschouwd als een verlenging van het 
gebruik van het hulpmiddel zonder 
onderbreking, tenzij kan worden 
aangetoond dat door een dergelijke 
vervanging de risico's als gevolg van 
voortgezet gebruik van het hulpmiddel 
worden weggenomen."

Motivering

Dit voorstel kan van invloed zijn op de classificatie van diverse producten, doordat deze in 
een hogere klasse worden ingedeeld, terwijl dit niet valt te rechtvaardigen aangezien de duur 
van het contact tussen hulpmiddel en patiënt niet de enige factor is bij de bepaling van de 
risicoclassificatie. De vastgestelde duur van het contact tussen hulpmiddel en patiënt moet 
worden gekoppeld aan de analyse van de aan dit contact verbonden risico's.


