
AM\897509NL.doc PE486.138v01-00

NL In verscheidenheid verenigd NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

PE486.138v01-00

29.3.2012

AMENDEMENTEN
1 - 83

Ontwerpresolutie
Philippe Juvin, Thomas Ulmer, Linda McAvan, Gilles Pargneaux, 
Corinne Lepage, Antonyia Parvanova, Margrete Auken, Michèle Rivasi, 
Marina Yannakoudakis, Marisa Matias, Oreste Rossi
(PE483.688v04-00)

Ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf 
PIP



PE486.138v01-00 2/41 AM\897509NL.doc

NL

AM_Com_NonLegRE



AM\897509NL.doc 3/41 PE486.138v01-00

NL

Amendement 1
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova en Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
visum bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– gezien Richtlijn 2007/47/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 5 
september 2007 tot wijziging van Richtlijn 
90/385/EEG van de Raad betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen van de lidstaten inzake 
actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen, Richtlijn 93/42/EEG van 
de Raad betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 98/8/EG 
betreffende het op de markt brengen van 
biociden,  

Or. fr

Amendement 2
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer en Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Overweging A

Ontwerpresolutie Amendement

A. overwegende dat naar aanleiding van 
bevindingen van de Franse 
gezondheidsautoriteiten onderzoek is 
ingesteld naar het frauduleus gebruik door 
een Frans bedrijf (Poly Implant Prothèse) 
van materiaal van slechte kwaliteit 
(industriële silicone) in plaats van het 
materiaal dat het in de voor de 
conformiteitsbeoordeling ingediende 
documenten had aangegeven (medische 
silicone); 

A. overwegende dat naar aanleiding van 
bevindingen van de Franse 
gezondheidsautoriteiten onderzoek is 
ingesteld naar het frauduleus gebruik door 
een Frans bedrijf (Poly Implant Prothèse) 
van materiaal van slechte kwaliteit 
(industriële silicone) in plaats van het 
materiaal dat het in de voor de 
conformiteitsbeoordeling ingediende 
documenten had aangegeven (erkende 
medische silicone);
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Or. fr

Amendement 3
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging A bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A bis. overwegende dat honderdduizenden 
vrouwen in de wereld het slachtoffer zijn 
van de PIP-fraude,

Or. en

Amendement 4
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging A ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

A ter. overwegende dat veel 
kankerpatiënten te maken hebben 
gekregen met de PIP-fraude,

Or. en

Amendement 5
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging C

Ontwerpresolutie Amendement

C. overwegende dat 10 tot 15% van de
implantaten van de derde generatie binnen 
10 jaar na de implantatie scheuren;

C. overwegende dat voor implantaten van 
de derde generatie een algemeen risico 
van 10 tot 15% dat zij binnen 10 jaar na de 
implantatie scheuren, een adequate 
schatting lijkt, terwijl voor implantaten 
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met een meer cohesieve silicone het risico 
op scheuren geringer lijkt te zijn,

Or. en

Amendement 6
Philippe Juvin, Françoise Grossetête en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit het onderzoek is 
gebleken dat de fabrikant frauduleus 
industriële siliconen in plaats van de 
toegestane medische siliconen heeft 
gebruikt; 

Schrappen 

Or. fr

Amendement 7
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit het onderzoek is 
gebleken dat de fabrikant frauduleus 
industriële siliconen in plaats van de 
toegestane medische siliconen heeft 
gebruikt;

E. overwegende dat uit het onderzoek is 
gebleken dat de fabrikant tien jaar lang 
frauduleus industriële siliconen in plaats 
van de toegestane medische siliconen heeft 
gebruikt;

Or. en

Amendement 8
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
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Overweging E

Ontwerpresolutie Amendement

E. overwegende dat uit het onderzoek is 
gebleken dat de fabrikant frauduleus 
industriële siliconen in plaats van de 
toegestane medische siliconen heeft 
gebruikt;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. en

Amendement 9
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova, Corinne Lepage en Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Overweging F

Ontwerpresolutie Amendement

F. overwegende dat in het rapport van het 
WCNG (ingevolge een opdracht van de 
Commissie van begin januari) wordt 
gesteld dat er enige twijfel bestaat over 
mogelijke ontstekingen als gevolg van 
gescheurde PIP siliconen implantaten;  

F. overwegende dat in het rapport van het 
WCNG (ingevolge een opdracht van de 
Commissie van begin januari) wordt 
gesteld dat er enige twijfel bestaat over 
mogelijke ontstekingen als gevolg van 
gescheurde of lekkende PIP siliconen 
implantaten;  

Or. fr

Amendement 10
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat volgens schattingen op 
basis van de beschikbare gegevens 
wereldwijd ongeveer 400 000 PIP siliconen 
borstimplantaten zijn verkocht; 
overwegende dat deze implantaten op grote 

G. overwegende dat implantaten op 
Europees niveau niet worden 
geregistreerd, waardoor het totale aantal 
vrouwen met implantaten niet bekend is; 
overwegende evenwel dat volgens 
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schaal zijn gebruikt in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland, 
waar respectievelijk bij ongeveer 40.000, 
30.000, 10.000 en 7.500 vrouwen PIP 
siliconen borstimplantaten zijn 
geïmplanteerd;

schattingen op basis van de beschikbare 
gegevens wereldwijd ongeveer 400 000 
PIP siliconen borstimplantaten zijn 
verkocht; overwegende dat deze 
implantaten op grote schaal zijn gebruikt in 
het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Spanje 
en Duitsland, waar respectievelijk bij 
ongeveer 40.000, 30.000, 10.000 en 7.500 
vrouwen PIP siliconen borstimplantaten 
zijn geïmplanteerd;

Or. fr

Amendement 11
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging G

Ontwerpresolutie Amendement

G. overwegende dat volgens schattingen op 
basis van de beschikbare gegevens 
wereldwijd ongeveer 400 000 PIP siliconen 
borstimplantaten zijn verkocht; 
overwegende dat deze implantaten op grote 
schaal zijn gebruikt in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje en Duitsland, 
waar respectievelijk bij ongeveer 40.000, 
30.000, 10.000 en 7.500 vrouwen PIP 
siliconen borstimplantaten zijn 
geïmplanteerd;

G. overwegende dat volgens schattingen op 
basis van door de Europese Commissie 
verstrekte beschikbare gegevens 
wereldwijd ongeveer 500.000 PIP siliconen 
borstimplantaten zijn verkocht;
overwegende dat deze implantaten op grote 
schaal zijn gebruikt in het Verenigd 
Koninkrijk, Frankrijk, Spanje, Duitsland en 
Portugal, waar respectievelijk bij ongeveer 
40.000, 30.000, 10.000, 7.500 en 2.000 
vrouwen PIP siliconen borstimplantaten 
zijn geïmplanteerd;

Or. en

Amendement 12
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging H
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Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de patiënt zich moet 
realiseren dat implantaten niet blijvend zijn 
en soms vervangen of verwijderd moeten 
worden; overwegende dat de patiënt ook 
moeten worden geïnformeerd over de 
kwaliteit van het implantaat en de 
geschiktheid van het implantaat voor de 
patiënt in kwestie;

H. overwegende dat de patiënt zich moet 
realiseren dat implantaten niet blijvend zijn 
en mogelijk vervangen of verwijderd 
moeten worden; overwegende dat de 
patiënt ook moeten worden geïnformeerd 
over de kwaliteit van het implantaat, het 
gebruikte materiaal, de potentiële risico’s 
van het desbetreffende implantaat in het 
algemeen en de specifieke risico’s voor 
elke individuele patiënt,

Or. en

Amendement 13
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova en Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging H

Ontwerpresolutie Amendement

H. overwegende dat de patiënt zich moet 
realiseren dat implantaten niet blijvend zijn 
en soms vervangen of verwijderd moeten 
worden; overwegende dat de patiënt ook 
moeten worden geïnformeerd over de 
kwaliteit van het implantaat en de
geschiktheid van het implantaat voor de 
patiënt in kwestie;

H. overwegende dat de patiënt zich moet 
realiseren dat implantaten niet blijvend zijn 
en mogelijk vervangen of verwijderd 
moeten worden; overwegende dat de 
patiënt ook moet worden geïnformeerd 
over de kwaliteit van het implantaat en de 
potentiële risico’s van het implantaat voor 
de patiënt in kwestie;

Or. fr

Amendement 14
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer en Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Overweging I
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Ontwerpresolutie Amendement

I. overwegende dat implantaten op 
Europees niveau niet worden 
geregistreerd, waardoor het totale aantal 
vrouwen met implantaten niet bekend is; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 15
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging J

Ontwerpresolutie Amendement

J. overwegende dat de omzetting van 
Europese regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen in nationale 
regelgeving deze fraude in de 
gezondheidszorg niet heeft weten te 
voorkomen, hetgeen wereldwijd tot 
ernstige negatieve gevolgen voor de 
volksgezondheid zal leiden of reeds heeft 
geleid;

J. overwegende dat de omzetting van 
Europese regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen in nationale 
regelgeving deze fraude in de 
gezondheidszorg niet heeft weten te 
voorkomen, hetgeen wereldwijd tot 
ernstige negatieve gevolgen voor de 
gezondheid zal leiden of reeds heeft geleid;

Or. de

Amendement 16
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Antonyia 
Parvanova en Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten heeft aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
de conformiteit met essentiële veiligheids-

L. overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten en het geval van de 
heupprotheses hebben aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
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en gezondheidseisen, als vastgelegd in 
Richtlijn 2007/47/EG, betreffende 
medische hulpmiddelen, met name voor 
wat betreft de rol en de controlefunctie 
van de aangemelde instanties en hun 
betrekkingen met de nationale bevoegde 
autoriteiten, is tekortgeschoten;

de conformiteit met essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen, als vastgelegd in 
Richtlijn 2007/47/EG, betreffende 
medische hulpmiddelen, maar ook de 
controle van de aangemelde instanties en 
het toezicht op de markt door de bevoegde 
nationale autoriteiten ontoereikend zijn;

Or. fr

Amendement 17
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging L

Ontwerpresolutie Amendement

L. overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten heeft aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
de conformiteit met essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen, als vastgelegd in
Richtlijn 2007/47/EG, betreffende 
medische hulpmiddelen, met name voor 
wat betreft de rol en de controlefunctie 
van de aangemelde instanties en hun 
betrekkingen met de nationale bevoegde 
autoriteiten, is tekortgeschoten;

L. overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten en het geval van de 
heupprotheses hebben aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
de conformiteit met essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen, evenals de controles 
van de aangemelde instanties en het 
toezicht hierop door de nationale 
bevoegde autoriteiten als vastgelegd in 
Richtlijn 2007/47/EG betreffende medische 
hulpmiddelen, ontoereikend zijn;
overwegende dat dit ernstige twijfel doet 
rijzen of het “nieuwe-aanpak”-type 
wetgeving wel geschikt is voor medische 
hulpmiddelen met een groot 
risicopotentieel,

Or. en

Amendement 18
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging L
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Ontwerpresolutie Amendement

overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten heeft aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
de conformiteit met essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen, als vastgelegd in 
Richtlijn 2007/47/EG, betreffende 
medische hulpmiddelen, met name voor 
wat betreft de rol en de controlefunctie van 
de aangemelde instanties en hun 
betrekkingen met de nationale bevoegde 
autoriteiten, is tekortgeschoten;

overwegende dat het geval van de PIP-
implantaten heeft aangetoond dat het 
huidige systeem voor de certificering van 
de conformiteit met essentiële veiligheids-
en gezondheidseisen, als vastgelegd in 
Richtlijn 2007/47/EG, betreffende 
medische hulpmiddelen, met name voor 
wat betreft de rol en de controlefunctie van 
de aangemelde instanties en hun 
betrekkingen met de nationale bevoegde 
autoriteiten, lacunes vertoont;

Or. de

Amendement 19
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging L bis (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L bis. overwegende dat de wens om 
patiënten snel toegang te geven tot nieuwe 
medische hulpmiddelen nooit ten koste 
mag gaan van de veiligheid van de 
patiënt, 

Or. en

Amendement 20
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging L ter (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L ter. overwegende dat Richtlijn 
2007/47/EG voorschrijft dat hulpmiddelen 
zodanig moeten zijn ontworpen en 
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vervaardigd dat het risico op lekkage van 
stoffen uit het hulpmiddel minimaal is, 
met bijzondere aandacht voor stoffen die 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting zijn;
 overwegende dat deze bepaling echter 
niet naar behoren wordt toegepast, 
aangezien er nog steeds op grote schaal 
infusiehulpmiddelen worden gebruikt die 
ftalaten bevatten, welke vergiftig zijn voor 
de voortplanting, 

Or. en

Amendement 21
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging L quater (nieuw) 

Ontwerpresolutie Amendement

L quater. overwegende dat het 
onaanvaardbaar is dat de huidige 
wetgeving inzake medische hulpmiddelen 
nog steeds niet voorziet in sancties in 
geval van niet-naleving, 

Or. en

Amendement 22
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging M

Ontwerpresolutie Amendement

M. overwegende dat Richtlijn 2007/47/EG 
betreffende medische hulpmiddelen in 
2012 zal worden herzien; overwegende dat 
het van essentieel belang is dat uit deze 
fraude lering wordt getrokken en dat het 
toezicht en de eisen voor het op de markt 

M. overwegende dat Richtlijn 2007/47/EG 
betreffende medische hulpmiddelen in 
2012 zal worden herzien; overwegende dat 
het van essentieel belang is dat uit deze 
fraude lering wordt getrokken en dat het 
toezicht, de veiligheidscontroles en de 
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brengen op nationaal en Europees niveau 
worden aangescherpt;  

eisen voor het op de markt brengen op 
nationaal en Europees niveau worden 
aangescherpt; 

Or. en

Amendement 23
Philippe Juvin, Françoise Grossetête en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat uit de beschikbare 
gegevens is gebleken dat talrijke PIP-
implantaten van niet-medische siliconen 
zijn gemaakt en dat dit soort silicone 
bestanddelen kan bevatten die het kapsel 
van het implantaat aantasten en in het 
lichaamsweefsel terechtkomen; 

Schrappen

Or. fr

Amendement 24
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Overweging N

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat uit de beschikbare 
gegevens is gebleken dat talrijke PIP-
implantaten van niet-medische siliconen 
zijn gemaakt en dat dit soort silicone 
bestanddelen kan bevatten die het kapsel 
van het implantaat aantasten en in het 
lichaamsweefsel terechtkomen; 

N. overwegende dat uit de beschikbare 
gegevens is gebleken dat talrijke PIP-
implantaten van niet-medische siliconen 
zijn gemaakt en dat dit soort silicone 
bestanddelen bevat die het kapsel van het 
implantaat aantasten en in het 
lichaamsweefsel terechtkomen; 

Or. en
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Amendement 25
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Overweging N 

Ontwerpresolutie Amendement

N. overwegende dat uit de beschikbare 
gegevens is gebleken dat talrijke PIP-
implantaten van niet-medische siliconen 
zijn gemaakt en dat dit soort silicone 
bestanddelen kan bevatten die het kapsel 
van het implantaat aantasten en in het 
lichaamsweefsel terechtkomen; 

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 26
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Artikel 11 – lid 1 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

1 bis. stelt evenwel vast dat sommige 
lidstaten hun burgers tegenstrijdig advies 
hebben gegeven over wat zij zouden 
moeten doen, waardoor er sprake is van 
een ongelijke situatie tussen de lidstaten, 
hetgeen tot verwarring onder patiënten 
leidt;

Or. en

Amendement 27
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken en 
meer controles te verrichten ten einde de 
veiligheid van de medische technieken, en
met name van hulpmiddelen waaraan 
grote risico's verbonden zijn, beter te 
kunnen waarborgen;

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken en 
meer controles te verrichten ten einde de 
veiligheid van de patiënten volledig te 
waarborgen, met name bij patiënten die te 
maken krijgen met medische 
hulpmiddelen met een aanzienlijk 
risicopotentieel;

Or. en

Amendement 28
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer en Antonyia 
Parvanova

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2

Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken en 
meer controles te verrichten ten einde de 
veiligheid van de medische technieken, en
met name van hulpmiddelen waaraan grote 
risico's verbonden zijn, beter te kunnen 
waarborgen; 

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken en 
meer controles te verrichten ten einde de 
veiligheid van de patiënten, met name als 
deze te maken krijgen met medische 
hulpmiddelen waaraan grote risico's 
verbonden zijn, beter te kunnen 
waarborgen; 

Or. fr

Amendement 29
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
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Ontwerpresolutie Amendement

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken en 
meer controles te verrichten ten einde de 
veiligheid van de medische technieken, en 
met name van hulpmiddelen waaraan grote 
risico's verbonden zijn, beter te kunnen 
waarborgen;

2. dringt er bij de Commissie en de 
lidstaten op aan binnen het bestaande 
rechtskader nauwer samen te werken, 
vooral op het gebied van markttoezicht, 
vigilantie en inspectie, en meer controles 
te verrichten ten einde de veiligheid van de 
medische technieken, en met name van 
hulpmiddelen waaraan grote risico's 
verbonden zijn, beter te kunnen 
waarborgen;

Or. en

Amendement 30
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

3 bis. roept de Commissie op een adequaat 
juridisch kader te ontwikkelen om de 
veiligheid van borstimplantaten en van 
medische technologie in het algemeen te 
garanderen, en tegelijkertijd 
overregulering te vermijden, die het 
merendeel van de serieuze en 
professionele marktdeelnemers op dit 
terrein zou schaden en innovatie in de 
weg zou staan;

Or. en

Amendement 31
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 ter (nieuw)
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Ontwerpresolutie Amendement

3 ter. roept de Commissie op te 
waarborgen dat alle vrouwen die het 
slachtoffer zijn geworden van deze 
criminele activiteiten vrije toegang 
hebben tot medische zorg en vervanging 
van de implantaten;

Or. en

Amendement 32
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- de controles op reeds op de markt 
verkrijgbare medische hulpmiddelen te 
versterken;

de controles op reeds op de markt 
verkrijgbare medische hulpmiddelen van 
klasse IIb en III te versterken;

Or. de

Amendement 33
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 1

Ontwerpresolutie Amendement

- de controles op reeds op de markt 
verkrijgbare medische hulpmiddelen te 
versterken;

de controles op reeds op de markt 
verkrijgbare medische hulpmiddelen ook 
door middel van steekproeven te 
versterken;

Or. de
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Amendement 34
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent (ten minste 
eens in de 12 maanden) inspecties te 
verrichten in de gehele toevoerketen, met 
name voor de medische hulpmiddelen met 
de grootste risico's (klasse III); 

- ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent inspecties te 
verrichten in de gehele toevoerketen en bij 
bepaalde leveranciers, met name voor de 
medische hulpmiddelen met de grootste 
risico’s en de hulpmiddelen met 
betrekking waartoe de 
gebruikersrapporten een toenemend 
aantal incidenten vermelden;

Or. fr

Amendement 35
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 2

Ontwerpresolutie Amendement

- ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent (ten minste 
eens in de 12 maanden) inspecties te 
verrichten in de gehele toevoerketen, met 
name voor de medische hulpmiddelen met 
de grootste risico's (klasse III);

ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent (ten minste 
eens in de 12 maanden) inspecties te 
verrichten zowel in fabrieken als in 
instellingen voor gezondheidszorg in de 
gehele toevoerketen, met name voor de 
medische hulpmiddelen met de grootste
risico's (klasse III);

Or. en



AM\897509NL.doc 19/41 PE486.138v01-00

NL

Amendement 36
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – inleidende formule 

Ontwerpresolutie Amendement

4. dringt aan op de invoering en 
tenuitvoerlegging van essentiële en 
doelgerichte spoedmaatregelen in het kader 
van de huidige regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen, met name om:

4. dringt aan op - voor zover mogelijk -
invoering en tenuitvoerlegging van 
essentiële en doelgerichte 
spoedmaatregelen in het kader van de 
huidige regelgeving betreffende medische 
hulpmiddelen, en anders herziening van 
deze regelgeving, met name om:

Or. en

Amendement 37
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 2 

Ontwerpresolutie Amendement

- ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent (ten minste 
eens in de 12 maanden) inspecties te 
verrichten in de gehele toevoerketen, met 
name voor de medische hulpmiddelen met 
de grootste risico's (klasse III);

- ervoor te zorgen dat alle aangemelde 
instanties in de context van de 
conformiteitsbeoordeling van al hun 
bevoegdheden gebruikmaken om 
onaangekondigd en frequent (ten minste 
eens in de 12 maanden) inspecties te 
verrichten in de gehele toevoerketen, met 
name voor de medische hulpmiddelen met 
het grootste risicopotentieel (klasse IIb en 
III) en voor de hulpmiddelen met 
betrekking waartoe de 
gebruikersrapporten een toenemend 
aantal incidenten vermelden;

Or. en

Amendement 38
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Antonyia Parvanova, Corinne 
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Lepage en Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- de toelatingscriteria aan te scherpen, 
transparantie over de werkwijze en de
taken van de aangemelde instanties te 
verbeteren en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties op te zetten; 

de criteria voor toelating en evaluatie van 
de aangemelde instanties aan te scherpen, 
de transparantie over hun werkwijze en 
hun taken te verbeteren en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties op te zetten; 

Or. fr

Amendement 39
Anja Weisgerber

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 3

Ontwerpresolutie Amendement

- de toelatingscriteria aan te scherpen, 
transparantie over de werkwijze en de 
taken van de aangemelde instanties te 
verbeteren en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties op te zetten;

– de toelatingscriteria aan te scherpen, de 
transparantie over de werkwijze en de 
taken van de aangemelde instanties te 
verbeteren en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties op te zetten, om te waarborgen 
dat de aangemelde instanties voor de 
beoordeling van medische hulpmiddelen 
gekwalificeerd zijn en over ervaring op dit 
gebied beschikken;

Or. de

Amendement 40
Nessa Childers, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 3
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Ontwerpresolutie Amendement

- de toelatingscriteria aan te scherpen, 
transparantie over de werkwijze en de 
taken van de aangemelde instanties te 
verbeteren en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties op te zetten;

de aanwijzingscriteria aan te scherpen, de 
transparantie over de werkwijze en de 
taken van de aangemelde instanties te 
verbeteren, met name wat betreft de 
aangetoonde kundigheid van 
voltijdspersoneel en het gebruik van 
contractanten, en een Europawijd 
kwalificatiebeheer voor aangemelde 
instanties, hun personeel, auditors en 
deskundigen op te zetten;

Or. en

Amendement 41
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Philippe Juvin 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 4

Ontwerpresolutie Amendement

- het markttoezicht en de informatie-
uitwisseling over negatieve effecten tussen 
nationale autoriteiten te verbeteren ten 
einde een betere traceerbaarheid en een 
betere follow-up van controles van 
medische hulpmiddelen te waarborgen; 

het markttoezicht en de informatie-
uitwisseling over negatieve effecten en het 
van de markt nemen van hulpmiddelen 
tussen nationale autoriteiten te verbeteren 
ten einde een betere traceerbaarheid en een 
betere follow-up van controles van 
medische hulpmiddelen te waarborgen; 

Or. en

Amendement 42
Nessa Childers, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 5

Ontwerpresolutie Amendement

- het toezicht van de nationale autoriteiten 
op aangemelde instanties te verbeteren;

- het toezicht van de nationale autoriteiten 
op aangemelde instanties te verbeteren en 
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consistentie tussen de lidstaten te 
waarborgen;

Or. en

Amendement 43
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

- innovatie op het gebied van medische 
technologie te stimuleren, daar innovatie 
van essentieel belang is bij het aanpakken 
van de uitdagingen in de gezondheidszorg 
van vandaag en morgen;

Or. en

Amendement 44
Gilles Pargneaux

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 - streepje 5 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– producenten van medische 
hulpmiddelen te verplichten de bevoegde 
nationale autoriteiten onmiddellijk in 
kennis te stellen van een verbod, een 
beperking of een lopende gerechtelijke 
procedure in een of meer lidstaten;

Or. fr

Amendement 45
Philippe Juvin, Françoise Grossetête en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 4 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen te melden 
en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen in 
het leven te roepen;

de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten, 
patiëntenorganisaties en 
gezondheidswerkers te helpen en er actief 
toe aan te sporen incidenten en schadelijke 
effecten te melden en door de aangemelde 
instanties stelselmatig toegang te 
verschaffen tot de meldingen van 
ongewenste voorvallen alsook door een 
gecentraliseerde procedure voor de 
inzameling en behandeling van meldingen 
van ongewenste voorvallen in het leven te 
roepen;

Or. fr

Amendement 46
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen te melden 
en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen in 
het leven te roepen;

de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten, 
patiëntenorganisaties en 
gezondheidswerkers te helpen en er actief 
toe aan te sporen ongewenste voorvallen 
aan de bevoegde autoriteiten te melden en 
door de aangemelde instanties stelselmatig 
toegang te verschaffen tot de meldingen 
van ongewenste voorvallen alsook door 
een gecentraliseerde procedure voor de 
inzameling en behandeling van meldingen 
van ongewenste voorvallen in het leven te 
roepen;

Or. en
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Amendement 47
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen te melden 
en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen in 
het leven te roepen;

de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen zonder 
grote bureaucratische rompslomp te 
melden en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen in 
het leven te roepen;

Or. de

Amendement 48
Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Philippe Juvin 

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 6

Ontwerpresolutie Amendement

- de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen te melden 
en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen in 
het leven te roepen;

de werkwijze van het vigilantiesysteem 
voor medische hulpmiddelen te verbeteren 
door bijvoorbeeld patiënten en 
gezondheidswerkers er actief toe aan te 
sporen ongewenste voorvallen te melden 
en door de aangemelde instanties 
stelselmatig toegang te verschaffen tot de 
meldingen van ongewenste voorvallen 
alsook door een gecentraliseerde procedure 
voor de inzameling en behandeling van 
meldingen van ongewenste voorvallen en 
het van de markt nemen van 
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hulpmiddelen in het leven te roepen;

Or. en

Amendement 49
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 7 

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van instrumenten te 
steunen die de traceerbaarheid van 
medische hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters en een beknopt 
overzicht van de productkenmerken van 
elk medisch hulpmiddel;

instrumenten in te voeren die de 
traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters en een beknopt 
overzicht van de productkenmerken van 
elk medisch hulpmiddel;

Or. en

Amendement 50
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

- de ontwikkeling van instrumenten te 
steunen die de traceerbaarheid van 
medische hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters en een beknopt 
overzicht van de productkenmerken van 
elk medisch hulpmiddel;

de ontwikkeling van instrumenten te 
steunen die de traceerbaarheid van 
medische hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters, hetzij een Europees 
register dan wel onderling gekoppelde 
nationale registers, die de traceerbaarheid 
van implantaten in heel Europa 
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garanderen, en een beknopt overzicht van 
de productkenmerken van elk medisch 
hulpmiddel;

Or. en

Amendement 51
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 7

Ontwerpresolutie Amendement

de ontwikkeling van instrumenten te 
steunen die de traceerbaarheid van 
medische hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters en een beknopt 
overzicht van de productkenmerken van 
elk medisch hulpmiddel;

de ontwikkeling van instrumenten te 
steunen die de traceerbaarheid van 
medische hulpmiddelen alsook het 
langetermijntoezicht erop voor wat betreft 
hun veiligheid en rendement waarborgen, 
zoals uniforme 
productidentificatiesystemen, 
implantatenregisters en een beknopt 
overzicht van de productkenmerken van 
elk medisch hulpmiddel, met 
inachtneming van de bescherming van de 
privacy;

Or. de

Amendement 52
Philippe Juvin, Françoise Grossetête

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 – streepje 8

Ontwerpresolutie Amendement

- meldingen van negatieve effecten door 
patiëntenverenigingen en 
gezondheidswerkers aan de nationale 
autoriteiten te faciliteren;

Schrappen

Or. fr
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Amendement 53
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage en Michèle 
Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 - streepje 8 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

– één enkele Europese databank in het 
leven te roepen waarin alle informatie 
wordt verzameld over de medische 
hulpmiddelen die op de markt zijn, over 
de registratie van verkopen, over toezicht 
op de markt, over klinisch onderzoek, over 
aangemelde instanties en over afgegeven 
CE-certificaten;

Or. fr

Amendement 54
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

verzoekt de Commissie na te gaan wat de 
meerwaarde zou zijn van een 
vergunningenstelsel voor bepaalde 
categorieën medische hulpmiddelen, 
vóórdat zij op de markt komen;

Schrappen

Or. de

Amendement 55
Philippe Juvin en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
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Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan wat 
de meerwaarde zou zijn van een 
vergunningenstelsel voor bepaalde 
categorieën medische hulpmiddelen, 
vóórdat zij op de markt komen;

5. verzoekt de Commissie na te gaan wat 
de meerwaarde zou zijn van grotere 
participatie van de bevoegde nationale 
autoriteiten in het certificeringsproces 
voor de medische hulpmiddelen met de 
grootste risico’s;

Or. fr

Amendement 56
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan wat 
de meerwaarde zou zijn van een 
vergunningenstelsel voor bepaalde 
categorieën medische hulpmiddelen, 
vóórdat zij op de markt komen;

5. verzoekt de Commissie over te stappen 
op een stelsel van vergunningen voor 
bepaalde categorieën medische 
hulpmiddelen vóórdat zij op de markt 
komen, dat ten minste de medische 
hulpmiddelen van klasse IIb en III omvat;

Or. en

Amendement 57
Christofer Fjellner

Ontwerpresolutie
Paragraaf 5

Ontwerpresolutie Amendement

5. verzoekt de Commissie na te gaan wat 
de meerwaarde zou zijn van een 
vergunningenstelsel voor bepaalde 
categorieën medische hulpmiddelen, 
vóórdat zij op de markt komen;

5. verzoekt de Commissie na te gaan wat 
de meerwaarde alsmede de extra kosten en 
de mogelijke latere introductie van 
producten zouden zijn van een 
vergunningenstelsel voor bepaalde 
categorieën medische hulpmiddelen, 
vóórdat zij op de markt komen
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Or. en

Amendement 58
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Artikel 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op de invoering van een 
paspoort voor patiënten met een 
implantaat, waarin de bijzondere 
eigenschappen, de mogelijke negatieve 
effecten ervan en een waarschuwing 
betreffende de potentiële 
gezondheidsrisico's alsook de postoperatief 
noodzakelijke nazorgmaatregelen worden 
vermeld; merkt op dat dit paspoort door de 
chirurg en de patiënt moet worden 
ondertekend en als bewijs geldt voor 
instemming met de operatie;

6. dringt aan op de invoering van een 
paspoort voor patiënten met een 
implantaat, waarin de unieke 
productiecode van het implantaat, de 
bijzondere eigenschappen, de mogelijke 
negatieve effecten ervan en een 
waarschuwing betreffende de potentiële 
gezondheidsrisico's alsook de postoperatief 
noodzakelijke nazorgmaatregelen worden 
vermeld; merkt op dat dit paspoort door de 
chirurg en de patiënt moet worden 
ondertekend en als bewijs geldt voor
instemming met de operatie;

Or. en

Amendement 59
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 6

Ontwerpresolutie Amendement

6. dringt aan op de invoering van een 
paspoort voor patiënten met een 
implantaat, waarin de bijzondere 
eigenschappen, de mogelijke negatieve 
effecten ervan en een waarschuwing 
betreffende de potentiële 
gezondheidsrisico's alsook de postoperatief 
noodzakelijke nazorgmaatregelen worden 
vermeld; merkt op dat dit paspoort door de 
chirurg en de patiënt moet worden 

6. dringt aan op de invoering van een 
paspoort (voor zover niet al op nationaal 
niveau aanwezig) voor patiënten met een 
implantaat, waarin de bijzondere 
eigenschappen, de mogelijke negatieve 
effecten ervan en een waarschuwing 
betreffende de potentiële 
gezondheidsrisico's alsook de postoperatief 
noodzakelijke nazorgmaatregelen worden 
vermeld; merkt op dat dit paspoort door de 
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ondertekend en als bewijs geldt voor 
instemming met de operatie;

chirurg en de patiënt moet worden 
ondertekend;

Or. de

Amendement 60
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Artikel 6 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

6 bis. beveelt aan dat ziekenhuizen een 
elektronische versie van dit paspoort 
bewaren; deze elektronische versie kan op 
verzoek van de patiënt gemakkelijk naar 
een nieuw behandelpunt worden 
verstuurd, zowel in binnen- als 
buitenland;

Or. en

Amendement 61
Philippe Juvin,  Françoise Grossetête, Anne Delvaux, Thomas Ulmer en Michèle Rivasi

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het grote publiek 
bewust moet worden gemaakt van de 
potentiële gevaren van borstimplantaten 
met siliconengelvulling; verzoekt de 
lidstaten de reclame voor cosmetische 
implantaten beter te reguleren ten einde 
ervoor te zorgen dat de patiënten zich ten 
volle bewust zijn van zowel de risico's als 
de voordelen ervan; merkt op dat vrouwen 
er met name op moeten worden gewezen 
dat borstimplantaten na verloop van tijd 
(levensduur ervan varieert van persoon tot 

7. verzoekt de lidstaten het publiek 
bewuster te maken van de potentiële 
risico's van schoonheidschirurgie en de 
reclame voor schoonheidschirurgie beter 
te reguleren ten einde ervoor te zorgen dat 
de patiënten zich ten volle bewust zijn van 
zowel de risico's als de voordelen ervan; 
merkt op dat vrouwen er met name op 
moeten worden gewezen dat 
borstimplantaten na verloop van tijd (de 
levensduur ervan varieert van persoon tot 
persoon) moeten worden vervangen;
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persoon) moeten worden vervangen; 

Or. fr

Amendement 62
Christel Schaldemose, Linda McAvan

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het grote publiek 
bewust moet worden gemaakt van de 
potentiële gevaren van borstimplantaten 
met siliconengelvulling; verzoekt de 
lidstaten de reclame voor cosmetische 
implantaten beter te reguleren ten einde 
ervoor te zorgen dat de patiënten zich ten 
volle bewust zijn van zowel de risico's als 
de voordelen ervan; merkt op dat vrouwen 
er met name op moeten worden gewezen 
dat borstimplantaten na verloop van tijd 
(levensduur ervan varieert van persoon tot 
persoon) moeten worden vervangen;

7. is van oordeel dat het grote publiek 
bewust moet worden gemaakt van de 
potentiële gevaren van borstimplantaten 
met siliconengelvulling; verzoekt de 
lidstaten reclame voor cosmetische 
implantaten te verbieden, zoals in 
Frankrijk en België al het geval is, ten 
einde ervoor te zorgen dat de patiënten zich 
ten volle bewust zijn van zowel de risico's 
als de voordelen ervan; merkt op dat 
vrouwen er met name op moeten worden 
gewezen dat borstimplantaten na verloop 
van tijd (levensduur ervan varieert van 
persoon tot persoon) moeten worden 
vervangen; 

Or. en

Amendement 63
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 7

Ontwerpresolutie Amendement

7. is van oordeel dat het grote publiek 
bewust moet worden gemaakt van de 
potentiële gevaren van borstimplantaten 
met siliconengelvulling; verzoekt de 
lidstaten de reclame voor cosmetische 
implantaten beter te reguleren ten einde 

7. is van oordeel dat het grote publiek 
bewust moet worden gemaakt van de 
potentiële gevaren van borstimplantaten
met siliconengelvulling; verzoekt de 
lidstaten de reclame voor cosmetische 
implantaten beter te reguleren ten einde 
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ervoor te zorgen dat de patiënten zich ten 
volle bewust zijn van zowel de risico's als 
de voordelen ervan; merkt op dat vrouwen 
er met name op moeten worden gewezen 
dat borstimplantaten na verloop van tijd 
(levensduur ervan varieert van persoon tot 
persoon) moeten worden vervangen;

ervoor te zorgen dat de patiënten zich ten 
volle bewust zijn van zowel de risico's als 
de voordelen ervan; merkt op dat vrouwen 
erop moeten worden gewezen dat 
borstimplantaten na verloop van tijd (de 
levensduur ervan varieert van persoon tot 
persoon) moeten worden vervangen, zodat 
zij de risico’s beter kunnen afwegen;

Or. de

Amendement 64
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 8

Ontwerpresolutie Amendement

8. is zich bewust van het feit dat patiënten 
met een borstimplantaat ook naderhand 
informatie, advies en medisch toezicht 
alsook controleonderzoeken naar intra- of 
extracapsulaire breuken nodig kunnen 
hebben; 

8. is zich bewust van het feit dat patiënten 
met een borstimplantaat ook naderhand 
informatie, advies en medisch toezicht en 
begeleiding alsook controleonderzoeken 
naar intra- of extracapsulaire breuken 
nodig kunnen hebben; 

Or. en

Amendement 65
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de testprocedures en -
normen voor borstimplantaten moeten 
worden verfijnd ten einde met de 
wisselwerking tussen het materiaal van het 
kapsel, de gelvulling en de omringende 
lichaamsvloeistoffen – voor wat betreft 
materiaalmoeheid en scheurbestendigheid 
van het kapsel en het implantaat als geheel 

9. onderstreept dat de testprocedures en -
normen voor borstimplantaten moeten 
worden verfijnd ten einde met de 
wisselwerking tussen het materiaal van het 
kapsel, de gelvulling en de omringende 
lichaamsvloeistoffen – voor wat betreft 
materiaalmoeheid en scheurbestendigheid 
van het kapsel en het implantaat als geheel 
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– rekening te houden; – rekening te houden; merkt op dat er 
meer stimulansen nodig zijn voor 
onderzoek naar niet-destructieve 
meetmethodes voor implantaten;

Or. de

Amendement 66
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 9

Ontwerpresolutie Amendement

9. onderstreept dat de testprocedures en -
normen voor borstimplantaten moeten 
worden verfijnd ten einde met de 
wisselwerking tussen het materiaal van het 
kapsel, de gelvulling en de omringende 
lichaamsvloeistoffen – voor wat betreft 
materiaalmoeheid en scheurbestendigheid 
van het kapsel en het implantaat als geheel 
– rekening te houden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. fr

Amendement 67
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Artikel 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister 
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht 
borstimplantatieregister worden 
opgeslagen dat op het moment van de 
operatie door het ziekenhuis wordt 
bijgehouden en waarin de gegevens van 
de patiënt en de unieke productiecode van 
het implantaat zijn vermeld;
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vermelden;

Or. en

Amendement 68
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden;

10. dringt er met klem op aan dat de 
gegevens betreffende 
borstimplantaatoperaties in de EU in een 
verplicht in elke lidstaat bij te houden 
nationaal borstimplantatieregister worden 
opgeslagen; onderstreept dat een verplicht 
register alle instellingen die medische 
hulpmiddelen implanteren, tot registratie 
zou verplichten, terwijl aan de patiënt de 
keuze wordt overgelaten zijn persoonlijke 
gegevens al dan niet te laten vermelden;

Or. en

Amendement 69
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Anne Delvaux en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden; 

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal register van 
implanteerbare medische hulpmiddelen 
worden opgeslagen, terwijl aan de patiënt 
de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden;
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Or. fr

Amendement 70
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister 
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie

Or. de

Amendement 71
Esther de Lange

Ontwerpresolutie
Paragraaf 10

Ontwerpresolutie Amendement

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister 
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden;

10. beveelt met klem aan dat de gegevens 
betreffende borstimplantaatoperaties in de 
EU in een verplicht in elke lidstaat bij te 
houden nationaal borstimplantatieregister 
worden opgeslagen; onderstreept dat een 
verplicht register alle klinieken tot 
registratie zou verplichten, terwijl aan de 
patiënt de keuze wordt overgelaten zijn 
persoonlijke gegevens al dan niet te laten 
vermelden; deze nationale registers dienen 
onderling te worden gekoppeld en dienen 
de uitwisseling van informatie waar nodig 
mogelijk te maken, bijvoorbeeld wanneer 
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er belangrijke defecten in implantaten 
worden vastgesteld;

Or. en

Amendement 72
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Artikel 11

Ontwerpresolutie Amendement

11. beveelt nadrukkelijk aan de capaciteit 
voor de opsporing van fraude op te voeren 
en het fraudegevaar tot een minimum te
beperken, met name in het kader van de 
herziening van de richtlijn medische 
hulpmiddelen, in het bijzonder voor wat 
betreft het markttoezicht, de vigilantie en 
de werkwijze en taken van de aangemelde 
instanties;

11. beveelt nadrukkelijk aan de capaciteit 
voor de opsporing van fraude op te voeren 
en het fraudegevaar tot een minimum te 
beperken om een herhaling van de PIP-
zaak te voorkomen, met name in het kader 
van de herziening van de richtlijn medische 
hulpmiddelen, in het bijzonder voor wat 
betreft het markttoezicht, de vigilantie en 
de werkwijze en taken van de aangemelde 
instanties;

Or. en

Amendement 73
Christel Schaldemose

Ontwerpresolutie
Paragraaf 11 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

11. roept de Commissie op te overwegen 
om een doeltreffend traceersysteem in te 
voeren voor medische hulpmiddelen die 
als implantaten worden gebruikt, met 
name voor de gevaarlijkste medische 
hulpmiddelen zoals die van klasse III;

Or. en
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Amendement 74
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat er een duidelijk 
aansprakelijkheidsmechanisme voor 
medische hulpmiddelen moet komen, zodat 
in geval van problemen duidelijk kan 
worden vastgesteld wie voor de ontstane 
kosten aansprakelijk is; dringt aan op 
duidelijke regelgeving inzake de 
strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid;

Schrappen

Or. de

Amendement 75
Marisa Matias

Ontwerpresolutie
Paragraaf 12

Ontwerpresolutie Amendement

12. onderstreept dat er een duidelijk 
aansprakelijkheidsmechanisme voor 
medische hulpmiddelen moet komen, zodat 
in geval van problemen duidelijk kan 
worden vastgesteld wie voor de ontstane 
kosten aansprakelijk is; dringt aan op 
duidelijke regelgeving inzake de 
strafrechtelijke en civielrechtelijke 
aansprakelijkheid;

(Niet voor toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. en

Amendement 76
Philippe Juvin en Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
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Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie bij de komende 
herziening van de regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen het volgende in 
overweging te nemen: noodzaak van een 
verzoek om toestemming voor het op de 
markt brengen van medische 
hulpmiddelen waaraan risico's zijn 
verbonden, uitvoering van verplichte 
inspecties zonder aankondiging vooraf, 
versterking van de controle op de 
aangemelde instanties en extra 
steekproeven op reeds op de markt 
verkrijgbare producten; 

13. verzoekt de Commissie bij de komende 
herziening van de regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen het volgende in 
overweging te nemen: nut van grotere 
participatie van de bevoegde nationale 
autoriteiten in het certificeringsproces 
voor de medische hulpmiddelen met de 
grootste risico’s, uitvoering van verplichte 
frequente en onaangekondigde inspecties, 
versterking van de controle op de 
aangemelde instanties en extra 
steekproeven op reeds op de markt 
verkrijgbare producten;

Or. fr

Amendement 77
Christel Schaldemose, Judith A. Merkies

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13

Ontwerpresolutie Amendement

13. verzoekt de Commissie bij de komende 
herziening van de regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen het volgende in 
overweging te nemen: noodzaak van een 
verzoek om toestemming voor het op de 
markt brengen van medische hulpmiddelen 
waaraan risico's zijn verbonden, uitvoering 
van verplichte inspecties zonder 
aankondiging vooraf, versterking van de 
controle op de aangemelde instanties en 
extra steekproeven op reeds op de markt 
verkrijgbare producten;

13. verzoekt de Commissie bij de komende 
herziening van de regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen het volgende in 
overweging te nemen: noodzaak van een 
verzoek om toestemming voor het op de 
markt brengen van medische hulpmiddelen 
waaraan risico's zijn verbonden dat 
aansluit bij of vergelijkbaar is met de 
eisen voor geneesmiddelen, uitvoering van 
verplichte inspecties zonder aankondiging 
vooraf, noodzaak van betere coördinatie 
tussen de lidstaten bij het melden van en 
waarschuwen voor ernstige neveneffecten 
van of schade door medische 
hulpmiddelen, versterking van de controle 
op de aangemelde instanties en extra 
steekproeven op reeds op de markt 
verkrijgbare producten;
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Or. en

Amendement 78
Nessa Childers, Judith A. Merkies, Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Paragraaf 13 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 bis. roept de Commissie en de lidstaten 
op een verzekeringsfonds voor medische 
hulpmiddelen in het leven te roepen ter 
dekking van de vervanging van gebrekkig 
gebleken medische hulpmiddelen waarvan 
de fabrikant niet langer bestaat of om 
welke reden dan ook niet in staat is een 
dergelijke vervanging te betalen; aan dit 
fonds moet worden bijgedragen door de 
fabrikanten overeenkomstig de 
classificatie van het hulpmiddel en het 
aantal hulpmiddelen dat op de markt is;

Or. en

Amendement 79
Marina Yannakoudakis

Ontwerpresolutie
Artikel 13 ter (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

13 ter. roept de Commissie en de lidstaten 
op bij de komende herziening van de 
wetgeving inzake medische hulpmiddelen 
tevens te overwegen dat er behoefte is aan 
tests op proefpersonen tijdens klinisch 
onderzoek, met name voor implanteerbare 
medische hulpmiddelen, alvorens deze op 
de markt worden gebracht;

Or. en
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Amendement 80
Thomas Ulmer

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de lidstaten op aan 
grondige en frequente onaangekondigde 
inspecties uit te voeren, met name met 
betrekking tot de medische hulpmiddelen 
waaraan de grootste risico's verbonden 
zijn, waaronder die van Klasse III;

14. dringt er bij de lidstaten op aan 
tenminste eenmaal per jaar grondige en 
onaangekondigde inspecties uit te voeren, 
met name met betrekking tot de medische 
hulpmiddelen waaraan de grootste risico's 
verbonden zijn, waaronder die van Klasse 
III;

Or. de

Amendement 81
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

14 bis. dringt er bij de lidstaten op aan 
sancties toe te passen in geval van niet-
naleving;

Or. en

Amendement 82
Philippe Juvin, Françoise Grossetête, Thomas Ulmer, Michèle Rivasi en Corinne Lepage

Ontwerpresolutie
Paragraaf 14

Ontwerpresolutie Amendement

14. dringt er bij de lidstaten op aan 
grondige en frequente onaangekondigde 

14. dringt er bij de lidstaten op aan 
grondige en frequente onaangekondigde 
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inspecties uit te voeren, met name met 
betrekking tot de medische hulpmiddelen 
waaraan de grootste risico's verbonden 
zijn, waaronder die van Klasse III; 

inspecties uit te voeren, met name met 
betrekking tot de medische hulpmiddelen 
waaraan de grootste risico's verbonden zijn 
en die waarvoor de gebruikersrapporten 
een toenemend aantal incidenten 
vermelden;

Or. fr

Amendement 83
Michèle Rivasi, Margrete Auken

Ontwerpresolutie
Paragraaf 16 bis (nieuw)

Ontwerpresolutie Amendement

16 bis. dringt er bij de Commissie op aan 
een adequate toxicologische evaluatie van 
alle medische hulpmiddelen voor te 
schrijven, en een geleidelijke stopzetting 
voor te stellen van het gebruik van stoffen 
die kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting van 
categorie 1A of 1B zijn, tenzij er geen 
vervangende stoffen beschikbaar zijn;

Or. en


