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Amendement 15
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, 
uitgaande van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid. 
Tegelijkertijd stelt deze verordening hoge 
kwaliteits- en veiligheidseisen aan 
medische hulpmiddelen om 
gemeenschappelijke veiligheidsproblemen 
ten aanzien van deze 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 VWEU harmoniseert 
deze verordening de voorschriften voor het 
in de Unie in de handel brengen en in 
gebruik nemen van medische hulpmiddelen 
en de hulpstukken daarvan, die dan onder 
het beginsel van het vrije verkeer van 
goederen vallen. Op basis van artikel 168, 
lid 4, onder c), VWEU stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan die medische 
hulpmiddelen door onder meer te 
waarborgen dat gegevens die in het kader 
van klinisch onderzoek worden 
gegenereerd betrouwbaar en degelijk zijn 
en dat de veiligheid van de proefpersonen 
die aan klinisch onderzoek deelnemen 
wordt beschermd.

(2) Deze verordening heeft tot doel het 
functioneren van de interne markt te 
garanderen voor medische hulpmiddelen, 
uitgaande van een hoog 
beschermingsniveau voor de gezondheid 
zowel voor de gezondheidswerkers en de 
patiënten als voor de gebruikers en de 
manipulatoren. Tegelijkertijd stelt deze 
verordening hoge kwaliteits- en 
veiligheidseisen aan medische 
hulpmiddelen om gemeenschappelijke 
veiligheidsproblemen ten aanzien van deze 
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 VWEU harmoniseert deze 
verordening de voorschriften voor het in de 
Unie in de handel brengen en in gebruik 
nemen van medische hulpmiddelen en de 
hulpstukken daarvan, die dan onder het 
beginsel van het vrije verkeer van goederen 
vallen. Op basis van artikel 168, lid 4, 
onder c), VWEU stelt deze verordening 
hoge kwaliteits- en veiligheidseisen aan die 
medische hulpmiddelen door onder meer te 
waarborgen dat gegevens die in het kader 
van klinisch onderzoek worden 
gegenereerd betrouwbaar en degelijk zijn 
en dat de veiligheid van de proefpersonen 
die aan klinisch onderzoek deelnemen 
wordt beschermd.

Or. fr
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Amendement 16
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, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
klinisch onderzoek en klinische evaluatie, 
bewaking en markttoezicht, aanzienlijk 
worden aangescherpt en moeten 
bepalingen inzake transparantie en 
traceerbaarheid ten aanzien van 
hulpmiddelen worden ingevoerd.

(3) Ter verbetering van de gezondheid en 
veiligheid van de gezondheidswerkers, 
patiënten, gebruikers en manipulatoren, 
met name in de afvalverwerkingsketen, 
moeten de belangrijkste aspecten van de 
bestaande regelgevingsaanpak, zoals het 
toezicht op de aangemelde instanties, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
klinisch onderzoek en klinische evaluatie, 
bewaking en markttoezicht, aanzienlijk 
worden aangescherpt en moeten 
bepalingen inzake transparantie en 
traceerbaarheid ten aanzien van 
hulpmiddelen worden ingevoerd

Or. fr

Amendement 17
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 
uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid en van 
veiligheid van de gezondheidswerkers, 
manipulatoren en patiënten, het vrije 
verkeer van goederen en de 
verantwoordelijkheid en rechtszekerheid 
voor fabrikanten moet een uniforme 
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Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 
definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau. De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken die 
kunnen vrijkomen in het menselijk 
lichaam; dergelijke hulpmiddelen moeten 
aan een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

definitie voor nanomaterialen worden 
vastgesteld op basis van Aanbeveling 
2011/696/EU van de Commissie van 
18 oktober 2011 inzake de definitie van 
nanomateriaal, waarbij de nodige 
flexibiliteit bestaat om deze definitie aan te 
passen aan de wetenschappelijke en 
technische vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken die 
kunnen vrijkomen in het menselijk 
lichaam; dergelijke hulpmiddelen moeten 
aan een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

Or. fr

Amendement 18
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Deze verordening bevat vereisten 
met betrekking de ontwerp-, veiligheids-
en prestatiekenmerken ter voorkoming 
van verwondingen op het werk, zoals deze 
zijn vastgelegd in Richtlijn 2010/32/EU 
van de Raad van 10 mei 2010 tot 
uitvoering van de door HOSPEEM en 
EPSU1 gesloten kaderovereenkomst 
inzake de preventie van scherpe letsels in 
de ziekenhuis- en 
gezondheidszorgbranche. Er zij erkend 
dat deze vereisten alleen van toepassing 
zouden zijn in gezondheidsmilieus die 
specifiek erkend worden in de 

                                               
1
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kaderovereenkomst tussen HOSPEEM en 
EPSU, en deze verordening zou het 
mogelijk moeten maken dat aparte 
discussies plaatsvinden in andere milieus, 
zoals tandheelkundige klinieken, die niet 
onder deze kaderovereenkomst vallen.
________________
1 PB L 134 van 1.6.2010, blz. 66.

Or. en

Amendement 19
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) Gezien het belang van normalisatie op 
het gebied van medische hulpmiddelen 
moet de naleving van geharmoniseerde 
normen zoals omschreven in Verordening 
(EU) nr. […/…] betreffende Europese 
normalisatie fabrikanten de mogelijkheid 
bieden om de conformiteit met de 
algemene veiligheids-, prestatie- en andere 
wettelijke voorschriften, zoals 
kwaliteitsmanagement en risicobeheer, aan 
te tonen.

(19) Gezien het belang van normalisatie en 
traceerbaarheid op het gebied van 
medische hulpmiddelen moet de naleving 
van geharmoniseerde normen zoals 
omschreven in Verordening (EU) 
nr. […/…] betreffende Europese 
normalisatie fabrikanten de mogelijkheid 
bieden om de conformiteit met de 
algemene veiligheids-, prestatie- en andere 
wettelijke voorschriften, zoals 
kwaliteitsmanagement en risicobeheer, aan 
te tonen.

Or. fr

Amendement 20
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 21 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21 bis) Ter waarborging van de adequate 
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bescherming van personen die werken in 
de nabijheid van in werking zijnde 
apparatuur voor beeldvorming door 
middel van magnetische resonantie 
(MRI), is het zaak te verwijzen naar de 
richtlijn van het Europees Parlement en 
de Raad betreffende de 
minimumvoorschriften inzake gezondheid 
en veiligheid 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 21
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Patiënten bij wie een hulpmiddel 
wordt geïmplanteerd, moeten de 
noodzakelijke informatie ontvangen over 
het geïmplanteerde hulpmiddel waarmee 
het kan worden geïdentificeerd, met de 
nodige waarschuwingen en te nemen 
voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld 
indicaties of het al dan niet mag worden 
gebruikt in combinatie met bepaalde 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek of 
met scanners voor veiligheidscontroles.

(32) Patiënten bij wie een hulpmiddel 
wordt geïmplanteerd, moeten de 
noodzakelijke, duidelijke en makkelijk te 
begrijpen informatie ontvangen over het 
geïmplanteerde hulpmiddel waarmee het 
kan worden geïdentificeerd, met de nodige 
waarschuwingen en te nemen 
voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld 
indicaties of het al dan niet mag worden 
gebruikt in combinatie met bepaalde 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek of 
met scanners voor veiligheidscontroles.

Or. fr
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Amendement 22
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) 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 en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, certificaten, klinisch 
onderzoek, bewaking en markttoezicht 
verzameld en verwerkt worden. De 
doelstellingen van de databank bestaan in 
het vergroten van de algehele 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 bij Besluit 2010/227/EU van de 
Commissie van 19 april 2010 over de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) opgerichte 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen verder ontwikkelen en 
beheren.

(36) 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 en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, certificaten, klinisch 
onderzoek, bewaking en markttoezicht 
verzameld en verwerkt worden. De 
doelstellingen van de databank bestaan in 
het vergroten van de algehele 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. Deze databank zal het tevens 
mogelijk maken de schenking of uitvoer 
van medische hulpmiddelen buiten de EU 
te traceren. Op de interne markt kan dit 
alleen effectief worden gewaarborgd op 
EU-niveau en de Commissie moet daarom 
de bij Besluit 2010/227/EU van de 
Commissie van 19 april 2010 over de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) opgerichte 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen verder ontwikkelen en 
beheren.

Or. fr
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Amendement 23
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten de 
voornaamste veiligheids- en 
prestatieaspecten van het hulpmiddel en de 
resultaten van de klinische evaluatie 
samenvatten in een openbaar toegankelijk 
document.

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten de 
voornaamste veiligheids- en 
prestatieaspecten van het hulpmiddel en de 
resultaten van de klinische evaluatie 
samenvatten in een openbaar en 
gemakkelijk toegankelijk document.

Or. fr

Amendement 24
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 40

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) Het is van cruciaal belang dat de 
aangemelde instanties adequaat 
functioneren met het oog op een hoog 
gezondheids- en veiligheidsniveau en het 
vertrouwen van de burgers in het systeem. 
De aanwijzing van en het toezicht op de 
aangemelde instanties door de lidstaten 
overeenkomstig nauwkeurige en strenge 
criteria moet daarom op het niveau van de 
Unie worden gecontroleerd.

(40) Het is van cruciaal belang dat de 
aangemelde instanties adequaat 
functioneren met het oog op een hoog 
gezondheids- en veiligheidsniveau van de 
gezondheidswerkers, patiënten, 
gebruikers en manipulatoren, met name 
in de afvalverwerkingsketen, en het 
vertrouwen van de burgers in het systeem 
De aanwijzing van en het toezicht op de 
aangemelde instanties door de lidstaten 
overeenkomstig nauwkeurige en strenge 
criteria moet daarom op het niveau van de 
Unie worden gecontroleerd.

Or. fr
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Amendement 25
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 52

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(52) Met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid en 
veiligheid met betrekking tot op de markt 
aangeboden hulpmiddelen moet de 
effectiviteit van het bewakingssysteem 
voor medische hulpmiddelen 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.

(52) Met het oog op een betere 
bescherming van de gezondheid van de 
gezondheidswerkers, patiënten, 
gebruikers en manipulatoren, met name 
in de afvalverwerkingsketen, en de 
veiligheid van op de markt aangeboden 
hulpmiddelen moet de effectiviteit van het 
bewakingssysteem voor medische 
hulpmiddelen 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.

Or. fr

Amendement 26
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden. De 
nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van
geharmoniseerde formaten te melden. De 
nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken en te 
zorgen voor de verbreiding van deze 
informatie in landen waaraan medisch 
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materiaal wordt geschonken of waarnaar 
dit materiaal wordt uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 27
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden. De 
nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten die van 
invloed zijn op de veiligheid van 
patiënten, zorgverleners, 
gezondheidswerkers en anderen, op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden De 
nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

Or. en

Amendement 28
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) "corrigerende actie": actie die wordt 
ondernomen om de oorzaak van een 
potentiële of reële niet-conformiteit of 
andere ongewenste situatie weg te nemen;

(45) "corrigerende actie": actie die wordt 
ondernomen om de oorzaak van niet-
conformiteiten weg te nemen om 
herhaling te voorkomen;
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Or. en

Amendement 29
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) "corrigerende actie": actie die wordt 
ondernomen om de oorzaak van een 
potentiële of reële niet-conformiteit of 
andere ongewenste situatie weg te nemen;

(45) "corrigerende actie": actie die wordt 
ondernomen om de oorzaak van niet-
conformiteiten weg te nemen om 
herhaling te voorkomen;

Or. en

Motivering

Afstemming op de algemeen erkende en toegepaste norm EN ISO 13485:2012 (Medische 
hulpmiddelen – kwaliteitsmanagementsystemen – vereisten voor regelgevingsdoeleinden) 
waartoe de definitie van "corrigerende actie" behoort.

Amendement 30
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) "corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld": corrigerende actie 
die door de fabrikant om technische of 
medische redenen wordt ondernomen om 
het risico van een ernstig incident in 
verband met een op de markt aangeboden
hulpmiddel te voorkomen of te 
verminderen;

(46) "corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld": een corrigerende 
actie in verband met de veiligheid in het 
veld die door een fabrikant wordt 
ondernomen om het risico van overlijden 
of een ernstige verslechtering van de 
gezondheidstoestand in verband met het 
gebruik van een medisch hulpmiddel te 
verminderen;

Or. en
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Amendement 31
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 46

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46) "corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld": corrigerende actie 
die door de fabrikant om technische of 
medische redenen wordt ondernomen om 
het risico van een ernstig incident in 
verband met een op de markt aangeboden
hulpmiddel te voorkomen of te 
verminderen;

(46) "corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld": corrigerende actie 
die door de fabrikant wordt ondernomen 
om het risico van overlijden of een
ernstige verslechtering van de 
gezondheidstoestand in verband met het 
gebruik van een medisch hulpmiddel te 
verminderen;

Or. en

Motivering

Met het oog op de samenhang en continuïteit dient de definitie van "corrigerende actie in 
verband met de veiligheid in het veld" van de Werkgroep wereldwijde harmonisatie  (GHTF) 
te worden overgenomen. 

Amendement 32
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(47) "bericht inzake de veiligheid in het 
veld": een door een fabrikant of zijn 
vertegenwoordiger aan de gebruikers van 
het hulpmiddel gezonden mededeling in 
verband met een corrigerende actie in 
verband met de veiligheid in het veld;

Or. en

Amendement 33
Philippe Boulland
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 34
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(47) "bericht inzake de veiligheid in het 
veld": een door een fabrikant of zijn 
vertegenwoordiger aan de gebruikers van 
het hulpmiddel gezonden mededeling in 
verband met een corrigerende actie in 
verband met de veiligheid in het veld;

Or. en

Motivering

Met het oog op de samenhang en continuïteit dient de definitie van "bericht inzake de 
veiligheid in het veld" van de Werkgroep wereldwijde harmonisatie  (GHTF) te worden 
overgenomen (definitie GHTF/SG2/N57R8:2006). 

Amendement 35
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling, in het licht van de technische 
vooruitgang en rekening houdend met de 
beoogde gebruikers of patiënten, van de in 
bijlage I vastgestelde algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, 
inclusief de door de fabrikant verstrekte 
informatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

Bovenstaande tekst dient te worden geschrapt, omdat de Commissie een wettekst slechts 
middels gedelegeerde handelingen op niet-essentiële onderdelen mag wijzigen of aanvullen. 
De veiligheids- en prestatievoorschriften behoren tot de meest essentiële onderdelen van de 
voorgestelde verordening en mogen derhalve niet middels gedelegeerde handelingen worden 
gewijzigd.

Amendement 36
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 89 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging of aanvulling, in 
het licht van de technische vooruitgang, 
van de elementen in de technische 
documentatie, als vastgesteld in bijlage II.

Schrappen

Or. en

Motivering

Het tweede gedeelte van bovenstaand artikel dient te worden geschrapt, omdat de Commissie 
een wettekst slechts middels gedelegeerde handelingen op niet-essentiële onderdelen mag 
wijzigen of aanvullen. De onderdelen die in de technische documentatie zullen worden 
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opgenomen, behoren tot de meest essentiële onderdelen van de voorgestelde verordening.

Amendement 37
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de fabrikant de passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedure door 
de fabrikant heeft uitgevoerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 38
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de fabrikant overeenkomstig artikel 9 
een gemachtigde heeft aangewezen;

Schrappen

Or. en

Amendement 39
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant de EU-
conformiteitsverklaring en de technische 
documentatie heeft opgesteld;

Schrappen

Or. en
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Amendement 40
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) het hulpmiddel voorzien is van de 
vereiste CE-conformiteitsmarkering;

Schrappen

Or. en

Amendement 41
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening is geëtiketteerd en vergezeld 
gaat van de vereiste gebruiksaanwijzing 
en de EU-conformiteitsverklaring;

Schrappen

Or. en

Amendement 42
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) indien van toepassing, overeenkomstig 
artikel 24 door de fabrikant een unieke 
code voor de identificatie van 
hulpmiddelen (UDI) is toegekend.

Schrappen

Or. en
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Amendement 43
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op het hulpmiddel, op de verpakking 
ervan of in een begeleidend document 
vermelden de importeurs hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het adres 
van hun geregistreerde vestigingsplaats 
waar met hen contact kan worden 
opgenomen en hun locatie kan worden 
vastgesteld. Zij zorgen ervoor dat het 
aanbrengen van een extra etiket de door 
de fabrikant op het etiket verstrekte 
informatie niet verbergt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken. het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 11, punt 2, lid 2).

Amendement 44
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De importeurs zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel overeenkomstig artikel 25, 
lid 2, in het elektronische systeem wordt 
geregistreerd.

Schrappen

Or. en



AM\934293NL.doc 19/38 PE510.536v01-00

NL

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken: het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 11, punt 2, lid 3). 

Amendement 45
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Indien dit rekening houdend met de 
risico’s van een hulpmiddel passend wordt 
geacht, voeren de importeurs met het oog 
op de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de patiënten en gebruikers, 
tests uit op monsters van de in de handel 
gebrachte producten, onderzoeken zij 
klachten en houden zij een register bij van 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen en uit de handel genomen 
producten; zij houden de fabrikant, de 
gemachtigde en de distributeurs op de 
hoogte van deze monitoring.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken: het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 11, punt 2, lid 4). 

Amendement 46
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en zijn 
gemachtigde hiervan onmiddellijk in 
kennis en voeren, indien nodig, de nodige 
corrigerende acties uit om dat hulpmiddel 
conform te maken, uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Wanneer het 
hulpmiddel een risico oplevert, stellen zij 
ook de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waarin zij het hulpmiddel 
hebben aangeboden en, indien van 
toepassing, de aangemelde instantie die 
overeenkomstig artikel 45 voor het 
hulpmiddel in kwestie een certificaat heeft 
afgegeven, hiervan onmiddellijk in 
kennis, waarbij zij in het bijzonder de 
niet-conformiteit en de eventueel 
ondernomen corrigerende acties uitvoerig 
beschrijven.

Schrappen

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken: het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 1, punt 2, lid 5). 

Amendement 47
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De importeurs houden gedurende de in 
artikel 8, lid 4, bedoelde periode een kopie 
van de EU-conformiteitsverklaring ter 
beschikking van de 

Schrappen
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markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie en, 
indien van toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat is afgegeven 
overeenkomstig artikel 45, op verzoek aan 
die autoriteiten kan worden verstrekt. Bij 
schriftelijk mandaat kunnen de importeur 
en de gemachtigde voor het hulpmiddel in 
kwestie overeenkomen dat deze 
verplichting aan de gemachtigde wordt 
gedelegeerd.

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken: het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 11, punt 2, lid 6). 

Amendement 48
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. De importeurs verstrekken in reactie 
op een verzoek van een bevoegde 
nationale autoriteit aan deze autoriteit 
alle benodigde informatie en 
documentatie om de conformiteit van een 
product aan te tonen. Deze verplichting 
wordt geacht te zijn nagekomen wanneer 
de gemachtigde voor het hulpmiddel in 
kwestie de vereiste informatie verstrekt. 
Op verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit verlenen de importeurs 
medewerking bij de uitvoering van acties 
die worden ondernomen om de risico’s 
van de door hen in de handel gebrachte 
producten weg te nemen.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken: het geschrapte gedeelte moet specifiek 
voor de onafhankelijke importeurs gelden (zie artikel 1, punt 2, lid 7). 

Amendement 49
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 10 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Importeurs die met een mandaat van 
de fabrikant handelen
1. Een fabrikant van een hulpmiddel dat 
in de Unie in de handel wordt gebracht of 
voorzien is van de CE-markering zonder 
dat het in de Unie in de handel wordt 
gebracht, die geen geregistreerde 
vestigingsplaats in een lidstaat heeft of 
geen relevante activiteiten in een 
geregistreerde vestigingsplaats in een 
lidstaat verricht, wijst één of meer 
importeurs aan.
2. De aanwijzing is slechts geldig, indien 
zij schriftelijk door de importeur wordt 
aanvaard.
3. De importeur voert de taken uit die 
gespecificeerd zijn in het mandaat dat 
tussen de fabrikant en de importeur is 
overeengekomen.
In het mandaat wordt vermeld welke van 
de volgende taken door welke 
marktdeelnemer (fabrikant, gemachtigde 
vertegenwoordiger, importeur) wordt 
uitgevoerd in verband met de 
hulpmiddelen waarop het betrekking 
heeft:
a) de technische documentatie, de 
EU-conformiteitsverklaring en, indien 
van toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
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eventuele aanvullingen, dat 
overeenkomstig artikel 45 is afgegeven, 
gedurende de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
periode ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten houden;
b) in reactie op een met redenen omkleed 
verzoek van een bevoegde autoriteit aan 
die autoriteit alle benodigde informatie en 
documentatie verstrekken om de 
conformiteit van een hulpmiddel aan te 
tonen;
c) aan de bevoegde autoriteiten 
medewerking verlenen bij de uitvoering 
van corrigerende acties die worden 
ondernomen om de risico’s van 
hulpmiddelen weg te nemen;
d) de fabrikant onmiddellijk in kennis 
stellen van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten en 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel waarvoor 
zij zijn aangewezen;
e) het mandaat beëindigen als de 
fabrikant in strijd met zijn verplichtingen 
uit hoofde van deze verordening handelt;
f) verifiëren dat de passende 
conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd;
g) verifiëren dat het hulpmiddel voorzien 
is van de vereiste 
CE-conformiteitsmarkering;
h) verifiëren dat het hulpmiddel 
overeenkomstig deze verordening is 
geëtiketteerd en vergezeld gaat van de 
vereiste gebruiksaanwijzing en de 
EU-conformiteitsverklaring;
i) verifiëren dat, indien van toepassing, 
overeenkomstig artikel 24 door de 
fabrikant een unieke code voor de 
identificatie van hulpmiddelen is 
toegekend;
j) het hulpmiddel, de fabrikant, de 
gemachtigde en de importeur in het in 
artikel 25 bedoelde elektronisch systeem 
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opnemen;
k) monsters van in de handel gebrachte 
producten testen, klachten onderzoeken 
en een register van klachten, niet-
conforme producten en teruggeroepen en 
uit de handel genomen producten 
bijhouden;
l) wanneer de importeur of de fabrikant 
van oordeel zijn dat een op de markt 
aangeboden hulpmiddel niet conform is 
met deze verordening, de verantwoording 
dragen voor de te nemen maatregelen om 
het hulpmiddel conform te maken, uit de
handel te nemen of terug te roepen, en de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
waarin zij het hulpmiddel hebben 
aangeboden en, indien van toepassing, de 
aangemelde instantie die overeenkomstig 
artikel 45 voor het hulpmiddel in kwestie 
een certificaat heeft afgegeven, hiervan in 
kennis stellen, waarbij zij in het bijzonder 
de niet-conformiteit en de eventueel 
corrigerende acties die zij hebben 
uitgevoerd uitvoerig beschrijven;
m) de verantwoordelijkheid dragen om, in 
reactie op een verzoek van een bevoegde 
nationale autoriteit, aan deze autoriteit 
alle benodigde informatie en 
documentatie te verstrekken om de 
conformiteit van een product aan te 
tonen;
n) communiceren met de fabrikant en 
gemachtigde, wanneer importeurs door 
een bevoegde nationale autoriteit verzocht 
worden medewerking te verlenen bij de 
uitvoering van acties die worden 
ondernomen om de risico's van de door 
hen in de handel gebrachte producten 
weg te nemen.
4. Het in lid 3 bedoelde mandaat omvat 
niet de delegatie van de verplichtingen 
van de fabrikant, als vastgesteld in artikel 
8, leden 1, 2, 5, 6, 7 en 8.
5. Een importeur die het mandaat om de 
in lid 3, onder e), vermelde redenen 
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beëindigt, stelt de fabrikant en de 
gemachtigde onmiddellijk in kennis van 
de beëindiging van het mandaat en de 
redenen hiervoor.

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken.

Amendement 50
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 10 – punt 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) Importeurs die zonder een mandaat 
van de fabrikant handelen
1. Voordat importeurs een hulpmiddel in 
de handel brengen, zien zij erop toe dat:
a) de fabrikant de passende 
conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.
b) de fabrikant overeenkomstig artikel 9 
een gemachtigde heeft aangewezen;
c) de fabrikant de 
EU-conformiteitsverklaring en de 
technische documentatie heeft opgesteld;
d) het hulpmiddel voorzien is van de 
vereiste CE-conformiteitsmarkering;
e) het hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening is geëtiketteerd en vergezeld 
gaat van de vereiste gebruiksaanwijzing 
en de EU-conformiteitsverklaring;
f) indien van toepassing, overeenkomstig 
artikel 24 door de fabrikant een unieke 
code voor de identificatie van 
hulpmiddelen is toegekend.
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2. Op het hulpmiddel, op de verpakking 
ervan of in een begeleidend document 
vermelden de importeurs hun naam, hun 
geregistreerde handelsnaam of hun 
geregistreerde merknaam en het adres 
van hun geregistreerde vestigingsplaats 
waar met hen contact kan worden 
opgenomen en hun locatie kan worden 
vastgesteld. Zij zorgen ervoor dat het 
aanbrengen van een extra etiket de door 
de fabrikant op het etiket verstrekte 
informatie niet verbergt.
3. De importeurs zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel overeenkomstig artikel 25, 
lid 2, in het elektronische systeem wordt 
geregistreerd.
4. Indien dit rekening houdend met de 
risico’s van een hulpmiddel passend wordt 
geacht, voeren de importeurs met het oog 
op de bescherming van de gezondheid en 
veiligheid van de patiënten en gebruikers, 
tests uit op monsters van de in de handel 
gebrachte producten, onderzoeken zij 
klachten en houden zij een register bij van 
klachten, niet-conforme producten en 
teruggeroepen en uit de handel genomen 
producten; zij houden de fabrikant, de 
gemachtigde en de distributeurs op de 
hoogte van deze monitoring.
5. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en zijn 
gemachtigde hiervan onmiddellijk in 
kennis en voeren, indien nodig, de nodige 
corrigerende acties uit om dat hulpmiddel 
conform te maken, uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Wanneer het 
hulpmiddel een risico oplevert, stellen zij 
ook de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waarin zij het hulpmiddel 
hebben aangeboden en, indien van 
toepassing, de aangemelde instantie die 
overeenkomstig artikel 45 voor het 
hulpmiddel in kwestie een certificaat heeft 
afgegeven, hiervan onmiddellijk in 
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kennis, waarbij zij in het bijzonder de 
niet-conformiteit en de eventueel 
ondernomen corrigerende acties uitvoerig 
beschrijven.
6. De importeurs houden gedurende de in 
artikel 8, lid 4, bedoelde periode een kopie 
van de EU-conformiteitsverklaring ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten en zorgen 
ervoor dat de technische documentatie en, 
indien van toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat is afgegeven 
overeenkomstig artikel 45, op verzoek aan 
die autoriteiten kan worden verstrekt. Bij 
schriftelijk mandaat kunnen de importeur 
en de gemachtigde voor het hulpmiddel in 
kwestie overeenkomen dat deze 
verplichting aan de gemachtigde wordt 
gedelegeerd.
7. De importeurs verstrekken in reactie op 
een verzoek van een bevoegde nationale 
autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van een product aan te 
tonen. Deze verplichting wordt geacht te 
zijn nagekomen wanneer de gemachtigde 
voor het hulpmiddel in kwestie de vereiste 
informatie verstrekt. Op verzoek van een 
bevoegde nationale autoriteit verlenen de 
importeurs medewerking bij de uitvoering 
van acties die worden ondernomen om de 
risico’s van de door hen in de handel 
gebrachte producten weg te nemen.
8. De importeurs beschikken in hun 
organisatie over ten minste één 
gekwalificeerde persoon die over 
deskundigheid op het gebied van de 
regelgevende voorschriften voor medische 
hulpmiddelen in de Unie beschikt. De 
deskundigheid moet aan de hand van een 
van de volgende kwalificaties worden 
aangetoond:
a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 
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gelijkwaardige opleiding op het gebied 
van rechten, natuurwetenschappen, 
geneeskunde, farmaceutische 
wetenschappen, technologie of een andere 
relevante discipline, en een 
beroepservaring van ten minste twee jaar 
in verband met regelgevende 
aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen;
b) vijf jaar beroepservaring in verband 
met regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

De verplichtingen voor importeurs die in rechtstreeks contact met de fabrikant staan en 
degenen die onafhankelijk handelen, moeten afwijken.

Amendement 51
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Mechanism for scrutiny of certain 

conformity assessments
1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld 
in punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 



AM\934293NL.doc 29/38 PE510.536v01-00

NL

aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt 
de kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door. 
2. Binnen 28 dagen na ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde informatie kan de 
MDCG de aangemelde instantie 
verzoeken om vóór de afgifte van een 
certificaat een samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling in te 
dienen. Op voorstel van een van haar 
leden of de Commissie neemt de MDCG 
een besluit over de indiening van een 
dergelijk verzoek overeenkomstig de in 
artikel 78, lid 4, vastgestelde procedure. In 
haar verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.
Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de 
aangemelde instantie de fabrikant 
daarvan in kennis.
3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek
om monsters of een bezoek ter plekke in 
de bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de verlangde 
aanvullende informatie is verstrekt, wordt 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
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periode voor het indienen van 
opmerkingen opgeschort. Latere 
verzoeken om aanvullende informatie van 
de MDCG schorten de periode voor de 
indiening van opmerkingen niet op.
4. De aangemelde instantie houdt terdege 
rekening met de overeenkomstig lid 3 
ontvangen opmerkingen. Zij stuurt de 
Commissie een toelichting op de wijze 
waarop deze opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen, met een eventuele 
rechtvaardiging van de redenen waarom 
geen gevolg is gegeven aan de ontvangen 
opmerkingen, alsook haar definitieve 
besluit betreffende de 
conformiteitsbeoordeling in kwestie. De 
Commissie stuurt deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG door.
5. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid 
van de patiënten en de volksgezondheid, 
kan de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop de leden 1 tot en 
met 4 gedurende een vooraf bepaalde 
periode van toepassing zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Maatregelen overeenkomstig dit lid 
kunnen alleen op grond van een of meer 
van de volgende criteria worden 
gerechtvaardigd:
a) het innovatieve karakter van het 
hulpmiddel of de technologie waarop het 
is gebaseerd en het significante klinische 
effect of effect voor de volksgezondheid 
ervan;
b) een nadelige verandering in het 
risico/batenprofiel van een specifieke 
categorie of groep hulpmiddelen als 
gevolg van wetenschappelijk geldige 
zorgen over de gezondheid in verband met 
bestanddelen of bronmateriaal of in 
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verband met het effect op de gezondheid 
bij een defect;
c) een toegenomen aantal ernstige 
incidenten, gerapporteerd overeenkomstig 
artikel 61, in verband met een specifieke 
categorie of groep hulpmiddelen;
d) significante verschillen in de 
conformiteitsbeoordelingen, uitgevoerd 
door verschillende aangemelde instanties 
op substantieel soortgelijke hulpmiddelen;
e) volksgezondheidszorgen in verband met 
een specifieke categorie of groep 
hulpmiddelen of de technologie waarop zij 
zijn gebaseerd.
6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 ingediende 
opmerkingen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
commercieel vertrouwelijke aard mee.
7. De Commissie zet voor de uitvoering 
van dit artikel de nodige technische 
infrastructuur op voor de uitwisseling van 
gegevens met elektronische middelen 
tussen de aangemelde instanties en de 
MDCG.
8. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de 
procedurele aspecten vaststellen voor de 
indiening en de analyse van de 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
de leden 2 en 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
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have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Amendement 52
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Gedurende deze procedure wordt er 
rekening gehouden met de standpunten 
van alle relevante belanghebbenden, met 
inbegrip van de patiënten, zorgverleners 
en organisaties van gezondheidswerkers.

Or. en

Amendement 53
Mara Bizzotto

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

Schrappen

Or. en

Amendement 54
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG mogen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die aan 
deze verordening voldoen vóór de datum 
van toepassing van deze verordening 
worden aangewezen en aangemeld. 
Aangemelde instanties die overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen en 
aangemeld, mogen vóór de datum van 
toepassing van deze verordening de daarin 
vastgestelde
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
toepassen en certificaten overeenkomstig 
deze verordening afgeven.

4. In afwijking van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG mogen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die aan 
deze verordening voldoen vóór de datum 
van toepassing van deze verordening 
worden aangewezen en aangemeld. 
Aangemelde instanties die overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen en 
aangemeld, mogen vóór de datum van 
toepassing van deze verordening de daarin 
vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
toepassen en certificaten overeenkomstig 
deze verordening afgeven mits de 
relevante gedelegeerde en 
uitvoeringshandelingen in werking zijn 
getreden.

Or. en

Motivering

De gedelegeerde en uitvoeringshandelingen die nodig zijn voor de juiste tenuitvoerlegging 
van deze verordening, moeten reeds van kracht zijn voordat deze verordening op 
hulpmiddelen wordt toegepast.

Amendement 55
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4. – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.4. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's 
die gevormd worden door stoffen die het 
hulpmiddel kan afgeven of die daaruit 
kunnen vrijkomen, zoveel mogelijk en 
voor zover passend worden beperkt. 
Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan kankerverwekkende, mutagene 
of voor de voortplanting giftige stoffen als 

7.4. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's 
die gevormd worden door stoffen die het 
hulpmiddel kan afgeven of die daaruit 
kunnen vrijkomen, zoveel mogelijk en 
voor zover passend worden beperkt. 
Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan kankerverwekkende, mutagene 
of voor de voortplanting giftige stoffen als 
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bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en aan stoffen die 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
en die worden vastgesteld in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 59 van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH).

bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en aan stoffen die 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
of die zijn vastgesteld in overeenstemming 
met de procedure van artikel 59 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
18 december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH) of waarvan bekend is of 
wordt aangenomen dat zij 
hormoonontregelaars zijn overeenkomstig 
de aanbeveling van de Commissie 
betreffende de identificatie van 
hormoonontregelaars (2013/…/EU).

Or. en

Amendement 56
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4. – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer hulpmiddelen, of onderdelen 
daarvan,

Hulpmiddelen, of onderdelen daarvan,

Or. en
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Amendement 57
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4. – alinea 2 – tekst na streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

in een concentratie van 0,1 massaprocent 
van het week gemaakte materiaal of hoger 
ftalaten bevatten die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, van categorie 1A of 
1B als bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, moeten 
deze hulpmiddelen worden voorzien van de 
vermelding, op het hulpmiddel zelf en/of 
op de verpakking van elke afzonderlijke 
eenheid of, in voorkomend geval, op de 
handelsverpakking, als een hulpmiddel dat 
ftalaten bevat. Wanneer het beoogde 
gebruik van deze hulpmiddelen de 
behandeling omvat van kinderen of 
zwangere of borstvoeding gevende 
vrouwen, dient de fabrikant in de 
technische documentatie een specifieke 
rechtvaardiging te geven voor het gebruik 
van zulke stoffen, in het licht van de 
naleving van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor deze categorie patiënten en, indien 
van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen.

mogen, in een concentratie van 0,1 
massaprocent of hoger per homogeen 
materiaal, geen stoffen bevatten die zijn 
ingedeeld als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
van categorie 1A of 1B als bedoeld in 
deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1272/2008, noch stoffen die uit hoofde 
van de eerste alinea als 
hormoonontregelaars zijn geïdentificeerd, 
tenzij de fabrikant kan aantonen dat er 
geen passende veiligere stoffen of 
hulpmiddelen zonder deze stoffen bestaan. 

Wanneer de fabrikant kan aantonen dat 
er geen passende veiligere stoffen of 
hulpmiddelen zonder deze stoffen bestaan,
moeten deze hulpmiddelen worden 
voorzien van de vermelding, op het 
hulpmiddel zelf en/of op de verpakking 
van elke afzonderlijke eenheid of, in 
voorkomend geval, op de 
handelsverpakking, als een hulpmiddel dat 
stoffen bevat die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting van categorie 1A of 
1B of stoffen die als hormoonontregelaars 
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zijn geïdentificeerd.  De fabrikant dient in 
de technische documentatie een specifieke 
rechtvaardiging te geven voor het gebruik 
van zulke stoffen, in het licht van de 
naleving van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor patiënten en, indien van toepassing, 
over de juiste voorzorgsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Er bestaat een verbod op kankerverwekkende, mutagene en voor de voortplanting giftige 
stoffen (CMR-stoffen) in cosmetica en CMR-ftalaten in speelgoed. Soortgelijke beperkingen 
zouden ook voor medische hulpmiddelen moeten gelden wanneer blootstelling onvermijdelijk 
is, tenzij er geen veiligere alternatieven voorhanden zijn. Wanneer er geen alternatieven 
voorhanden zijn, moeten de fabrikanten de hulpmiddelen van een vermelding voorzien en een 
specifieke rechtvaardiging geven ten aanzien van de naleving van de veiligheidsvoorschriften 
van de verordening. Hetzelfde zou van toepassing moeten zijn voor bekende 
hormoonontregelaars. Aangezien de Commissie bezig is met het vastleggen van een 
aanbeveling voor de identificatie van hormoonontregelaars, moet een verwijzing worden 
toegevoegd.

Amendement 58
Jean Lambert

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.6.

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.6. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's in 
verband met de grootte en de 
eigenschappen van de gebruikte partikels 
tot een minimum worden beperkt. Er is 
bijzondere voorzichtigheid geboden 
wanneer de hulpmiddelen nanomateriaal 
bevatten of bestaan uit nanomateriaal dat 
in het lichaam van de patiënt of de 
gebruiker terecht kan komen.

7.6. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's in 
verband met de grootte en de 
eigenschappen van de gebruikte partikels 
tot een minimum worden beperkt. Er is 
bijzondere voorzichtigheid geboden 
wanneer de hulpmiddelen nanomateriaal 
bevatten of bestaan uit nanomaterialen dat 
in het lichaam van de patiënt of de 
gebruiker terecht kan komen. De fabrikant 
dient in de technische documentatie een 
specifiek bewijs op te nemen dat het 
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gebruik van nanomaterialen voldoet aan 
de algemene veiligheids- en 
prestatievereisten, en in de 
gebruiksaanwijzing informatie te geven 
over de restrisico's voor patiënten en, 
indien van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Indien in medische hulpmiddelen nanomaterialen worden gebruikt, dienen fabrikanten 
specifiek bewijs te leveren dat het gebruik hiervan voldoet aan de algemene veiligheids- en 
prestatievereisten. Dit zou de toepassing van de strengste conformiteitsbeoordeling als 
bedoeld in regel 19 en overweging 13 aanzienlijk vergemakkelijken. 

Amendement 59
Philippe Boulland

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 10 – punt 10.3. 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 voor biologische stoffen anders dan 
bedoeld in de punten 10.1 en 10.2 moeten 
het bewerken, bewaren, testen en hanteren 
zodanig gebeuren dat voor optimale 
veiligheid voor patiënten, gebruikers en, in 
voorkomend geval, andere personen wordt 
gezorgd. Met name moet de veiligheid met 
betrekking tot virussen en andere 
overdraagbare agentia worden 
gegarandeerd door de toepassing van 
gevalideerde methoden voor de eliminatie 
of inactivering in de loop van het 
productieproces.

voor biologische stoffen anders dan 
bedoeld in de punten 10.1 en 10.2 moeten 
het bewerken, bewaren, testen en hanteren 
zodanig gebeuren dat voor optimale 
veiligheid voor patiënten, gebruikers en, in 
voorkomend geval, andere personen wordt 
gezorgd, met name in de 
afvalverwerkingsketen. Met name moet de 
veiligheid met betrekking tot virussen en 
andere overdraagbare agentia worden 
gegarandeerd door de toepassing van 
gevalideerde methoden voor de eliminatie 
of inactivering in de loop van het 
productieproces.

Or. fr

Amendement 60
Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 11 – punt 11.2. bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.2. bis. Hulpmiddelen waarmee 
mogelijk dodelijke, door bloed 
overgedragen infecties overgebracht 
kunnen worden op gezondheidswerkers, 
patiënten of andere personen, door 
onbedoelde sneden of prikken, zoals 
verwondingen door naalden, moeten 
voorzien zijn van ingebouwde veiligheids-
en beschermingsmechanismen in 
overeenstemming met Richtlijn 
2010/32/EU. De specifieke bepalingen met 
betrekking tot de tandheelkunde moeten 
echter worden nageleefd.

Or. en


