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Amendement 9
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Deze verordening heeft tot doel het 
functioneren van de interne markt te 
garanderen voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, uitgaande van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid. Tegelijkertijd stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan hulpmiddelen om 
gemeenschappelijke veiligheidsproblemen 
ten aanzien van die producten het hoofd te 
bieden. Beide doelstellingen worden 
gelijktijdig nagestreefd, zijn onverbrekelijk 
met elkaar verbonden en de ene is niet 
secundair ten opzichte van de andere. Op 
basis van artikel 114 van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese 
Unie harmoniseert deze verordening de 
voorschriften voor het in de Unie in de
handel brengen en op de markt van de Unie 
in gebruik nemen van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
de hulpstukken daarvan, die dan onder het 
beginsel van het vrije verkeer van goederen 
vallen. Op grond van artikel 168, lid 4, 
onder c), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan die hulpmiddelen door 
onder meer te waarborgen dat gegevens die 
in het kader van klinische prestatiestudies 
worden gegenereerd betrouwbaar en 
degelijk zijn en dat de veiligheid van de 
proefpersonen die aan klinische 
prestatiestudies deelnemen wordt 
beschermd.

(2) Deze verordening heeft tot doel het 
functioneren van de interne markt te 
garanderen voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, uitgaande van een 
hoog beschermingsniveau voor de 
gezondheid, zowel van de 
gezondheidswerkers als van de patiënten, 
de gebruikers en de operatoren.
Tegelijkertijd stelt deze verordening hoge 
kwaliteits- en veiligheidseisen aan 
hulpmiddelen om gemeenschappelijke 
veiligheidsproblemen ten aanzien van die 
producten het hoofd te bieden. Beide 
doelstellingen worden gelijktijdig 
nagestreefd, zijn onverbrekelijk met elkaar 
verbonden en de ene is niet secundair ten 
opzichte van de andere. Op basis van 
artikel 114 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie 
harmoniseert deze verordening de 
voorschriften voor het in de Unie in de 
handel brengen en op de markt van de Unie 
in gebruik nemen van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
de hulpstukken daarvan, die dan onder het 
beginsel van het vrije verkeer van goederen 
vallen. Op grond van artikel 168, lid 4, 
onder c), van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan die hulpmiddelen door 
onder meer te waarborgen dat gegevens die 
in het kader van klinische prestatiestudies 
worden gegenereerd betrouwbaar en 
degelijk zijn en dat de veiligheid van de 
proefpersonen die aan klinische 
prestatiestudies deelnemen wordt 
beschermd.
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Or. fr

Amendement 10
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Ter verbetering van de gezondheid en 
veiligheid moeten de belangrijkste 
aspecten van de bestaande 
regelgevingsaanpak, zoals het toezicht op 
de aangemelde instanties, risico-indeling, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures,
klinisch bewijsmateriaal, bewaking en 
markttoezicht, aanzienlijk worden 
aangescherpt en moeten bepalingen inzake 
transparantie en traceerbaarheid ten 
aanzien van medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek worden ingevoerd.

(3) Ter verbetering van de gezondheid en 
veiligheid van de gezondheidswerkers, de 
patiënten, de gebruikers en de operatoren, 
met name in de keten van de 
afvalverwijdering, moeten de belangrijkste 
aspecten van de bestaande 
regelgevingsaanpak, zoals het toezicht op 
de aangemelde instanties, risico-indeling, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
klinisch bewijsmateriaal, bewaking en 
markttoezicht, aanzienlijk worden 
aangescherpt en moeten bepalingen inzake 
transparantie en traceerbaarheid ten 
aanzien van medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek worden ingevoerd.

Or. fr

Amendement 11
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Om een adequate bescherming te 
garanderen van personen die werken in 
de nabijheid van in werking zijnde 
apparatuur voor beeldvorming door 
middel van magnetische resonantie 
(MRI), zij verwezen naar de Richtlijn van 
het Europees Parlement en de Raad 
betreffende de minimumvoorschriften 
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inzake veiligheid en gezondheid met 
betrekking tot de blootstelling van 
werknemers aan de risico's van fysische 
agentia (elektromagnetische velden) 
(twintigste bijzondere richtlijn in de zin 
van artikel 16, lid 1, van Richtlijn 
89/391/EEG)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Amendement 12
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren.

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid, het beleid inzake 
afvalverwijdering en het voorraadbeheer 
van ziekenhuizen verbeteren.

Or. fr
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Amendement 13
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) Transparantie en betere informatie zijn 
ook van essentieel belang om de rol van 
patiënten en gezondheidswerkers te 
versterken en hen in staat te stellen om 
goed gefundeerde beslissingen te nemen, 
een degelijke grondslag voor de 
besluitvorming op regelgevend gebied te 
bieden en het vertrouwen in het 
regelgevingssysteem te versterken.

(28) Transparantie en betere informatie zijn 
ook van essentieel belang om de rol van 
patiënten en gezondheidswerkers, alsmede 
elke andere betrokkene te versterken en 
hen in staat te stellen om goed gefundeerde 
beslissingen te nemen, een degelijke 
grondslag voor de besluitvorming op 
regelgevend gebied te bieden en het 
vertrouwen in het regelgevingssysteem te 
versterken.

Or. fr

Amendement 14
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 29

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(29) Een belangrijk aspect is het opzetten 
van een centrale databank waarin 
verscheidene elektronische systemen,
waaronder de UDI, moeten worden 
geïntegreerd en waarin informatie 
betreffende op de markt aangeboden 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, certificaten, 
interventionele klinische prestatiestudies 
alsmede andere klinische prestatiestudies 
die risico's opleveren voor de 
proefpersonen bij de studies en bewaking 
en markttoezicht verzameld en verwerkt 
worden. De doelstellingen van de databank 
bestaan in het vergroten van de algehele 

(29) Een belangrijk aspect is het opzetten 
van een centrale databank waarin 
verscheidene elektronische systemen, 
waaronder de UDI, moeten worden 
geïntegreerd en waarin informatie 
betreffende op de markt aangeboden 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, certificaten, 
interventionele klinische prestatiestudies 
alsmede andere klinische prestatiestudies 
die risico's opleveren voor de 
proefpersonen bij de studies en bewaking 
en markttoezicht verzameld en verwerkt 
worden. De doelstellingen van de databank 
bestaan in het vergroten van de algehele 
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transparantie, het stroomlijnen en 
vereenvoudigen van de informatiestroom 
tussen de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties of opdrachtgevers en lidstaten 
alsook tussen lidstaten onderling en met de 
Commissie om een overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden en 
de coördinatie tussen de lidstaten te 
intensiveren. Op de interne markt kan dit 
alleen effectief worden gewaarborgd op 
EU-niveau en de Commissie moet daarom 
de Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) verder 
ontwikkelen en beheren door de verdere 
ontwikkeling van de bij Besluit 
2010/227/EU van de Commissie van 
19 april 2010 over de Europese databank 
voor medische hulpmiddelen opgerichte 
databank.

transparantie, het stroomlijnen en 
vereenvoudigen van de informatiestroom 
tussen de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties of opdrachtgevers en lidstaten 
alsook tussen lidstaten onderling en met de 
Commissie om een overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden en 
de coördinatie tussen de lidstaten te 
intensiveren. Met deze databank zal ook de 
traceerbaarheid kunnen worden 
gegarandeerd van medisch materiaal dat 
is geschonken aan of uitgevoerd naar 
landen buiten de EU. Op de interne markt 
kan dit alleen effectief worden 
gewaarborgd op EU-niveau en de 
Commissie moet daarom de Europese 
databank voor medische hulpmiddelen 
(Eudamed) verder ontwikkelen en beheren 
door de verdere ontwikkeling van de bij 
Besluit 2010/227/EU van de Commissie 
van 19 april 2010 over de Europese 
databank voor medische hulpmiddelen 
opgerichte databank.

Or. fr

Amendement 15
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid met betrekking tot op de markt 
aangeboden medische hulpmiddelen moet 
de effectiviteit van het bewakingssysteem 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden verbeterd door 
een centraal portaal op het niveau van de 
Unie op te zetten om ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld te kunnen melden.

(48) Met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid met betrekking tot op de markt 
aangeboden medische hulpmiddelen moet 
de effectiviteit van het bewakingssysteem 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden verbeterd door 
een centraal portaal op het niveau van de 
Unie op te zetten om ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld te kunnen melden, 
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zowel in Europa als buiten de EU.

Or. fr

Amendement 16
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – punt 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) "bericht inzake de veiligheid in het 
veld": de door de fabrikant aan de 
gebruikers of afnemers gezonden 
mededeling betreffende een corrigerende 
actie in verband met de veiligheid in het 
veld;

(55) "bericht inzake de veiligheid in het 
veld": de door de fabrikant aan de 
gebruikers, personen die betrokken zijn bij 
de verwerking van het afval of afnemers 
gezonden mededeling betreffende een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld;

Or. fr

Amendement 17
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 59 tot en met 
73 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wat het 
volgende betreft:

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 59 tot en met 
73 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd na 
raadpleging van de relevante 
belanghebbenden, inclusief organisaties 
van gezondheidswerkers en 
producentenorganisaties, overeenkomstig 
artikel 85 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen wat het volgende betreft:

Or. cs
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Amendement 18
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Gedurende de gehele 
toetsingsprocedure wordt rekening 
gehouden met het standpunt van de 
relevante belanghebbenden, inclusief 
patiënten, organisaties van 
gezondheidswerkers en 
producentenorganisaties.

Or. cs

Amendement 19
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een ernstig incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 59, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd.

De lidstaten nemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een ernstig incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 59, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd. De 
bevoegde autoriteit houdt rekening met 
het standpunt van alle betrokken 
belanghebbenden, inclusief patiënten, 
organisaties van gezondheidswerkers en 
producentenorganisaties.

Or. cs
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Amendement 20
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.2 – punt i bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i bis) De gebruiksaanwijzing moet 
begrijpelijk en voor leken bruikbaar zijn 
en moet worden geëvalueerd door de 
relevante belanghebbenden, inclusief 
organisaties van gezondheidswerkers en 
producentenorganisaties.

Or. cs


