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Amendement 75
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) Specifieke kenmerken van de medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, met 
name wat betreft de risico-indeling, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en 
klinisch bewijsmateriaal, en van de sector 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, maken specifieke 
wetgeving noodzakelijk die losstaat van de 
wetgeving voor andere medische 
hulpmiddelen, terwijl de horizontale 
aspecten die beide sectoren 
gemeenschappelijk hebben, met elkaar in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht.

(5) Specifieke kenmerken van de medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, met 
name wat betreft de risico-indeling, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en 
klinisch bewijsmateriaal, en van de sector 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, maken specifieke 
wetgeving noodzakelijk die losstaat van de 
wetgeving voor andere medische 
hulpmiddelen, terwijl de horizontale 
aspecten die beide sectoren 
gemeenschappelijk hebben, met elkaar in 
overeenstemming moeten worden 
gebracht, zonder dat afbreuk wordt 
gedaan aan de noodzakelijke innovatie.

Or. en

Amendement 76
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Wanneer een product door de 
fabrikant ervan niet is ontworpen om te 
worden gebruikt voor medische 
doeleinden, mag niet worden verlangd dat 
het wordt gecertificeerd als medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek; 
evenmin kan een product een toebehoren 
voor een bepaald medisch hulpmiddel 
voor in-vitrodiagnostiek zijn wanneer het 
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door de fabrikant ervan niet specifiek is 
ontworpen om het mogelijk te maken dat 
het medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek wordt gebruikt of om 
hulp te bieden bij het gebruik van dat 
hulpmiddel overeenkomstig het beoogde 
doel ervan.

Or. en

Amendement 77
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is aan de lidstaten om per geval te 
beslissen of een product al dan niet onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie per geval beslissen of een 
product al dan niet onder de definitie van 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek of van hulpstuk van een 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek valt.

(8) Het is aan de Commissie om per geval 
te beslissen of een product al dan niet 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie per geval beslissen of een 
product al dan niet onder de definitie van 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek of van hulpstuk van een 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek valt.

Or. en

Motivering

Dit amendement is noodzakelijk om een uniforme tenuitvoerlegging van de verordening in de 
verschillende lidstaten te garanderen.

Amendement 78
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is aan de lidstaten om per geval te 
beslissen of een product al dan niet onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie per geval beslissen of een 
product al dan niet onder de definitie van 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek of van hulpstuk van een 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek valt.

(8) Om een coherente indeling in alle 
lidstaten te waarborgen, dient de 
Commissie per geval te beslissen of een 
product of een groep producten al dan niet 
onder het toepassingsgebied van deze 
verordening en onder de definitie van 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek of van hulpstuk van een 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek valt.

Or. en

Amendement 79
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Overeenkomstig de voorwaarden 
en modaliteiten van artikel 78 bis van 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] dient een 
multidisciplinair adviescomité van 
deskundigen en vertegenwoordigers van 
belangenorganisaties en maatschappelijke 
organisaties te worden opgezet om de 
Commissie, de Coördinatiegroep voor 
medische hulpmiddelen (MDCG) en de 
lidstaten waar nodig te adviseren over 
kwesties op het gebied van medische 
technologie voor in-vitrodiagnostiek, de 
indeling van medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek en andere aspecten in 
verband met de tenuitvoerlegging van 
deze verordening. 

Or. en
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Amendement 80
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op het hoogste niveau van 
gezondheidsbescherming moeten de 
voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, met inbegrip van metingen en 
het behalen van resultaten, worden 
verduidelijkt en aangescherpt.

(9) Met het oog op het hoogste niveau van 
gezondheidsbescherming moeten de 
voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die 
uitsluitend op één locatie worden 
vervaardigd en gebruikt worden 
verduidelijkt en aangescherpt.

Or. en

Motivering

De term "gezondheidsinstelling" wordt geschrapt – aangezien gezondheidsinstellingen 
vrijgesteld worden van deze verordening, is deze overweging gericht op commerciële 
laboratoria, die niet worden vrijgesteld.

Amendement 81
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Gelet op het subsidiariteitsbeginsel 
vallen hulpmiddelen die binnen 
laboratoria van gezondheidsinstellingen 
voor gebruik in die omgeving worden 
vervaardigd en niet commercieel worden 
verhandeld, niet onder deze verordening.

Or. en
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Amendement 82
Esther de Lange

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) Het is van het hoogste belang dat 
patiënten in het geval van ernstige 
incidenten met medische hulpmiddelen 
duidelijke informatie ontvangen. De 
lidstaten mogen hun burgers geen 
tegenstrijdige adviezen over de in het 
geval van ernstige incidenten te nemen 
stappen geven, teneinde te voorkomen dat 
aan patiënten in verschillende lidstaten 
ongelijke informatie wordt verstrekt die 
onder patiënten tot verwarring kan leiden.

Or. en

Amendement 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 bis) In het geval van urgente of 
onvervulde medische behoeften van 
patiënten, zoals opkomende 
ziekteverwekkers en zeldzame ziekten, 
moeten individuele 
gezondheidsinstellingen de mogelijkheid 
hebben om hulpmiddelen intern te 
vervaardigen, te wijzigen en te gebruiken 
om op niet-commerciële basis en op 
flexibele wijze in specifieke behoeften te 
voorzien die niet door de beschikbare 
hulpmiddelen met CE-markering kunnen 
worden gedekt.

Or. en
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Motivering

Door het voorstel wordt gezondheidsinstellingen de mogelijkheid ontnomen om hulpmiddelen 
van klasse D te ontwikkelen of te wijzigen. Sommige patiënten hebben behoeften, waarin de 
commercieel beschikbare hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek niet voorzien, zoals de 
diagnose van zeer zeldzame ziekten of de identificatie van nieuwe ziekteverwekkers. 
Gezondheidsinstellingen spelen een cruciale rol in de bescherming van de volksgezondheid 
doordat zij dergelijke hulpmiddelen in-house vervaardigen. Dit amendement is erop gericht 
deze functie voor de volksgezondheid te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
patiëntveiligheid op de eerste plaats komt.

Amendement 84
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 9 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9 ter) Daarentegen vallen hulpmiddelen 
die worden vervaardigd in laboratoria die 
niet deel uitmaken van een 
gezondheidsinstelling, en die worden 
gebruikt zonder dat zij op de markt 
worden gebracht, wel onder deze 
verordening. 

Or. en

Amendement 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 



AM\935941NL.doc 9/106 PE510.740v01-00

NL

het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren.

het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen, apothekers en de 
groothandel verbeteren. Het UDI-systeem 
moet compatibel zijn met andere reeds op 
de markt aangeboden systemen.

Or. de

Amendement 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk zal ingevolge de richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen een 
elektronisch authenticatiesysteem worden ingevoerd. Het is belangrijk dat de systemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnose en geneesmiddelen onderling compatibel zijn. 
Anders worden de actoren in de voorzieningsketen die met beide soorten producten werken 
met aanzienlijke en mogelijk onoverkomelijke lasten geconfronteerd.

Amendement 87
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 28

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(28) Transparantie en gemakkelijk 
toegankelijke informatie, die op passende 
wijze aan de beoogde gebruiker wordt 
gepresenteerd, zijn ook van essentieel 
belang om de rol van patiënten en 
gezondheidswerkers te versterken en hen in 
staat te stellen om goed gefundeerde 
beslissingen te nemen, een degelijke 
grondslag voor de besluitvorming op 
regelgevend gebied te bieden en het 
vertrouwen in het regelgevingssysteem te 
versterken.

Or. en

Amendement 88
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 29
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 89
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De elektronische systemen van 
Eudamed betreffende op de markt 
aangeboden hulpmiddelen, de 
desbetreffende marktdeelnemers en 
certificaten moeten het publiek op adequate 
wijze toegang verschaffen tot informatie 
over hulpmiddelen op de markt van de 
Unie. Het elektronische systeem 
betreffende klinische prestatiestudies moet 
als instrument voor samenwerking tussen 
de lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag bij verscheidene lidstaten 
in te dienen en daarbij ernstige ongewenste 
voorvallen te melden. Het elektronische 
systeem voor bewaking moet fabrikanten 
de mogelijkheid bieden om ernstige 
incidenten en andere te melden voorvallen 
te melden en de coördinatie van de 
beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten.

(30) De elektronische systemen van 
Eudamed betreffende op de markt 
aangeboden hulpmiddelen, de 
desbetreffende marktdeelnemers en 
certificaten moeten het publiek op adequate 
wijze toegang verschaffen tot informatie 
over hulpmiddelen op de markt van de 
Unie. Het elektronische systeem 
betreffende klinische prestatiestudies moet 
als instrument voor samenwerking tussen 
de lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag bij verscheidene lidstaten 
in te dienen en daarbij ernstige ongewenste 
voorvallen te melden. Het elektronische 
systeem voor bewaking moet fabrikanten 
de mogelijkheid bieden om ernstige 
incidenten en andere te melden voorvallen 
te melden en de coördinatie van de 
beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten. Regelmatig dient 
een overzicht over de informatie inzake 
bewaking en markttoezicht beschikbaar te 
worden gemaakt voor gezondheidswerkers 
en het publiek.

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers en het publiek zullen hun voordeel doen met een overzicht over de 
informatie inzake bewaking en markttoezicht. Aangezien deze informatie met de nodige 
omzichtigheid moet worden behandeld, is de MDCG het aangewezen forum om deze 
informatie voor de Europese databank ter beschikking te stellen.
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Amendement 90
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) De elektronische systemen van 
Eudamed betreffende op de markt 
aangeboden hulpmiddelen, de 
desbetreffende marktdeelnemers en 
certificaten moeten het publiek op adequate 
wijze toegang verschaffen tot informatie 
over hulpmiddelen op de markt van de 
Unie. Het elektronische systeem 
betreffende klinische prestatiestudies moet 
als instrument voor samenwerking tussen 
de lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag bij verscheidene lidstaten 
in te dienen en daarbij ernstige ongewenste 
voorvallen te melden. Het elektronische 
systeem voor bewaking moet fabrikanten 
de mogelijkheid bieden om ernstige 
incidenten en andere te melden voorvallen 
te melden en de coördinatie van de 
beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten.

(30) De elektronische systemen van 
Eudamed betreffende op de markt 
aangeboden hulpmiddelen, de 
desbetreffende marktdeelnemers en 
certificaten moeten het publiek en 
gezondheidswerkers op adequate wijze 
toegang verschaffen tot informatie over 
hulpmiddelen op de markt van de Unie. 
Adequate toegang voor het publiek en 
gezondheidswerkers tot die delen van de 
elektronische systemen van Eudamed die 
belangrijke informatie bevatten over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnose die een gevaar voor de 
volksgezondheid en de veiligheid kunnen 
vormen, is van essentieel belang. Indien 
de toegang beperkt is, dient het mogelijk 
te zijn op basis van een onderbouwd 
verzoek bestaande informatie over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek openbaar te maken, tenzij 
de beperking van de toegang om redenen 
van vertrouwelijkheid gerechtvaardigd is.
Het elektronische systeem betreffende 
klinische prestatiestudies moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag bij verscheidene lidstaten 
in te dienen en daarbij ernstige ongewenste 
voorvallen te melden. Het elektronische 
systeem voor bewaking moet fabrikanten 
de mogelijkheid bieden om ernstige 
incidenten en andere te melden voorvallen 
te melden en de coördinatie van de 
beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
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de bevoegde autoriteiten.

Or. en

Amendement 91
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog 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.

(32) Voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse C en D moeten 
de fabrikanten de voornaamste veiligheids-
en prestatieaspecten van het hulpmiddel en 
de resultaten van de klinische evaluatie 
samenvatten in een openbaar toegankelijk 
document.

Or. en

Motivering

Omwille van de samenhang met artikel 24.

Amendement 92
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(32) Voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog 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.

(32) Voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico 
moeten de fabrikanten de nationale 
autoriteit die betrokken is bij de verlening 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen ervan, of, in geval van zijn 
betrokkenheid, het EMA een volledig 
verslag over de veiligheids- en klinische 
prestatieaspecten van het hulpmiddel doen 
toekomen. Een samenvatting van het 
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verslag moet via Eudamed openbaar 
toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 93
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico die 
een conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties 
uitgevoerde voorlopige beoordeling 
nauwkeurig te onderzoeken, in het 
bijzonder in het geval van hulpmiddelen 
waarvoor geen gemeenschappelijke 
technische specificaties bestaan, 
hulpmiddelen die innovatief zijn of 
waarvoor een innovatieve technologie is 
gebruikt, hulpmiddelen die behoren tot 
een categorie waarin een hoger 
percentage ernstige incidenten is 
voorgekomen, of wanneer is vastgesteld 
dat bij in wezen soortgelijke hulpmiddelen 
de conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het 
proces waarin deze verordening voorziet, 
staat er niet aan in de weg dat een 
fabrikant vrijwillig een bevoegde 
autoriteit op de hoogte brengt van zijn 
voornemen om een aanvraag voor de 
conformiteitsbeoordeling van een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek met 
een hoog risico in te dienen, alvorens tot 
indiening bij de aangemelde instantie over 

Schrappen



PE510.740v01-00 16/106 AM\935941NL.doc

NL

te gaan.

Or. en

Amendement 94
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico die 
een conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties uitgevoerde 
voorlopige beoordeling nauwkeurig te 
onderzoeken, in het bijzonder in het geval 
van hulpmiddelen waarvoor geen 
gemeenschappelijke technische 
specificaties bestaan, hulpmiddelen die 
innovatief zijn of waarvoor een innovatieve 
technologie is gebruikt, hulpmiddelen die 
behoren tot een categorie waarin een hoger 
percentage ernstige incidenten is 
voorgekomen, of wanneer is vastgesteld 
dat bij in wezen soortgelijke hulpmiddelen 
de conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het proces 
waarin deze verordening voorziet, staat er 
niet aan in de weg dat een fabrikant 
vrijwillig een bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengt van zijn voornemen om een 
aanvraag voor de conformiteitsbeoordeling 
van een medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico in te 
dienen, alvorens tot indiening bij de 
aangemelde instantie over te gaan.

(35) De relevante autoriteiten op nationaal 
en EU-niveau moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico die 
een conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties uitgevoerde 
voorlopige beoordeling nauwkeurig te 
onderzoeken, in het bijzonder in het geval 
van hulpmiddelen waarvoor geen 
gemeenschappelijke technische 
specificaties bestaan, hulpmiddelen die 
innovatief zijn of waarvoor een innovatieve 
technologie is gebruikt, hulpmiddelen die 
behoren tot een categorie waarin een hoger 
percentage ernstige incidenten is 
voorgekomen, of wanneer is vastgesteld 
dat bij in wezen soortgelijke hulpmiddelen 
de conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het proces 
waarin deze verordening voorziet, staat er 
niet aan in de weg dat een fabrikant 
vrijwillig een bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengt van zijn voornemen om een 
aanvraag voor de conformiteitsbeoordeling 
van een medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico in te 
dienen, alvorens tot indiening bij de 
aangemelde instantie over te gaan.
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Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt welke autoriteiten in de overweging zijn bedoeld.

Amendement 95
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico die 
een conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties uitgevoerde 
voorlopige beoordeling nauwkeurig te 
onderzoeken, in het bijzonder in het geval 
van hulpmiddelen waarvoor geen 
gemeenschappelijke technische 
specificaties bestaan, hulpmiddelen die 
innovatief zijn of waarvoor een innovatieve 
technologie is gebruikt, hulpmiddelen die 
behoren tot een categorie waarin een hoger 
percentage ernstige incidenten is 
voorgekomen, of wanneer is vastgesteld 
dat bij in wezen soortgelijke hulpmiddelen 
de conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het proces 
waarin deze verordening voorziet, staat er 
niet aan in de weg dat een fabrikant 
vrijwillig een bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengt van zijn voornemen om een 
aanvraag voor de conformiteitsbeoordeling 
van een medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico in te 
dienen, alvorens tot indiening bij de 
aangemelde instantie over te gaan.

(35) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico die 
een conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties uitgevoerde 
voorlopige beoordeling nauwkeurig te 
onderzoeken, in het bijzonder in het geval 
van hulpmiddelen waarvoor geen 
gemeenschappelijke technische 
specificaties bestaan, hulpmiddelen die 
innovatief zijn of waarvoor een innovatieve 
technologie is gebruikt, hulpmiddelen die 
behoren tot een categorie waarin een hoger 
percentage ernstige incidenten is 
voorgekomen, of wanneer is vastgesteld 
dat bij in wezen soortgelijke hulpmiddelen 
de conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het proces 
waarin deze verordening voorziet, staat er 
niet aan in de weg dat een fabrikant 
vrijwillig een bevoegde autoriteit op de 
hoogte brengt van zijn voornemen om een 
aanvraag voor de conformiteitsbeoordeling 
van een medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek met een hoog risico in te 
dienen, alvorens tot indiening bij de 
aangemelde instantie over te gaan. Voor 
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medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse D wordt een 
vergunningprocedure voor het op de 
markt ervan brengen ingevoerd.

Or. en

Amendement 96
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35 bis) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure dient 
niet van toepassing te zijn op medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
van klasse D. Voor innovatieve 
hulpmiddelen van klasse moet een snelle, 
centrale vergunningprocedure voor het op 
de markt brengen ervan worden 
ingevoerd. Voor alle andere hulpmiddelen 
van klasse D moet een snelle decentrale 
vergunningprocedure voor het op de 
markt brengen ervan worden ingevoerd, 
waarbij de fabrikanten van dergelijke 
types medische hulpmiddelen in plaats 
daarvan een aanvraag kunnen indien 
volgens de centrale vergunningprocedure 
voor het op de markt brengen ervan.

Or. en

Amendement 97
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Overweging 38
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse A mag in de 
regel worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, aangezien dergelijke 
hulpmiddelen een gering risico voor de 
patiënten opleveren. Voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van 
klasse B, C en D is een toereikende 
betrokkenheid van de aangemelde instantie 
verplicht.

(38) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse A mag in de 
regel worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, aangezien dergelijke 
hulpmiddelen een gering risico voor de 
patiënten opleveren. Voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van 
klasse B en C is een toereikende 
betrokkenheid van de aangemelde instantie 
verplicht. Voor hulpmiddelen van klasse 
D moet een verplichte 
vergunningprocedure voor het op de 
markt brengen ervan gelden.

Or. en

Amendement 98
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(38) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse A mag in de 
regel worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, aangezien dergelijke 
hulpmiddelen een gering risico voor de 
patiënten opleveren. Voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van 
klasse B, C en D is een toereikende 
betrokkenheid van de aangemelde instantie 
verplicht.

(38) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek van klasse A mag in de 
regel worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, aangezien dergelijke 
hulpmiddelen een gering risico voor de 
patiënten opleveren. Voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek van 
klasse B en C is een toereikende 
betrokkenheid van de aangemelde instantie 
verplicht. Voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitro-diagnostiek van klasse D is 
de betrokkenheid van het EMA of de 
lidstaten verplicht. 
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Or. en

Amendement 99
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44bis).Om de algemene marktveiligheid 
te waarborgen, elke natuurlijke of 
rechtspersoon heeft het recht om
informatie te goeder trouw voor een feit of
een bepaalde actie te publiceren of te 
verspreiden, omdat onwetendheid van dit 
feit, of deze actie gevaarlijk kan zijn voor 
de gezondheid of het milieu.

Or. en

Motivering

Deze overweging dient ter bescherming van klokkenluiders.

Amendement 100
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Een interventionele klinische 
prestatiestudie of andere klinische 
prestatiestudie mag alleen worden gestart 
na een positieve beoordeling van de studie 
door een onafhankelijke ethische 
commissie. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ethische commissies op te 
richten waar dergelijke commissies niet 
bestaan.
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Or. en

Amendement 101
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De opdrachtgevers voor in meer dan 
een lidstaat uit te voeren interventionele 
klinische prestatiestudies en andere 
klinische prestatiestudies die risico's 
opleveren voor de proefpersonen moet de 
mogelijkheid worden geboden om één 
enkele aanvraag in te dienen om 
administratieve rompslomp tegen te gaan. 
Om het gebruik van gemeenschappelijke 
middelen mogelijk te maken en een 
consistente aanpak van de beoordeling van 
de gezondheids- en veiligheidsgerelateerde 
aspecten van het hulpmiddel voor prestatie-
evaluatie en van de wetenschappelijke 
opzet van de in diverse lidstaten uit te 
voeren klinische prestatiestudie te 
waarborgen, dient een dergelijke enkele 
aanvraag de coördinatie tussen de lidstaten 
onder leiding van een coördinerende 
lidstaat te vereenvoudigen. De 
gecoördineerde beoordeling moet geen 
betrekking hebben op de beoordeling van 
de wezenlijk nationale, lokale en ethische 
aspecten van een klinische prestatiestudie, 
waaronder de geïnformeerde 
toestemming. Iedere lidstaat moet 
uiteindelijk zelf kunnen beslissen of de 
klinische prestatiestudie op zijn 
grondgebied mag worden uitgevoerd.

(45) De opdrachtgevers voor in meer dan 
een lidstaat uit te voeren interventionele 
klinische prestatiestudies en andere 
klinische prestatiestudies die risico's 
opleveren voor de proefpersonen moet de 
mogelijkheid worden geboden om één 
enkele aanvraag in te dienen om 
administratieve rompslomp tegen te gaan. 
Om het gebruik van gemeenschappelijke 
middelen mogelijk te maken en een 
consistente aanpak van de beoordeling van 
de gezondheids- en veiligheidsgerelateerde 
aspecten van het hulpmiddel voor prestatie-
evaluatie en van de wetenschappelijke 
opzet van de in diverse lidstaten uit te 
voeren klinische prestatiestudie te 
waarborgen, dient een dergelijke enkele 
aanvraag de coördinatie tussen de lidstaten 
onder leiding van een coördinerende 
lidstaat te vereenvoudigen. Iedere lidstaat 
moet uiteindelijk zelf kunnen beslissen of 
de klinische prestatiestudie op zijn 
grondgebied mag worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 102
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) 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.

(49) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten en, waar nodig, 
onder waarborging van de anonimiteit 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

Motivering

De bewakingsprocedures van hoofdstuk VII zullen alleen naar behoren functioneren als 
gezondheidswerkers het gevoel hebben dat zij incidenten kunnen melden zonder represailles 
te hoeven vrezen. Onder sommige omstandigheden kan bescherming voor anonieme 
klokkenluiders nodig zijn om een volledige en openhartige melding van incidenten te 
waarborgen.

Amendement 103
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 49

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) 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 

(49) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het bewustzijn onder 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten van het belang van het melden 
van vermoedens van ernstige incidenten te 
vergroten. Gezondheidswerkers en 
patiënten moeten in de gelegenheid worden 
gesteld om verdachte ernstige incidenten 
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andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling 
daarvan tot een minimum te beperken.

op nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden. Om 
de kans op herhaling van dergelijke 
incidenten tot een minimum te beperken, 
moeten de nationale bevoegde autoriteiten 
de fabrikanten inlichten en de informatie 
via het respectieve elektronische systeem 
in Eudamed doorgeven wanneer zij 
bevestigen dat er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden.

Or. en

Amendement 104
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) De lidstaten moeten vergoedingen 
vragen voor de aanwijzing van en het 
toezicht op de aangemelde instanties, zodat 
de lidstaten die instanties bij voortduring 
kunnen controleren en er gelijke 
voorwaarden voor de aangemelde 
instanties worden geschapen.

(53) De lidstaten moeten vergoedingen 
vragen voor de aanwijzing van en het 
toezicht op de aangemelde instanties, zodat 
de lidstaten die instanties bij voortduring 
kunnen controleren en er gelijke 
voorwaarden voor de aangemelde 
instanties worden geschapen. De 
vergoedingen dienen in alle lidstaten van 
een vergelijkbaar niveau te zijn en dienen 
openbaar te worden gemaakt.

Or. en

Amendement 105
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) Hoewel deze verordening het recht 
van de lidstaten onverlet laat om 

(54) Hoewel deze verordening het recht 
van de lidstaten onverlet laat om 
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vergoedingen te heffen ten behoeve van 
activiteiten op nationaal niveau, moeten de 
lidstaten ter wille van de transparantie de 
Commissie en de andere lidstaten hiervan 
in kennis stellen voordat zij de hoogte en 
structuur van de vergoedingen vaststellen.

vergoedingen te heffen ten behoeve van 
activiteiten op nationaal niveau, moeten de 
lidstaten ter wille van de transparantie de 
Commissie en de andere lidstaten hiervan 
in kennis stellen voordat zij de hoogte van 
de vergoedingen op een vergelijkbaar 
niveau en de structuur ervan vaststellen.

Or. en

Amendement 106
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) De lidstaten dienen regels 
betreffende standaardvergoedingen voor 
aangemelde instanties vast te stellen, die 
in alle lidstaten van een vergelijkbaar 
niveau dienen te zijn. De Commissie dient 
richtsnoeren op te stellen voor het 
vergemakkelijken van de 
vergelijkbaarheid van deze vergoedingen. 
De lidstaten dienen hun lijst met 
standaardvergoedingen mee te delen aan 
de Commissie en ervoor te zorgen dat de 
op hun grondgebied geregistreerde 
aangemelde instanties de lijst van 
standaardvergoedingen voor hun 
activiteiten op het vlak van de 
conformiteitsbeoordeling openbaar 
maken.

Or. en

Amendement 107
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Overweging 55
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Een comité van deskundigen, de
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG), dat bestaat uit 
door de lidstaten op grond van hun rol en 
ervaring op het gebied van medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek aangewezen 
personen, moet worden ingesteld 
overeenkomstig de voorwaarden en 
modaliteiten van artikel 78 van 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen om de daaraan uit 
hoofde van deze verordening en 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen opgedragen taken 
uit te voeren, de Commissie van advies te 
voorzien en de Commissie en de lidstaten 
bij te staan bij het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

(55) Een Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG), die bestaat uit 
door de lidstaten op grond van hun rol en 
ervaring op het gebied van medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek aangewezen 
personen, moet worden ingesteld 
overeenkomstig de voorwaarden en 
modaliteiten van artikel 78 van 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen om de daaraan uit 
hoofde van deze verordening en 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen opgedragen taken 
uit te voeren, de Commissie van advies te 
voorzien en de Commissie en de lidstaten 
bij te staan bij het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

Or. en

Amendement 108
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 55

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(55) Een comité van deskundigen, de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG), dat bestaat uit 
door de lidstaten op grond van hun rol en 
ervaring op het gebied van medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek aangewezen 
personen, moet worden ingesteld 
overeenkomstig de voorwaarden en 

(55) Een comité van deskundigen, de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG), dat bestaat uit 
door de lidstaten op grond van hun rol en 
ervaring op het gebied van medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek aangewezen 
personen, moet worden ingesteld 
overeenkomstig de voorwaarden en 
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modaliteiten van artikel 78 van 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen om de daaraan uit 
hoofde van deze verordening en 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen opgedragen taken 
uit te voeren, de Commissie van advies te 
voorzien en de Commissie en de lidstaten 
bij te staan bij het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

modaliteiten van artikel 78 van 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen om de daaraan uit 
hoofde van deze verordening en 
Verordening (EU) [Ref. of future 
Regulation on medical devices] betreffende 
medische hulpmiddelen opgedragen taken 
uit te voeren, de Commissie van advies te 
voorzien en de Commissie en de lidstaten 
bij te staan bij het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening. Voordat zij hun taken 
opnemen leggen de leden van de MDCG 
een verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe 
en indirecte belangen vermelden die 
afbreuk zouden kunnen doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden gecontroleerd door de Commissie.

Or. en

Amendement 109
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Om een soepele overgang bij de 
registratie van medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, van de 
desbetreffende marktdeelnemers en van de 
certificaten te waarborgen, moet de 
verplichting om de relevante informatie in 
de bij deze verordening op het niveau van 
de Unie ingevoerde elektronische systemen 
in te voeren pas 18 maanden na de datum 
van toepassing ervan volledig van kracht 

(65) Om een soepele overgang bij de 
registratie van medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, van de 
desbetreffende marktdeelnemers en van de 
certificaten te waarborgen, moet de 
verplichting om de relevante informatie in 
de bij deze verordening op het niveau van 
de Unie ingevoerde elektronische systemen 
in te voeren 12 maanden na de datum van 
toepassing ervan volledig van kracht 
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worden. Tijdens deze overgangstermijn 
moeten artikel 10 en artikel 12, lid 1, 
onder a) en b), van Richtlijn 98/79/EG van 
kracht blijven. Marktdeelnemers en 
aangemelde instanties die gegevens 
invoeren in de desbetreffende elektronische 
systemen op het niveau van de Unie 
moeten echter geacht worden te voldoen 
aan de door de lidstaten vastgestelde 
registratievoorschriften uit hoofde van die 
bepalingen van de richtlijn, om meerdere 
registraties te vermijden.

worden. Tijdens deze overgangstermijn 
moeten artikel 10 en artikel 12, lid 1, 
onder a) en b), van Richtlijn 98/79/EG van 
kracht blijven. Marktdeelnemers en 
aangemelde instanties die gegevens 
invoeren in de desbetreffende elektronische 
systemen op het niveau van de Unie 
moeten echter geacht worden te voldoen 
aan de door de lidstaten vastgestelde 
registratievoorschriften uit hoofde van die 
bepalingen van de richtlijn, om meerdere 
registraties te vermijden.

Or. en

Motivering

Het elektronische systeem speelt een essentiële rol in het kader van deze verordening en moet 
na 12 maanden worden ingevoerd en volledig operationeel worden.

Amendement 110
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze verordening laat de nationale 
wetgeving die voorschrijft dat bepaalde 
hulpmiddelen alleen op recept mogen 
worden verstrekt, onverlet.

6. Deze verordening laat de nationale 
wetgeving die voorschrijft dat bepaalde 
hulpmiddelen alleen op recept mogen 
worden verstrekt, onverlet. Direct tot de 
consument gerichte reclame voor 
hulpmiddel die volgens deze verordening 
zijn ingedeeld als hulpmiddelen die alleen 
op recept mogen worden verstrekt, is 
verboden.
De volgende hulpmiddelen mogen alleen 
op recept worden verstrekt:
1) hulpmiddelen van klasse D;
2) hulpmiddelen van klasse C die onder de 
volgende categorieën vallen:
a) hulpmiddelen voor genetische tests;
b) hulpmiddelen voor begeleidende 
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diagnostiek.
De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 85 vast te stellen om na 
raadpleging van de belanghebbenden 
besluiten te nemen ten aanzien van 
hulpmiddelen voor zelftesten en andere 
tests van categorie C.

Or. en

Amendement 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Deze verordening laat de nationale 
wetgeving die voorschrijft dat bepaalde 
hulpmiddelen alleen op recept mogen 
worden verstrekt, onverlet.

6. Deze verordening schrijft voor dat 
bepaalde hulpmiddelen alleen op recept 
mogen worden verstrekt, maar laat de 
nationale wetgeving die voorschrijft dat 
bepaalde andere hulpmiddelen eveneens 
alleen op recept mogen worden verstrekt, 
onverlet Direct tot de consument gerichte 
reclame voor hulpmiddel die volgens deze 
verordening zijn ingedeeld als 
hulpmiddelen die alleen op recept mogen 
worden verstrekt, is verboden.
De volgende hulpmiddelen mogen alleen 
op recept worden verstrekt.
1) hulpmiddelen van klasse D;
2) hulpmiddelen van klasse C die onder de 
volgende categorieën vallen:
a) hulpmiddelen voor genetische tests;
b) hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek.
De Commissie wordt gemachtigd om 
gedelegeerde handelingen overeenkomstig 
artikel 85 vast te stellen om na 
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raadpleging van de belanghebbenden 
besluiten te nemen ten aanzien van 
andere tests van categorie C.

Or. en

Amendement 112
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

– diagnose, preventie, voorspelling, 
prognose, behandeling of verlichting van 
ziekten,

Or. en

Motivering

De voorspelling en prognose van ziekten zijn essentiële functies van hulpmiddelen.

Amendement 113
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden gebruikt of dat 
hulp wordt geboden bij het gebruik van de 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 

3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden gebruikt 
overeenkomstig de beoogde doelen ervan 
of om met name de medische werking van 
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overeenkomstig de beoogde doelen ervan; de medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek overeenkomstig de 
beoogde doelen ervan te ondersteunen; 

Or. en

Amendement 114
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden gebruikt of dat 
hulp wordt geboden bij het gebruik van de 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
overeenkomstig de beoogde doelen ervan;

3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden gebruikt 
overeenkomstig de beoogde doelen ervan, 
of om de medische functie van 
hulpmiddelen voor de beoogde doelen 
concreet te ondersteunen;

Or. cs

Amendement 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "hulpmiddel voor zelftesten": elk 
hulpmiddel dat door de fabrikant is 

4) "hulpmiddel voor zelftesten": elk 
hulpmiddel dat door de fabrikant is 
bestemd om door leken te worden gebruikt, 
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bestemd om door leken te worden gebruikt; met inbegrip van testdiensten die via 
diensten van de informatiemaatschappij 
aan leken worden aangeboden;

Or. en

Motivering

Hulpmiddelen voor zelftesten moeten met het oog op de conformiteitsbeoordeling aan 
verschillende vereisten voldoen, zoals studies met gebruikers en gebruiksaanwijzingen in de 
taal van de beoogde gebruikers, teneinde de specifieke risico's van dergelijke hulpmiddelen, 
zoals het gebrek aan medische/technische/wetenschappelijke kennis van de leek, op te vangen. 
Dit specifieke risico is even groot wanneer de test als hulpmiddelenkit in een winkel of als 
dienst via het internet wordt gekocht.

Amendement 116
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat specifiek 
bestemd is voor de selectie van patiënten 
met een vooraf gediagnosticeerde 
aandoening of predispositie, die in 
aanmerking komen voor een doelgerichte
therapie;

6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat specifiek 
bestemd is voor de selectie van patiënten 
met een vooraf gediagnosticeerde 
aandoening of predispositie, die in 
aanmerking komen voor een specifieke
therapie;

Or. en

Amendement 117
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat specifiek
bestemd is voor de selectie van patiënten 

6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat bestemd 
is voor het verstrekken van informatie die 
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met een vooraf gediagnosticeerde 
aandoening of predispositie, die in 
aanmerking komen voor een doelgerichte 
therapie;

van essentieel belang is voor het veilig en 
doeltreffend gebruik van een 
corresponderend therapeutisch middel. In 
de gebruiksaanwijzing en in de 
etikettering van zowel het hulpmiddel voor 
begeleidende diagnostiek als het 
corresponderende therapeutische middel 
alsook in de etikettering van generieke 
equivalenten wordt vermeld dat bij de 
toepassing van het therapeutische middel 
het gebruik van een hulpmiddel voor 
begeleidende diagnostiek wenselijk is of 
wordt het beoogde doel van het 
hulpmiddel voor begeleidende diagnostiek 
vermeld.
Een hulpmiddel voor begeleidende in-
vitrodiagnostiek kan essentieel zijn voor 
het veilig en doeltreffend gebruik van een 
corresponderend therapeutisch middel 
door:
– patiënten te identificeren die 
waarschijnlijk het meest van een bepaald 
therapeutisch middel zullen profiteren;

– patiënten te identificeren die 
waarschijnlijk als gevolg van een 
behandeling met een bepaald 
therapeutisch middel een groter risico 
lopen op ernstige ongewenste reacties;

– de respons op de behandeling te 
bewaken om deze te kunnen aanpassen 
(bv. behandelingsschema, dosis, 
beëindiging) met het oog op meer 
veiligheid of grotere doeltreffendheid.

Or. en

Motivering

De huidige definitie is te beperkt en heeft bijvoorbeeld geen betrekking op begeleidende 
diagnostiek ter bepaling van de juiste dosis (bv. farmacogenetische tests voor de behandeling 
met warfarine), die een belangrijke rol speelt bij het waarborgen van de veiligheid en 
doeltreffendheid van specifieke geneesmiddelen.
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Amendement 118
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10) "etiket": de geschreven, gedrukte of 
grafische informatie die voorkomt op het 
hulpmiddel zelf, de verpakking van elke 
eenheid of de verpakking van meerdere 
hulpmiddelen;

10) "etiket": de geschreven, gedrukte of 
grafische informatie die voorkomt op het 
hulpmiddel zelf, de verpakking van elke 
eenheid of de verpakking van meerdere 
hulpmiddelen of op de website van de 
fabrikant;

Or. en

Motivering

De huidige definitie van "etiket" heeft geen betrekking op in-house tests die door laboratoria 
worden ontwikkeld ("laboratory developed tests"). De ontvangers van de resultaten die met 
dergelijke hulpmiddelen worden verkregen, dienen dezelfde toegang tot informatie op het 
etiket te hebben als gebruikers van andere hulpmiddelen voor in-vitro-diagnostiek. 

Amendement 119
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) "nieuwsoortig hulpmiddel":
– een hulpmiddel dat op tot dusver niet in 
de diagnostiek gebruikte technologie 
(analyt, technologie of testplatform) 
berust, of
– een bestaand hulpmiddel dat voor het 
eerst voor een nieuw beoogd doel wordt 
gebruikt;

Or. en
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Amendement 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 1 – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis) "hulpmiddel voor een genetische 
test": een medisch hulpmiddel dat ertoe 
dient een erfelijk of tijdens de prenatale 
ontwikkeling verworven genetisch 
kenmerk van een persoon vast te stellen;

Or. en

Motivering

Deze definitie verschilt van die in amendement 18 in het ontwerpverslag.

Amendement 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 3 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is;

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten is;

Or. en

Motivering

Het is te onduidelijk wat moet worden verstaan onder de categorie organisaties waarvan het 
hoofddoel de "bevordering van de volksgezondheid" is, aangezien dit niet elders wordt 
gedefinieerd. Om verwarring en onzekerheid te voorkomen, dient deze formulering derhalve 
te worden geschrapt
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Amendement 122
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 3 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is;

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie die deel uitmaakt van het 
gezondheidsstelsel van een lidstaat,
waarvan het hoofddoel de verzorging of 
behandeling van patiënten of de 
bevordering van de volksgezondheid is; 
commerciële laboratoria die diagnostische 
diensten aanbieden, zijn geen 
gezondheidsinstellingen;

Or. en

Amendement 123
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 3 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is;

21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is, 
met uitzondering van laboratoria die 
commerciële klinische diensten 
aanbieden,

Or. en

Amendement 124
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 3 – punt 22
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

22) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is;

22) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten is 
en die rechtens bevoegd is deze 
activiteiten uit te oefenen;

Or. cs

Amendement 125
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32) "klinische prestaties": het vermogen 
van een hulpmiddel om resultaten te 
behalen die verband houden met een 
specifieke klinische aandoening of een 
fysiologische toestand overeenkomstig de 
doelpopulatie en de beoogde gebruiker;

32) "klinische prestaties": de klinische
waarde en, waar van toepassing, het 
klinisch nut van het hulpmiddel in 
verband met het beoogde doel ervan;

Or. en

Amendement 126
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 32 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32 bis) "klinische waarde": het vermogen 
van een hulpmiddel om een bepaalde 
klinische aandoening of een fysiologische 
toestand vast te stellen of te voorspellen in 
verband met het beoogde doel ervan (bv. 
screening, diagnose, prognose);

Or. en
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Amendement 127
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 32 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32 ter) "klinisch nut": het verwachte 
effect of de verwachte effecten van het 
klinische gebruik van het testresultaat, 
ook voor de gezondheid van de patiënten, 
wanneer het beoogde doel van een 
hulpmiddel, als aangegeven door de 
fabrikant, ook in een klinisch gebruik 
voorziet, zoals het kiezen van een 
behandeling (bv. begeleidende 
diagnostiek); 

Or. en

Amendement 128
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 38

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

38) "diagnostische specificiteit": het 
vermogen van een hulpmiddel om de 
afwezigheid van een doelmerker in 
verband met een specifieke ziekte of 
aandoening te herkennen;

38) "diagnostische specificiteit": het 
aandeel van de geteste personen die niet 
aan een specifieke klinische stoornis 
lijden of wier testresultaten negatief zijn 
of onder de vastgestelde beslissingsgrens
blijven;

Or. en

Amendement 129
Alda Sousa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

39) "diagnostische sensitiviteit": het 
vermogen van een hulpmiddel om de 
aanwezigheid van een doelmerker in 
verband met een specifieke ziekte of
aandoening te identificeren;

39) "diagnostische sensitiviteit": het 
aandeel van de geteste personen met een 
welomschreven klinische stoornis wier 
testresultaten positief zijn of een 
vastgestelde beslissingsgrens 
overschrijden (d.w.z. een positief resultaat 
en identificatie van de geteste personen 
die een aandoening hebben);

Or. en

Amendement 130
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

45) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren en
het beheer van een klinische prestatiestudie 
op zich neemt;

45) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren, het 
beheer of de financiering van een 
klinische prestatiestudie op zich neemt;

Or. en

Amendement 131
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 47 – streepje 2 – punt iii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

iii) opname in een ziekenhuis of verlenging 
van de duur van een ziekenhuisopname;

iii) opname in een ziekenhuis of verlenging 
van de duur van een ziekenhuisopname 
van de patiënt; 
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Or. en

Motivering

Door deze formulering wordt de tekst in lijn gebracht met ISO 14155: Klinisch onderzoek van 
medische hulpmiddelen voor gebruik bij mensen – Goede klinische praktijkrichtlijnen.

Amendement 132
Peter Liese, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 5 – punt 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

48) "gebrek van een hulpmiddel": elke 
tekortkoming wat betreft identiteit, 
kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid of prestaties van een hulpmiddel 
voor de evaluatie van de prestaties, 
waaronder slecht functioneren, 
gebruiksfouten of ontoereikendheid van de 
door de fabrikant verstrekte informatie.

48) "gebrek van een hulpmiddel": elke 
tekortkoming wat betreft identiteit, 
kwaliteit, stabiliteit, betrouwbaarheid, 
veiligheid of prestaties van een hulpmiddel 
voor de evaluatie van de prestaties, 
waaronder slecht functioneren, 
gebruiksfouten of ontoereikendheid van de 
door de fabrikant verstrekte informatie.

Or. en

Motivering

De betekenis van de term "duurzaamheid" is niet geheel duidelijk, zodat deze tot 
misverstanden kan leiden.

Amendement 133
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 7 – punt 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

58 bis) "door een laboratorium 
ontwikkelde test": een hulpmiddel dat 
slechts op één locatie wordt vervaardigd 
en gebruikt. Hiertoe behoren 
hulpmiddelen die door een laboratorium 
nieuw worden ontwikkeld of uitgaand van 
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een gepubliceerde bron worden 
ontwikkeld of gewijzigd of uitgaand van 
enige andere bron worden ontwikkeld of 
gewijzigd, alsook hulpmiddelen waarvoor 
een laboratorium:
– het beoogde doel van een reeds in de 
handel gebracht of in gebruik genomen 
hulpmiddel verandert;
– een reeds in de handel gebracht of in 
gebruik genomen hulpmiddel zodanig 
wijzigt dat dat gevolgen kan hebben voor 
de naleving van de toepasselijke 
voorschriften.

Or. en

Motivering

De overwegingen 9 en 15 en de artikelen 4 en 5 weerspiegelen de wens om hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek die op één locatie worden ontwikkeld en gebruikt (die natuurlijk onder de 
vrijstelling voor gezondheidsinstellingen vallen, zie hieronder) te onderwerpen aan de 
voorschriften van deze verordening. De verordening bevat echter geen duidelijke definitie van 
dergelijke hulpmiddelen. Om verwarring te voorkomen is een dergelijke definitie 
noodzakelijk.

Amendement 134
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – alinea 1 – subalinea 7 – punt 58 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

58 bis) "ethische commissie": een 
onafhankelijk orgaan in een lidstaat dat 
ervoor zorgt dat de rechten, de veiligheid 
en het welzijn van de betrokkenen worden 
beschermd. De commissie handelt 
overeenkomstig de wetten en regelgeving 
van het land of de landen waar het 
onderzoek zal worden uitgevoerd en moet 
zich houden aan alle internationale 
normen en standaarden. De ethische 
commissie bestaat uit een redelijk aantal 
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leden, die gezamenlijk beschikken over de 
relevante kwalificaties en ervaring om de 
wetenschappelijke, medische en ethische 
aspecten van de voorgestelde proef te 
kunnen beoordelen en evalueren.

Or. en

Motivering

Om een zo goed mogelijke bescherming van de betrokkenen te bereiken, moet de afgifte van 
een vergunning door de lidstaten afhankelijk worden gemaakt van de beslissing van de 
interdisciplinaire en onafhankelijke ethische commissie.

Amendement 135
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 2 –titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk II Hoofdstuk IV 

Aanbieden van hulpmiddelen, 
verplichtingen van de marktdeelnemers, 
CE-markering, vrij verkeer

Aanbieden van hulpmiddelen, 
verplichtingen van de marktdeelnemers, 
CE-markering, vrij verkeer

Or. en

Amendement 136
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 
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uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 
andere gelijkwaardige erkende norm. De 
lidstaten kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 
andere gelijkwaardige erkende norm. De 
lidstaten vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en onderwerpen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften.

Or. en

Motivering

Hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die binnen één gezondheidsinstelling worden 
vervaardigd en worden gebruikt voor patiënten moeten aan de autoriteiten worden gemeld 
om de lidstaten de mogelijkheid te geven voor passende veiligheidsvereisten voor die 
hulpmiddelen te zorgen.

Amendement 137
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 
andere gelijkwaardige erkende norm. De 
lidstaten kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor door laboratoria 
ontwikkelde tests die uitsluitend binnen 
één gezondheidsinstelling worden 
vervaardigd en gebruikt, mits de 
vervaardiging en het gebruik alleen 
plaatsvinden in het kader van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
gezondheidsinstelling en deze instelling is 
geaccrediteerd overeenkomstig norm 
EN ISO 15189 of een andere 
gelijkwaardige erkende norm. De lidstaten 
kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

Or. en

Amendement 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
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voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 
andere gelijkwaardige erkende norm. De 
lidstaten kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

is geaccrediteerd overeenkomstig norm 
EN ISO 15189 of een andere 
gelijkwaardige erkende norm. De lidstaten 
kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

Or. en

Motivering

De correcte terminologie luidt "geaccrediteerd overeenkomstig".

Amendement 139
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
moeten, ook als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, aan de voorschriften van deze 
verordening voldoen. De bepalingen 
betreffende de CE-markering, als 
vastgesteld in artikel 16, en de 
verplichtingen, als bedoeld in de 
artikelen 21 tot en met 25, zijn niet op die 
hulpmiddelen van toepassing.

Schrappen

Or. en

Amendement 140
Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
moeten, ook als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, aan de voorschriften van deze 
verordening voldoen. De bepalingen 
betreffende de CE-markering, als 
vastgesteld in artikel 16, en de 
verplichtingen, als bedoeld in de 
artikelen 21 tot en met 25, zijn niet op die 
hulpmiddelen van toepassing.

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
worden, als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, vrijgesteld van de 
voorschriften van deze verordening, met 
uitzondering van artikel 59, lid 4, en de 
algemene veiligheids- en 
prestatievereisten vermeld in bijlage I, 
mits aan de volgende voorwaarden is 
voldaan:
a) de beschikbare hulpmiddelen met een 
CE-markering voorzien niet in de 
behoeften van de te behandelen patiënt of 
patiëntengroep;
b) de gezondheidsinstelling is 
geaccrediteerd overeenkomstig het 
kwaliteitsbeheerssysteem van ISO 15189 
of een equivalente erkende norm;
c) de gezondheidsinstelling verstrekt aan 
de in artikel 26 bedoelde bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke 
hulpmiddelen, die tevens een motivering 
omvat van de vervaardiging, de wijziging 
of het gebruik ervan, met name wanneer 
soortgelijke hulpmiddelen beschikbaar 
zijn gemaakt op de markt. Deze informatie 
wordt openbaar gemaakt. 
De lidstaten behouden het recht om de 
interne vervaardiging en het interne 
gebruik van een specifiek type 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek te 
beperken in verband met aspecten die niet 
bij deze verordening worden geregeld, en 
kunnen de vervaardiging en het gebruik 
van de betrokken hulpmiddelen aan 
verdere veiligheidsvoorschriften 
onderwerpen.

Or. en
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Amendement 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
moeten, ook als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, aan de voorschriften van deze 
verordening voldoen. De bepalingen 
betreffende de CE-markering, als 
vastgesteld in artikel 16, en de 
verplichtingen, als bedoeld in de 
artikelen 21 tot en met 25, zijn niet op die 
hulpmiddelen van toepassing.

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
worden, als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, vrijgesteld van de 
voorschriften van deze verordening, met 
uitzondering van artikel 59, lid 4, mits aan 
de volgende voorwaarden is voldaan:

a) de beschikbare hulpmiddelen met een 
CE-markering voorzien niet in de 
behoeften van de te behandelen patiënt of 
patiëntengroep;
b) de gezondheidsinstelling is 
geaccrediteerd overeenkomstig het 
kwaliteitsbeheerssysteem van EN ISO 
15189 of een equivalente erkende norm;
c) de gezondheidsinstelling verstrekt aan 
de in artikel 26 bedoelde bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke 
hulpmiddelen, die tevens een motivering 
omvat van de vervaardiging of wijziging 
ervan, met name wanneer soortgelijke 
hulpmiddelen beschikbaar zijn gemaakt 
op de markt. Deze informatie wordt 
jaarlijks bijgewerkt en wordt openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Door het voorstel wordt gezondheidsinstellingen de mogelijkheid ontnomen om hulpmiddelen 
van klasse D te ontwikkelen of aan te passen. Sommige patiënten hebben behoeften, waarin de 
commercieel beschikbare hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek niet voorzien, zoals de 
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diagnose van zeer zeldzame ziekten of de identificatie van nieuwe ziekteverwekkers. 
Gezondheidsinstellingen spelen een cruciale rol in de bescherming van de volksgezondheid 
doordat zij dergelijke hulpmiddelen in-house vervaardigen. Dit amendement is erop gericht 
deze functie voor de volksgezondheid te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
patiëntveiligheid op de eerste plaats komt.

Amendement 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten behouden het recht om 
de interne vervaardiging en het interne 
gebruik van een specifiek type 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek te 
beperken in verband met aspecten die niet 
bij deze verordening worden geregeld, en 
kunnen de vervaardiging en het gebruik 
van de betrokken hulpmiddelen aan 
verdere veiligheidsvoorschriften 
onderwerpen.

Or. en

Motivering

Door het voorstel wordt gezondheidsinstellingen de mogelijkheid ontnomen om hulpmiddelen 
van klasse D te ontwikkelen of aan te passen. Sommige patiënten hebben behoeften, waarin de 
commercieel beschikbare hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek niet voorzien, zoals de 
diagnose van zeer zeldzame ziekten of de identificatie van nieuwe ziekteverwekkers. 
Gezondheidsinstellingen spelen een cruciale rol in de bescherming van de volksgezondheid 
doordat zij dergelijke hulpmiddelen in-house vervaardigen. Dit amendement is erop gericht 
deze functie voor de volksgezondheid te behouden en er tegelijkertijd voor te zorgen dat de 
patiëntveiligheid op de eerste plaats komt.

Amendement 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Genetische informatie, advies en vrije 
toestemming
1. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt indien de 
test wordt uitgevoerd door personen die 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
van de betrokken staat bevoegd zijn voor 
de uitoefening van het medisch beroep.
2. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt indien de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van 
de proefpersonen gewaarborgd zijn en de 
bij de test gegenereerde klinische 
gegevens betrouwbaar en robuust zullen 
zijn.
3. Alvorens een hulpmiddel voor een 
genetische test te gebruiken, verstrekt de 
in lid 1 bedoelde persoon de betrokken 
proefpersoon passende informatie over de 
aard, het belang en de gevolgen van de 
genetische test.
4. Alvorens een hulpmiddel voor een 
genetische test te gebruiken, verstrekt de 
in lid 1 bedoelde persoon de betrokken 
proefpersoon passend en uitvoerig 
genetisch advies zonder vooruit te lopen 
op de uitkomst. Het genetisch advies 
omvat medische, ethische, sociale, 
psychologische en juridische aspecten.
De vorm en omvang van de verstrekking 
van dat genetisch advies worden bepaald 
aan de hand van de gevolgen van de 
resultaten van de test en hun belang voor 
de betrokken proefpersoon of diens 
gezinsleden, met inbegrip van mogelijke 
gevolgen voor de keuze om al dan niet 
kinderen te krijgen.
5. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt, nadat de 
betrokken proefpersoon zijn vrije en 
geïnformeerde toestemming heeft 
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gegeven. Deze toestemming moet 
uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm 
worden gegeven. Deze toestemming kan te 
allen tijde schriftelijk of mondeling 
worden ingetrokken.
6. In het geval van minderjarigen moet 
geïnformeerde toestemming van de ouders 
of de wettelijke vertegenwoordiger van de 
minderjarige worden verkregen. De 
toestemming moet de vermoedelijke wil 
van de minderjarige vertalen en kan te 
allen tijde worden ingetrokken zonder 
nadeel voor de minderjarige. In het geval 
van handelingsonbekwame volwassenen 
die geen geïnformeerde toestemming 
kunnen geven, moet de geïnformeerde 
toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger van de betrokkene 
worden verkregen. De toestemming moet 
de vermoedelijke wil van de betrokken 
persoon vertalen en kan te allen tijde 
worden ingetrokken zonder nadeel voor 
die persoon.
Producten die uitsluitsel geven over een 
genetische aandoening die zich op 
volwassen leeftijd voordoet of die 
gevolgen heeft voor de gezinsplanning, 
mogen niet voor minderjarigen gebruikt 
worden, tenzij er preventieve 
behandelingsmogelijkheden zijn die vóór 
de toestemmingsgerechtigde leeftijd van 
de geteste persoon kunnen worden 
uitgevoerd.
7. Er mag geen prenataal genetisch 
onderzoek worden uitgevoerd met het oog 
op het vaststellen van genetische aanleg 
van het embryo of de foetus voor een 
aandoening die zich volgens de algemeen 
erkende stand van de medische 
wetenschap en techniek pas na het 18e

levensjaar voordoet. 
8. Een hulpmiddel mag alleen voor de 
geslachtsbepaling in het kader van 
prenatale diagnostiek worden gebruikt, 
indien de bepaling een medisch doel dient 
en er sprake is van een risico van een 
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ernstige geslachtsspecifieke erfelijke 
aandoening. In afwijking van artikel 2, 
leden 1 en 2, geldt dezelfde 
gebruiksbeperking voor producten die niet 
bestemd zijn voor een specifiek medisch 
doel.
9. De bepalingen van dit artikel 
betreffende het gebruik van hulpmiddelen 
voor genetische tests beletten de lidstaten 
niet om op dit gebied ter bescherming van 
de gezondheid of om redenen van 
openbare orde strengere nationale 
wettelijke voorschriften te handhaven of 
in te voeren.

Or. de

Motivering

Dit nieuwe hoofdstuk houdt verband met sinds geruime tijd geuite verzoeken van het Europees 
Parlement en andere internationale instellingen, zoals de Raad van Europa en de OESO. 
Genetische tests moeten door een beoefenaar van een medisch beroep worden uitgevoerd, na 
verstrekking van passend genetisch advies. Geïnformeerde toestemming is een voorwaarde 
die in het Handvest van de grondrechten wordt gesteld en daarom in het voorstel moet 
worden opgenomen.

Amendement 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
1. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt op 
indicatie van een persoon die 
overeenkomstig de toepasselijke nationale 
wetgeving is geregistreerd als arts, na een 
persoonlijk consult.
2. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt indien 
daarbij de rechten, de veiligheid en het 
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welzijn van de betrokkene worden 
beschermd en de klinische gegevens die 
bij de genetische test worden verkregen, 
betrouwbaar en degelijk zijn.
3. Voorlichting. Alvorens een hulpmiddel 
voor een genetische test te gebruiken, 
verstrekt de in lid 1 bedoelde persoon de 
betrokkene passende informatie over de 
aard, het belang en de gevolgen van de 
genetische test.
4. Genetisch advies. Het is verplicht om 
vóór het gebruik van een hulpmiddel voor 
een predictieve of prenatale test en na 
vaststelling van een genetische 
aandoening genetisch advies te 
verstrekken. Dit advies omvat medische, 
ethische, sociale, psychologische en 
wettelijke aspecten en moet worden 
verstrekt door op het gebied van genetisch 
advies gekwalificeerde artsen.
De vorm en omvang van de verstrekking 
van dat genetisch advies wordt bepaald 
aan de hand van de gevolgen van de 
resultaten van de test en hun belang voor 
de betrokkene of diens gezinsleden, met 
inbegrip van mogelijke gevolgen voor de 
keuze om al dan niet kinderen te krijgen.
5. Goedkeuring; Een hulpmiddel mag 
alleen voor een genetische test worden 
gebruikt, nadat de betrokkene daartoe zijn 
vrije en geïnformeerde toestemming heeft 
gegeven. Deze toestemming moet 
uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm 
worden gegeven. Deze toestemming kan te 
allen tijde schriftelijk of mondeling 
worden ingetrokken.
6. Tests bij minderjarigen. In het geval 
van minderjarigen moet geïnformeerde 
toestemming van de ouders of de 
wettelijke vertegenwoordiger van de 
minderjarige worden verkregen; de 
toestemming moet de vermoedelijke wil 
van de minderjarige vertalen en kan te 
allen tijde worden ingetrokken, zonder 
nadeel voor de minderjarige. In het geval 
van handelingsonbekwame volwassenen 
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die geen geïnformeerde toestemming 
kunnen geven, moet de geïnformeerde 
toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger van de betrokkene 
worden verkregen; de toestemming moet 
de vermoedelijke wil van de betrokkene 
vertalen en kan te allen tijde worden 
ingetrokken, zonder nadeel voor de 
betrokkene.
Hulpmiddelen ter voorspelling van een 
genetische aandoening die tot ziekten 
tijdens het volwassen leven kunnen leiden 
of gevolgen kunnen hebben voor de 
gezinsplanning, mogen niet bij 
minderjarigen worden gebruikt, tenzij 
preventieve middelen beschikbaar zijn 
voordat de betrokkene de leeftijd bereikt 
waarop hij toestemming kan verlenen.
7. Een hulpmiddel mag alleen voor de 
geslachtsbepaling in het kader van 
prenatale diagnostiek worden gebruikt, 
indien de bepaling een medisch doel dient 
en er sprake is van een risico van een 
ernstige geslachtsspecifieke erfelijke 
aandoening. In afwijking van artikel 2, 
leden 1 en 2, is deze bepaling ook van 
toepassing op producten die niet zijn 
bestemd voor een specifiek medisch doel.
8. De bepalingen van dit artikel 
betreffende het gebruik van hulpmiddelen 
voor genetische tests beletten de lidstaten 
niet om op dit gebied ter bescherming van 
de gezondheid of om redenen van 
openbare orde strengere nationale 
wettelijke voorschriften te handhaven of 
in te voeren.

Or. en

Motivering

Lid 5 bevat een nieuw element dat nog niet was opgenomen in de formulering in het 
ontwerpverslag (amendement 30). Na overleg met de schaduwrapporteurs en deskundigen 
bevat dit amendement tevens een verduidelijking van artikel 4 bis, lid 4. Er moet duidelijk 
worden gemaakt dat genetisch advies niet verplicht is als de test een specifieke diagnose 
bevestigt en evenmin noodzakelijk is voor begeleidende diagnostiek of wanneer de genetische 
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test een normaal resultaat oplevert.

Amendement 145
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Onverminderd de nationale wetgeving 
in verband met de uitoefening van een 
medisch beroep moet een hulpmiddel dat 
niet in de handel wordt gebracht maar 
wordt gebruikt in de context van een 
commerciële activiteit voor de verlening 
van een diagnostische of therapeutische 
dienst die door middel van diensten van de 
informatiemaatschappij, als omschreven in 
artikel 1, punt 2, van Richtlijn 98/34/EG, 
of door andere communicatiemiddelen 
aan een in de Unie gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon wordt aangeboden, aan 
deze verordening voldoen.

2. Een hulpmiddel dat niet in de handel 
wordt gebracht maar wordt gebruikt in de 
context van een commerciële activiteit 
voor de verlening van een diagnostische of 
therapeutische dienst die via een 
communicatiemiddel (met inbegrip van
diensten van de informatiemaatschappij)
aan een in de Unie gevestigde natuurlijke 
of rechtspersoon wordt aangeboden, moet 
aan deze verordening voldoen.

Or. en

Amendement 146
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Dienstverleners die de technieken 
voor communicatie op afstand verzorgen, 
zijn verplicht om op verzoek van het 
bevoegde orgaan onmiddellijk de 
gegevens ter beschikking te stellen van de 
entiteiten die de postorderverkoop van de 
hulpmiddelen voeren.

Or. pl
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Amendement 147
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Het is verboden om hulpmiddelen in 
de handel te brengen, in gebruik te 
nemen, te distribueren, te leveren of ter 
beschikking te stellen, waarvan de naam, 
markering of gebruiksaanwijzing met 
betrekking tot de eigenschappen en 
prestaties van het hulpmiddel misleidend 
kunnen zijn door:
a) het toeschrijven van eigenschappen, 
functies en prestaties aan het hulpmiddel 
die het niet bezit; 
b) het wekken van de misleidende indruk 
dat behandeling of diagnose met het 
hulpmiddel zeker zal slagen, of het niet 
informeren over het mogelijke risico dat 
verbonden is aan het bestemde gebruik of 
het langer toepassen van het hulpmiddel 
dan voorzien;
c) de suggestie dat het hulpmiddel andere 
toepassingen of eigenschappen heeft dan 
is verklaard bij de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling.
Promotiemateriaal, presentaties en 
informatie over de hulpmiddelen mogen 
niet misleidend zijn zoals omschreven in 
lid 1.

Or. pl

Amendement 148
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer de desbetreffende 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn, is de Commissie bevoegd 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) vast te stellen in 
verband met de in bijlage I vermelde 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of het 
klinische bewijsmateriaal en de follow-up 
na het in de handel brengen, als vastgesteld 
in bijlage XII. De GTS worden door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 84, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer het belang van de 
volksgezondheid zulks vereist, is de 
Commissie bevoegd voor hulpmiddelen 
van klasse D en hulpmiddelen voor 
begeleidende diagnostiek
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) vast te stellen in 
verband met de in bijlage I vermelde 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of het 
klinische bewijsmateriaal en de follow-up 
na het in de handel brengen, als vastgesteld 
in bijlage XII. De GTS worden door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 84, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 149
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De relevante wetenschappelijke 
deskundigen van de verschillende 
belanghebbenden worden betrokken bij 
het opstellen van het ontwerp van de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties.

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van de verschuiving van het raadplegingsproces naar de ontwikkeling 
van gemeenschappelijke technische specificaties voor begeleidende diagnostiek moet ervoor 
worden gezorgd dat deskundigen van alle belanghebbenden bij het proces worden betrokken. 
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Hierbij moeten met name voor de ontwikkeling van GTS betreffende begeleidende diagnostiek 
deskundigen uit de sector in-vitrodiagnostiek en van bevoegde autoriteiten op het gebied van 
medische producten en/of het EMA worden betrokken.

Amendement 150
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De fabrikanten stellen de technische 
documentatie op die de beoordeling van de 
conformiteit van het hulpmiddel met de
voorschriften van deze verordening 
mogelijk moet maken. De technische 
documentatie moet de in bijlage II 
vermelde elementen omvatten.

2. De fabrikanten stellen de technische 
documentatie op die de beoordeling van de 
conformiteit van het hulpmiddel met de 
voorschriften van deze verordening 
mogelijk moet maken. De technische 
documentatie moet de in bijlage II 
vermelde elementen omvatten en 
toegankelijk worden gemaakt voor het 
publiek.

Or. en

Motivering

Technische gegevens en klinisch bewijsmateriaal die door fabrikanten worden ingediend 
moeten openbaar worden gemaakt om ervoor te zorgen dat de consument veilige en 
kwalitatief hoogstaande producten worden aangeboden.

Amendement 151
Milan Cabrnoch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 85 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging of aanvulling, in 
het licht van de technische vooruitgang, 
van de elementen in de technische 

Schrappen
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documentatie, als vastgesteld in bijlage II.

Or. cs

Amendement 152
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen voor zelftesten of 
decentrale tests wordt de overeenkomstig 
punt 17 van bijlage I verstrekte informatie 
ingediend in de taal (talen) van de lidstaat 
waarin het hulpmiddel zijn beoogde 
gebruiker bereikt.

Voor hulpmiddelen voor zelftesten of 
decentrale tests wordt de overeenkomstig 
punt 17 van bijlage I verstrekte informatie 
in gemakkelijk te begrijpen bewoordingen 
ingediend in de taal (talen) van de lidstaat 
waarin het hulpmiddel zijn beoogde 
gebruiker bereikt.

Or. en

Amendement 153
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten 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, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de distributeurs en, indien van 
toepassing, de gemachtigde daarvan 
dienovereenkomstig in kennis.

8. Fabrikanten 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, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de distributeurs, de importeurs en, 
indien van toepassing, de gemachtigde 
daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Or. cs
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Amendement 154
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten 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, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de distributeurs en, indien van 
toepassing, de gemachtigde daarvan 
dienovereenkomstig in kennis.

8. Fabrikanten 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, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de verantwoordelijke nationale 
bevoegde autoriteit de distributeurs en, 
indien van toepassing, de gemachtigde 
daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Or. en

Amendement 155
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door die autoriteit gemakkelijk te begrijpen 
is. Op verzoek van die autoriteit verlenen 
zij medewerking bij de uitvoering van 
corrigerende acties om de risico’s van de 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik gestelde hulpmiddelen weg te 

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door die autoriteit gemakkelijk te begrijpen 
is. Op verzoek van die autoriteit verlenen 
zij medewerking bij de uitvoering van 
corrigerende acties om de risico’s van de 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik gestelde hulpmiddelen weg te 
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nemen. nemen.

Indien er sprake is van feiten die 
aanleiding geven tot de veronderstelling 
dat een medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek schade heeft berokkend, 
kunnen de potentieel benadeelde 
gebruiker, zijn rechtverkrijgende, zijn 
ziektekostenverzekeraar of andere derde 
partijen die door de schade zijn getroffen, 
van de fabrikant verlangen dat hij hun de 
in de eerste alinea bedoelde informatie 
meedeelt.
Dit recht op informatie bestaat, onder de 
in de eerste alinea genoemde 
voorwaarden, ook ten opzichte van de 
bevoegde autoriteiten van de lidstaten die 
verantwoordelijk zijn voor de bewaking 
van het betrokken medische hulpmiddel, 
alsook ten opzichte van een aangemelde 
instantie die overeenkomstig artikel 45 
een certificaat heeft afgegeven of 
anderszins betrokken was bij de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
het betrokken hulpmiddel.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat gebruikers geen informatie wordt onthouden waaruit blijkt dat een 
medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek waardoor hun schade is berokkend gebreken 
vertoont, wordt dit nieuwe recht op informatie ingevoerd om het evenwicht ten gunste van de 
gebruikers te herstellen.

Amendement 156
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit aan deze autoriteit alle 

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit of van een medische 
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benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door die autoriteit gemakkelijk te 
begrijpen is. Op verzoek van die autoriteit 
verlenen zij medewerking bij de uitvoering 
van corrigerende acties die worden 
ondernomen om de risico’s van de door 
hen in de handel gebrachte of in gebruik 
gestelde hulpmiddelen weg te nemen.

vereniging of instelling aan deze 
verzoekende partij alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door de verzoekende partij gemakkelijk te 
begrijpen is. Op verzoek van de bevoegde 
autoriteit verlenen zij medewerking bij de 
uitvoering van corrigerende acties die 
worden ondernomen om de risico’s van de 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik gestelde hulpmiddelen weg te 
nemen.

Or. es

Amendement 157
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De fabrikant van het hulpmiddel is 
verantwoordelijk voor het hulpmiddel, de 
uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling voorafgaand 
aan het in de handel brengen van het 
hulpmiddel en voor het in de handel 
brengen van het hulpmiddel. Indien de 
fabrikant niet in een lidstaat woonachtig 
of gevestigd is, dan is de geautoriseerde 
vertegenwoordiger van het hulpmiddel 
hiervoor verantwoordelijk. Indien de 
fabrikant geen geautoriseerde 
vertegenwoordiger heeft aangewezen, of 
indien het hulpmiddel niet in de handel is 
gebracht onder verantwoordelijkheid van 
de fabrikant of zijn geautoriseerde 
vertegenwoordiger, dan is de entiteit die 
het hulpmiddel in de handel heeft 
gebracht hiervoor verantwoordelijk.

Or. pl
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Amendement 158
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De fabrikanten van medische 
hulpmiddelen moeten over een 
verzekering of een gelijkwaardige 
financiële garantie beschikken om 
aansprakelijkheid in verband met 
gezondheidsschade als gevolg van 
problemen met de veiligheid van medische 
hulpmiddelen te kunnen dragen.
De fabrikanten nemen de kosten voor hun 
rekening die in het gezondheidszorgstelsel 
worden gemaakt in verband met de 
behandeling van patiënten, met inbegrip 
van diagnoseprocedures en ingrepen, als 
gevolg van een defect aan of de slechte 
werking van medische hulpmiddelen, 
zoals vastgesteld door de 
volksgezondheidsautoriteiten of de 
fabrikanten zelf.
Ook nemen zij de kosten van het 
terugroepen, repareren en vervangen van 
producten als gevolg van deze situaties 
voor hun rekening.

Or. es

Motivering

De recente gebeurtenissen met lekkende borstimplantaten die zijn ingebracht bij patiënten die 
vervolgens chirurgische ingrepen en andere kostbare volg- en diagnoseprocedures hebben 
moeten ondergaan, hebben duidelijk gemaakt dat er een wettelijke regeling moet komen die 
het mogelijk maakt om van de fabrikanten te eisen dat ze over een verzekering beschikken 
waarmee de schade die aan patiënten wordt toegebracht kan worden gedekt en dat ze de 
kosten die in het gezondheidszorgstelsel moeten worden gemaakt voor hun rekening nemen.

Amendement 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De fabrikanten van medische 
hulpmiddelen moeten over een 
verzekering of een gelijkwaardige 
financiële garantie beschikken om 
aansprakelijkheid in verband met 
gezondheidsschade als gevolg van 
problemen met de veiligheid van medische 
hulpmiddelen te kunnen dragen.

Or. es

Motivering

De recente gebeurtenissen met lekkende borstimplantaten die zijn ingebracht bij patiënten die 
vervolgens chirurgische ingrepen en andere kostbare volg- en diagnoseprocedures hebben 
moeten ondergaan, hebben duidelijk gemaakt dat er een wettelijke regeling moet komen die 
het mogelijk maakt om van de fabrikanten te eisen dat ze over een verzekering beschikken 
waarmee de schade die aan patiënten wordt toegebracht kan worden gedekt en dat ze de 
kosten die in het gezondheidszorgstelsel moeten worden gemaakt voor hun rekening nemen.

Amendement 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De fabrikanten nemen de kosten 
voor hun rekening die in het 
gezondheidszorgstelsel worden gemaakt in 
verband met de behandeling van 
patiënten, met inbegrip van 
diagnoseprocedures en ingrepen, als 
gevolg van een defect aan of de slechte 
werking van medische hulpmiddelen, 
zoals vastgesteld door de 
volksgezondheidsautoriteiten of de 
fabrikanten zelf.
Ook nemen zij de kosten van het 
terugroepen, repareren en vervangen van 



AM\935941NL.doc 63/106 PE510.740v01-00

NL

producten als gevolg van deze situaties 
voor hun rekening.

Or. es

Motivering

De recente gebeurtenissen met lekkende borstimplantaten die zijn ingebracht bij patiënten die 
vervolgens chirurgische ingrepen en andere kostbare volg- en diagnoseprocedures hebben 
moeten ondergaan, hebben duidelijk gemaakt dat er een wettelijke regeling moet komen die 
het mogelijk maakt om van de fabrikanten te eisen dat ze over een verzekering beschikken 
waarmee de schade die aan patiënten wordt toegebracht kan worden gedekt en dat ze de 
kosten die in het gezondheidszorgstelsel moeten worden gemaakt voor hun rekening nemen.

Amendement 161
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 8 bis
Om ervoor te zorgen dat patiënten die 
schade hebben geleden schadevergoeding 
ontvangen en om insolvabiliteit van de 
fabrikant te voorkomen, moeten de 
fabrikanten worden verplicht om een 
aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten met een toereikende 
minimumdekking.

Or. en

Motivering

Door een aansprakelijkheidsverzekering met een toereikende minimumdekking zou worden 
voorkomen dat het risico van schade en het insolvabiliteitsrisico van de fabrikant worden 
afgewenteld op patiënten die letsel hebben opgelopen en dat de betalers opdraaien voor de 
behandelingskosten.

Amendement 162
Milan Cabrnoch



PE510.740v01-00 64/106 AM\935941NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aanwijzing is pas geldig wanneer zij 
door de gemachtigde schriftelijk wordt 
aanvaard en geldt ten minste voor alle 
hulpmiddelen van dezelfde generieke 
hulpmiddelengroep.

2. De aanwijzing is pas geldig wanneer zij 
door de gemachtigde schriftelijk wordt 
aanvaard.

Or. cs

Amendement 163
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technische documentatie, de EU-
conformiteitsverklaring en, indien van 
toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat 
overeenkomstig artikel 43 is afgegeven, 
gedurende de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
periode ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten houden;

a) een samenvatting van de technische 
documentatie, de EU-
conformiteitsverklaring en, indien van 
toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat 
overeenkomstig artikel 43 is afgegeven, 
gedurende de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
periode ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten houden;

Or. cs

Amendement 164
Milan Cabrnoch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de fabrikant de passende a) controleert of de fabrikant de 
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conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.

conformiteitsbeoordelingsprocedure heeft 
uitgevoerd.

Or. cs

Amendement 165
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een importeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 
hulpmiddel niet conform is met de 
voorschriften van deze verordening, mag 
hij het hulpmiddel niet in de handel 
brengen totdat het conform is gemaakt. 
Wanneer het hulpmiddel een risico 
oplevert, stelt de importeur de fabrikant en 
zijn gemachtigde daarvan in kennis, 
alsook de bevoegde autoriteit van de 
lidstaat waarin hij is gevestigd.

Wanneer een importeur van mening is dat 
een hulpmiddel niet conform is met de 
voorschriften van deze verordening of een 
risico oplevert, stelt de importeur de 
fabrikant en zijn gemachtigde alsook de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat daarvan 
in kennis en brengt hij het product 
uitsluitend op de markt als de fabrikant 
hem daarvoor toestemming geeft.

Or. cs

Amendement 166
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op het hulpmiddel, op de verpakking 
daarvan 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 

3. De importeurs zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel overeenkomstig artikel 23, 
lid 2, in het elektronische systeem wordt 
geregistreerd.
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vastgesteld. Zij zorgen ervoor dat het 
aanbrengen van een extra etiket de door 
de fabrikant op het etiket verstrekte 
informatie niet verbergt.

Or. cs

Amendement 167
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De importeurs zorgen ervoor dat, 
zolang een hulpmiddel onder hun 
verantwoordelijkheid valt, de opslag- en 
transportvoorwaarden de naleving van de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van bijlage I niet in 
gevaar brengen.

5. Rekening houdend met de aan het 
hulpmiddel verbonden risico's onderzoekt 
en registreert de importeur in voorkomend 
geval, klachten, niet-conforme producten, 
alsook teruggeroepen en uit de handel 
genomen producten en stelt de fabrikant, 
de gemachtigde en de distributeurs 
daarvan in kennis.

Or. cs

Amendement 168
Milan Cabrnoch

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 

6. 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. Wanneer het hulpmiddel een 
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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.

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 43 
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.

Or. cs

Amendement 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidend gedeelte

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat distributeurs een hulpmiddel op 
de markt aanbieden, gaan zij na of aan de 
volgende voorschriften wordt voldaan:

2. Voordat distributeurs een hulpmiddel 
voor het eerst op de markt aanbieden, gaan 
zij na of aan de volgende voorschriften 
wordt voldaan:

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product in de 
toeleveringsketen. De veiligheid van het product of de volledigheid van de documentatie zijn 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de importeur.

Amendement 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het product gaat vergezeld van de door b) wanneer de conformiteitsverklaring 
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de fabrikant overeenkomstig artikel 8, 
lid 7, te verstrekken informatie;

van de fabrikant of importeur ontbreekt, 
gaat het product vergezeld van de door de 
fabrikant overeenkomstig artikel 8, lid 7, te 
verstrekken informatie;

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product in de 
toeleveringsketen. De veiligheid van het product of de volledigheid van de documentatie zijn 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de importeur.

Amendement 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant en, indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de eisen 
van artikel 22 respectievelijk artikel 11, lid 
3.

c) de fabrikant en, indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de eisen 
van artikel 11, lid 3.

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van het product in de 
toeleveringsketen. De veiligheid van het product of de volledigheid van de documentatie zijn 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant of de importeur.

Amendement 172
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een distributeur van mening is of 
redenen heeft om aan te nemen dat een 

Wanneer een importeur van mening is dat 
een hulpmiddel niet conform is met de 
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hulpmiddel niet conform is met de 
voorschriften van deze verordening, mag 
hij het hulpmiddel niet op de markt 
aanbieden totdat het conform is gemaakt. 
Wanneer het hulpmiddel een risico 
oplevert, stelt de distributeur de fabrikant 
en, indien van toepassing, zijn 
gemachtigde en de importeur daarvan in 
kennis, alsook de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarin hij is gevestigd.

voorschriften van deze verordening of een 
risico oplevert, stelt de distributeur de 
fabrikant en zijn gemachtigde alsook de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat daarvan 
in kennis en brengt hij het product 
uitsluitend op de markt als de fabrikant 
hem daarvoor toestemming geeft.

Or. cs

Amendement 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en, indien 
van toepassing, zijn gemachtigde en de 
importeur hiervan onmiddellijk in kennis 
en zorgen ervoor dat, indien nodig, de 
nodige corrigerende acties worden 
uitgevoerd om dat hulpmiddel conform te 
maken, uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Wanneer het hulpmiddel een risico 
vertoont, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
hulpmiddel op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk in 
kennis, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en de eventueel ondernomen 
corrigerende acties uitvoerig beschrijven.

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en, indien 
van toepassing, zijn gemachtigde en de 
importeur hiervan onmiddellijk in kennis 
en zorgen ervoor dat, indien nodig, in het 
kader van hun werkzaamheden de nodige 
corrigerende acties worden uitgevoerd om 
dat hulpmiddel conform te maken, uit de 
handel te nemen of terug te roepen. 
Wanneer het hulpmiddel een risico 
vertoont, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
hulpmiddel op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk in 
kennis, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en de eventueel ondernomen 
corrigerende acties uitvoerig beschrijven.

Or. de
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Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten spelers in de 
toeleveringsketen.

Amendement 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en, indien 
van toepassing, zijn gemachtigde en de 
importeur hiervan onmiddellijk in kennis 
en zorgen ervoor dat, indien nodig, de 
nodige corrigerende acties worden 
uitgevoerd om dat hulpmiddel conform te 
maken, uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Wanneer het hulpmiddel een risico 
vertoont, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
hulpmiddel op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk in 
kennis, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en de eventueel ondernomen 
corrigerende acties uitvoerig beschrijven.

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddel niet conform is met deze 
verordening, stellen de fabrikant en, indien 
van toepassing, zijn gemachtigde en de 
importeur hiervan onmiddellijk in kennis 
en zorgen ervoor dat binnen het bestek van 
hun respectieve activiteiten, indien nodig, 
de nodige corrigerende acties worden 
uitgevoerd om dat hulpmiddel conform te 
maken, uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Wanneer het hulpmiddel een risico 
vertoont, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
hulpmiddel op de markt hebben 
aangeboden hiervan onmiddellijk in 
kennis, waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en de eventueel ondernomen 
corrigerende acties uitvoerig beschrijven.

Or. en

Motivering

Het voorstel maakt geen onderscheid tussen de verschillende rollen en verantwoordelijkheden 
van de belanghebbenden die bij de leveringsketen van medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek zijn betrokken. Voor alle distributeurs gelden dezelfde verplichtingen, 
waarvan sommige in de praktijk onwerkbaar zijn. Hier wordt voorgesteld om de 
verplichtingen afhankelijk te maken van de door de distributeur verrichte activiteiten. Dit 
amendement volgt de aanpak van artikel 19, lid 2, van Verordening (EG) nr. 18/2002 inzake 
voedselveiligheid.
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Amendement 175
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De distributeurs verstrekken in reactie 
op een verzoek van een bevoegde 
autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van een hulpmiddel aan te 
tonen. Deze verplichting wordt geacht te 
zijn nagekomen wanneer de gemachtigde 
voor het hulpmiddel in kwestie, indien van 
toepassing, de vereiste informatie 
verstrekt. Op verzoek van de bevoegde 
nationale autoriteiten verlenen de 
distributeurs medewerking bij de 
uitvoering van alle acties om de risico’s 
van de door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddelen weg te nemen.

6. Op verzoek van de bevoegde nationale 
autoriteiten verlenen de distributeurs 
medewerking bij de uitvoering van alle 
acties om de risico’s van de door hen op de 
markt aangeboden hulpmiddelen weg te 
nemen.

Or. cs

Amendement 176
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 13– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 
gelijkwaardige opleiding op het gebied van 
natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline, en een beroepservaring van ten 
minste twee jaar in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van 
gelijkwaardige opleiding op universitair 
niveau op het gebied van 
natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline, en een beroepservaring van ten 
minste vijf jaar in verband met 
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kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het diploma of certificaat van de gekwalificeerde persoon 
van een toereikend niveau is. Bovendien is een beroepservaring van twee jaar geen garantie 
voor toereikende deskundigheid.

Amendement 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 13– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 
gelijkwaardige opleiding op het gebied van 
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 voor in-
vitrodiagnostiek;

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 
gelijkwaardige opleiding op het gebied van 
natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline;

Or. en

Motivering

In de bestaande richtlijn is er geen sprake van de aanwijzing van een gekwalificeerde 
persoon. Deze leidt tot nieuw lasten voor ondernemingen, met name kmo's. Dit is 
onontkomelijk, maar er moeten geen vereisten worden ingevoerd die verder gaan dan die in 
de lidstaten die op dit punt verder gevorderd zijn.
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Amendement 178
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf jaar beroepservaring in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

b) tien jaar beroepservaring in verband 
met regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en aantoonbare grondige 
kennis op het gebied van behandelingen 
en de betrokken productsoort(en).

Or. en

Amendement 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf jaar beroepservaring in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

b) twee jaar beroepservaring in verband 
met regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

Or. en

Motivering

In de bestaande richtlijn is er geen sprake van de aanwijzing van een gekwalificeerde 
persoon. Deze leidt tot nieuw lasten voor ondernemingen, met name kmo's. Dit is 
onontkomelijk, maar er moeten geen vereisten worden ingevoerd die verder gaan dan die in 
de lidstaten die op dit punt verder gevorderd zijn.

Amendement 180
Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13– lid 4 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 
gelijkwaardige opleiding op het gebied van 
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 voor in-
vitrodiagnostiek;

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van 
gelijkwaardige opleiding op universitair 
niveau op het gebied van 
natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline, en een beroepservaring van ten 
minste vijf jaar in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek;

Or. en

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat het diploma of certificaat van de gekwalificeerde persoon 
van een toereikend niveau is. Bovendien is een beroepservaring van twee jaar geen garantie 
voor een toereikende deskundigheid.

Amendement 181
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf jaar beroepservaring in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

b) tien jaar beroepservaring in verband 
met regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en aantoonbare grondige 
kennis op het gebied van behandelingen 
en de betrokken product(en).

Or. en
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Amendement 182
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Distributeurs of verbonden 
ondernemingen die namens de fabrikant 
een of meer van de in lid 2, onder a) en b), 
genoemde activiteiten verrichten, zijn 
vrijgesteld van de aanvullende vereisten 
van de leden 3 en 4.

Or. en

Motivering

Fabrikanten verkopen hun producten in de verschillende lidstaten via dochterondernemingen 
of handelaren. Deze verrichten in opdracht en in overleg met de fabrikant ook activiteiten 
bedoeld in artikel, lid 2. Aanvullende vereisten met betrekking tot de beschrijving van die 
activiteiten, de procedure en de mededelingen aan de fabrikanten en de autoriteiten zijn in dit 
geval niet gerechtvaardigd en brengen hoge kosten met zich mee.

Amendement 183
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 16 bis
Wanneer een CE-markering wordt 
toegekend, wordt een samenvattende 
beschrijving gepubliceerd van de basis 
waarop de CE-markering is toegekend.

Or. en
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Motivering

De toekenning van een CE-markering moet door de aangemelde instanties worden 
gemotiveerd in een samenvatting waarin de redenen voor de markttoelating worden 
uiteengezet. 

Amendement 184
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 3 –titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk III Hoofdstuk VII

Identificatie en traceerbaarheid van 
hulpmiddelen, registratie van hulpmiddelen 
en marktdeelnemers, samenvatting 
betreffende de veiligheid en de prestaties, 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen

Identificatie en traceerbaarheid van 
hulpmiddelen, registratie van hulpmiddelen 
en marktdeelnemers, samenvatting 
betreffende de veiligheid en de prestaties, 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen

Or. en

Amendement 185
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, moeten de marktdeelnemers in 
staat zijn gedurende de in artikel 8, lid 4, 
bedoelde periode het volgende te 
identificeren:

Voor hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, moeten de marktdeelnemers in 
staat zijn gedurende een periode van tien 
jaar het volgende te identificeren:

Or. cs

Amendement 186
Alda Sousa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 21– alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) alle gezondheidsinstellingen of 
gezondheidswerkers aan wie zij een 
hulpmiddel hebben geleverd.

c) alle organisaties of gezondheidswerkers 
aan wie zij een hulpmiddel hebben 
geleverd.

Or. en

Amendement 187
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 2 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) haar systeem voor de toekenning van 
UDI's gedurende de in de aanwijzing vast 
te stellen periode, die ten minste drie jaar
vanaf de aanwijzing bedraagt, toe te 
passen;

i) haar systeem voor de toekenning van 
UDI's gedurende de in de aanwijzing vast 
te stellen periode, die ten minste vijf jaar
vanaf de aanwijzing bedraagt, toe te 
passen;

Or. en

Motivering

Het UDI-systeem is een essentieel onderdeel van het nieuwe regelgevingsstelsel en de 
entiteiten die UDI's verstrekken dienen hun rol bestendiger te vervullen.

Amendement 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de compatibiliteit met reeds op de 
markt aangeboden identificatiesystemen 
voor medische hulpmiddelen.
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Or. de

Motivering

Voor een goed verloop is het belangrijk dat de traceersystemen technisch compatibel zijn.

Amendement 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de compatibiliteit met andere 
traceerbaarheidssystemen die door de 
belanghebbenden op het gebied van 
medische hulpmiddelen worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk zal ingevolge de richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen een 
elektronisch authenticatiesysteem worden ingevoerd. Het is belangrijk dat de systemen voor 
medische hulpmiddelen en geneesmiddelen onderling compatibel zijn, anders worden de 
actoren in de leveringsketen die met beide soorten producten werken, met aanzienlijke en 
mogelijk onoverkomelijke lasten geconfronteerd.

Amendement 190
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie zorgt er in samenwerking 
met de lidstaten voor dat een elektronisch 
systeem wordt opgezet en beheerd voor de 
verzameling en verwerking van de 
informatie die nodig en evenredig is voor 
de beschrijving en de identificatie van het 
hulpmiddel en de identificatie van de 
fabrikant en, indien van toepassing, de 

1. De Commissie zorgt er in samenwerking 
met de lidstaten voor dat een elektronisch 
systeem wordt opgezet en beheerd voor de 
verzameling en verwerking van de 
informatie die nodig en evenredig is voor 
de beschrijving en de identificatie van het 
hulpmiddel en de identificatie van de 
fabrikant en, indien van toepassing, de 
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gemachtigde en de importeur. Nadere 
bijzonderheden over de door de 
marktdeelnemers te verstrekken informatie 
zijn vastgesteld in deel A van bijlage V.

gemachtigde en de importeur, en ter 
waarborging van transparantie en een 
veilig en doeltreffend gebruik door het 
beschikbare bewijsmateriaal met 
betrekking tot de klinische waarde en, 
waar van toepassing, het klinisch nut van 
het hulpmiddel ter beschikking te stellen 
van het publiek. Nadere bijzonderheden 
over de door de marktdeelnemers te 
verstrekken informatie zijn vastgesteld in 
deel A van bijlage V.

Or. en

Motivering

De voornaamste functie van het door de Commissie opgezette elektronische systeem bestaat 
erin te waarborgen dat het publiek zich een beeld kan verschaffen door op transparante wijze 
toegang te bieden tot informatie over de klinische waarde en de veiligheid van de 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Amendement 191
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties op. Deze wordt 
zodanig geschreven dat zij duidelijk is voor 
de beoogde gebruiker. Het ontwerp van de 
samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een uitvoerig verslag betreffende 
de veiligheid en de prestaties op. Dit wordt 
zodanig geschreven dat het duidelijk is 
voor de beoogde gebruiker. Het ontwerp 
van dit uitvoerige verslag maakt deel uit 
van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 40 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

Or. en
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Amendement 192
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties op. Deze wordt 
zodanig geschreven dat zij duidelijk is voor 
de beoogde gebruiker. Het ontwerp van de 
samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties op. Deze wordt 
openbaar gemaakt en zodanig geschreven 
dat zij duidelijk is voor de beoogde 
gebruiker. Het ontwerp van de 
samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd. 

Or. en

Amendement 193
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ontwikkelt en beheert de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) overeenkomstig 
de voorwaarden en 
uitvoeringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in artikel 27 van Verordening 
(EU) [Ref. van toekomstige verordening 
betreffende medische hulpmiddelen].

De Commissie ontwikkelt en beheert de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) overeenkomstig 
de voorwaarden en 
uitvoeringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in artikel 27 van Verordening 
(EU) [Ref. van toekomstige verordening 
betreffende medische hulpmiddelen] en 
zorgt ervoor dat zij openbaar toegankelijk 
is.
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Or. en

Motivering

Omwille van volledige transparantie met betrekking tot de kwaliteit van de producten en om 
het veilig gebruik ervan te kunnen demonstreren, moet alle relevante informatie over de 
veiligheid en de prestaties van en incidenten met hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
openbaar worden gemaakt.

Amendement 194
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie ontwikkelt en beheert de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) overeenkomstig 
de voorwaarden en 
uitvoeringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in artikel 27 van Verordening 
(EU) [Ref. van toekomstige verordening 
betreffende medische hulpmiddelen].

De Commissie ontwikkelt en beheert de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) overeenkomstig 
de voorwaarden en 
uitvoeringsvoorschriften die zijn 
vastgesteld in artikel 27 van Verordening 
(EU) [Ref. van toekomstige verordening 
betreffende medische hulpmiddelen].

Bij de ontwikkeling van de Europese 
databank raadpleegt de Commissie 
patiëntengroepen en gezondheidswerkers.

Or. en

Motivering

De Europese databank vormt het belangrijkste portaal dat toegang biedt tot essentiële 
informatie op het gebied van volksgezondheid. Voor zowel het bredere publiek als voor 
gezondheidswerkers moet informatie beschikbaar worden gemaakt over geregistreerde 
hulpmiddelen, marktdeelnemers, klinische onderzoeken, bewakingsgegevens en 
toezichtactiviteiten.

Amendement 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 – alinea 2 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten kunnen de beoordeling en het 
toezicht als bedoeld in de eerste alinea 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008 laten uitvoeren door een 
nationale accreditatie-instantie, zoals 
gedefinieerd in die verordening.

Or. en

Amendement 196
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal 
bekwame medewerkers om haar taken naar 
behoren uit te voeren.

6. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal interne 
bekwame medewerkers in vaste dienst om 
haar taken naar behoren uit te voeren. De 
naleving van dit vereiste wordt 
gecontroleerd in het kader van de 
intercollegiale toetsing zoals bedoeld in lid 
8.
Met name beschikt het personeel van de 
nationale autoriteit dat belast is met het 
controleren van het werk van het 
personeel van aangemelde instanties dat 
productgerelateerde toetsingen verricht, 
aantoonbaar over kwalificaties die 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
personeel van de aangemelde instanties, 
zoals bedoeld in punt 3.2.5 van bijlage VI.
Eveneens beschikt het personeel van de 
nationale autoriteit dat belast is met het 
controleren van het werk van het 
personeel van aangemelde instanties dat 
het systeem voor kwaliteitsbeheersing van 
fabrikanten controleert, aantoonbaar over 
kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 
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die van het personeel van de aangemelde 
instanties, zoals bedoeld in punt 3.2.6 van 
bijlage VI.

Or. en

Amendement 197
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een nationale autoriteit 
verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 
aangemelde instanties op het gebied van 
andere producten dan medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
wordt de bevoegde autoriteit voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, onverminderd artikel 31, 
lid 3, geraadpleegd over alle aspecten die 
specifiek betrekking hebben op dergelijke 
hulpmiddelen.

Wanneer een nationale autoriteit 
verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 
aangemelde instanties op het gebied van 
andere producten dan medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
wordt de bevoegde autoriteit voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek geraadpleegd over alle 
aspecten die specifiek betrekking hebben 
op dergelijke hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 198
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten verstrekken de Commissie 
en de andere lidstaten informatie over hun 
procedures voor de beoordeling, 
aanwijzing en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 

7. De lidstaten verstrekken de Commissie,
de andere lidstaten en het publiek alle
informatie over hun procedures voor de 
beoordeling, aanwijzing en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
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en over alle wijzigingen daarin. en over alle wijzigingen daarin.

Or. en

Amendement 199
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De lidstaten verstrekken de Commissie 
en de andere lidstaten informatie over hun 
procedures voor de beoordeling, 
aanwijzing en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en over alle wijzigingen daarin.

7. De lidstaten verstrekken de Commissie 
en de andere lidstaten alle informatie 
waarom zij vragen over hun procedures 
voor de beoordeling, aanwijzing en 
aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en over alle wijzigingen daarin.

Or. en

Amendement 200
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het bij de 
Commissie in. De Commissie mag 
deelnemen aan de toetsing. De uitkomst 
van de intercollegiale toetsing wordt 
meegedeeld aan alle lidstaten en aan de 
Commissie en een samenvatting van de 
uitkomst wordt openbaar gemaakt.

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het ter 
beoordeling bij de Commissie in. De 
Commissie mag deelnemen aan de 
toetsing. De uitkomst van de intercollegiale 
toetsing wordt meegedeeld aan alle 
lidstaten en aan de Commissie en een 
samenvatting van de uitkomst wordt 
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openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 201
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het bij de 
Commissie in. De Commissie mag 
deelnemen aan de toetsing. De uitkomst 
van de intercollegiale toetsing wordt 
meegedeeld aan alle lidstaten en aan de 
Commissie en een samenvatting van de 
uitkomst wordt openbaar gemaakt.

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het bij de 
Commissie in. De Commissie neemt deel
aan de toetsing. De uitkomst van de 
intercollegiale toetsing wordt meegedeeld 
aan alle lidstaten en aan de Commissie en 
een samenvatting van de uitkomst wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 202
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangemelde instanties moeten 
voldoen aan de organisatorische en 
algemene voorschriften en de voorschriften 
inzake kwaliteitsmanagement, middelen en 
processen die nodig zijn om de taken te 
verrichten waarvoor zij overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen. De 
minimumvoorschriften waaraan de 
aangemelde instanties moeten voldoen, 
staan vermeld in bijlage VI.

1. De aangemelde instanties moeten 
voldoen aan de organisatorische en 
algemene voorschriften en de voorschriften 
inzake kwaliteitsmanagement, middelen en 
processen die nodig zijn om de taken te 
verrichten waarvoor zij overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen. In dit 
verband is intern administratief, technisch 
en wetenschappelijk personeel in vaste 
dienst met farmacologische, medische en 
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technische kennis van cruciaal belang. De 
minimumvoorschriften waaraan de
aangemelde instanties moeten voldoen, 
staan vermeld in bijlage VI. 
Overeenkomstig punt 1.2 van bijlage VI 
wordt de aangemelde instantie in het 
bijzonder zodanig georganiseerd en 
beheerd dat de onafhankelijkheid, 
objectiviteit en onpartijdigheid van haar 
activiteiten gewaarborgd zijn en 
belangenconflicten worden vermeden.

Or. en

Amendement 203
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een aangemelde instantie 
specifieke taken in verband met de
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
een beroep doet op een 
dochteronderneming voor specifieke 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling, controleert zij 
of de subcontractant of 
dochteronderneming aan de 
desbetreffende voorschriften in bijlage VI 
voldoet, en stelt zij de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit hiervan in kennis.

1. De aangemelde instanties moeten intern 
beschikken over bekwame medewerkers in 
vaste dienst en over expertise, zowel op 
technisch gebied in verband met de
beoordeling van de prestaties van de 
hulpmiddelen, als op medisch gebied. Zij 
hebben de bevoegdheid om de kwaliteit 
van subcontractanten intern te evalueren.

Uitbestedingen worden gegund aan 
openbare entiteiten. Tevens kunnen aan 
externe deskundigen contracten worden 
gegund voor de beoordeling van 
innovatieve medische hulpmiddelen of 
technologieën waarvoor de klinische 
expertise beperkt is.

Or. en
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Amendement 204
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wanneer een aangemelde instantie 
specifieke taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uitbesteedt of 
een beroep doet op een 
dochteronderneming voor specifieke 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling, controleert zij 
of de subcontractant of 
dochteronderneming aan de 
desbetreffende voorschriften in bijlage VI 
voldoet, en stelt zij de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 205
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aangemelde instanties maken de 
lijst van subcontractanten of 
dochterondernemingen openbaar, evenals 
de specifieke taken waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn.

Or. en

Amendement 206
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
kunnen alleen met toestemming van de 
natuurlijke of rechtspersoon die om een 
conformiteitsbeoordeling heeft verzocht, 
worden uitbesteed of door een 
dochteronderneming worden uitgevoerd.

3. De conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
kunnen alleen met uitdrukkelijke
toestemming van de natuurlijke of 
rechtspersoon die om een 
conformiteitsbeoordeling heeft verzocht, 
worden uitbesteed of door een 
dochteronderneming worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 207
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instanties houden alle 
relevante documenten over de controle van 
de kwalificaties van de subcontractant of 
de dochteronderneming en de door hen uit 
hoofde van deze verordening uitgevoerde 
werkzaamheden ter beschikking van de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit.

4. Ten minste één keer per jaar dienen de 
aangemelde instanties alle relevante 
documenten over de controle van de 
kwalificaties van de subcontractant of de 
dochteronderneming en de door hen uit 
hoofde van deze verordening uitgevoerde 
werkzaamheden in bij de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit.

Or. en

Amendement 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Het verzoek bevat gegevens over de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de 
hulpmiddelen waarvoor de instantie zich 
bevoegd acht, gestaafd met documentatie 
waaruit blijkt dat aan alle in bijlage VI 
vastgestelde voorschriften wordt voldaan.

2. Het verzoek gaat vergezeld van een 
beschrijving van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de 
hulpmiddelen waarvoor de instantie zich 
bevoegd acht, en, indien dit bestaat, van 
een accreditatiecertificaat dat is 
afgegeven door een nationale 
accreditatie-instantie, waarin wordt 
verklaard dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie voldoet 
aan de eisen van bijlage VI, of wordt 
gestaafd met documentatie waaruit blijkt 
dat aan alle in bijlage VI vastgestelde 
voorschriften wordt voldaan.

Or. en

Amendement 209
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In verband met de organisatorische en 
algemene voorschriften en de 
kwaliteitsmanagementvoorschriften in de 
punten 1 en 2 van bijlage VI kan de 
desbetreffende documentatie worden 
ingediend in de vorm van een geldig 
certificaat en het overeenkomstige 
evaluatieverslag, afgegeven door een 
nationale accreditatie-instantie 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
765/2008. De 
conformiteitsbeoordelingsinstantie wordt 
geacht te voldoen aan de voorschriften 
waarop het door een dergelijke 
accreditatie-instantie afgegeven 
certificaat betrekking heeft.

Schrappen
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Or. en

Amendement 210
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde 
indiening van het voorlopige verslag wijst 
de Commissie een gezamenlijk 
beoordelingsteam aan, bestaande uit ten 
minste twee deskundigen die zijn gekozen 
uit een lijst van deskundigen die 
gekwalificeerd zijn op het gebied van de 
beoordeling van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
lijst wordt door de Commissie in 
samenwerking met de MDCG opgesteld. 
Ten minste een van deze deskundigen is 
een vertegenwoordiger van de Commissie, 
die het gezamenlijke beoordelingsteam 
leidt.

3. Binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde 
indiening van het voorlopige verslag wijst 
de Commissie een gezamenlijk 
beoordelingsteam aan, bestaande uit ten 
minste drie deskundigen die zijn gekozen 
uit een lijst van deskundigen die 
gekwalificeerd zijn op het gebied van de 
beoordeling van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
lijst wordt door de Commissie in 
samenwerking met de MDCG opgesteld. 
Ten minste een van deze deskundigen is 
een vertegenwoordiger van de Commissie, 
die het gezamenlijke beoordelingsteam 
leidt.

Or. en

Motivering

Om te garanderen dat de deskundigen over alle vereiste expertise beschikken en de kwestie 
grondig kunnen bespreken, dient het gezamenlijk beoordelingsteam uit ten minste drie 
deskundigen te bestaan.

Amendement 211
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Binnen negentig dagen na aanwijzing 
van het gezamenlijke beoordelingsteam 
onderzoeken de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam de tezamen met het 
verzoek overeenkomstig artikel 29 
ingediende documentatie en voeren ter 
plekke een beoordeling uit van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
verzoek heeft ingediend en, indien 
relevant, van binnen of buiten de Unie 
gevestigde dochterondernemingen of 
subcontractanten die bij het 
conformiteitsbeoordelingsproces zullen 
worden betrokken.. Een dergelijke 
beoordeling ter plekke betreft niet de 
voorschriften waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
verzoek heeft ingediend een certificaat 
heeft ontvangen dat is afgegeven door de 
nationale accreditatie-instantie als bedoeld 
in artikel 29, lid 2, tenzij de in artikel 30, 
lid 3, bedoelde vertegenwoordiger van de 
Commissie om beoordeling ter plekke 
vraagt.

4. Binnen negentig dagen na aanwijzing 
van het gezamenlijke beoordelingsteam 
onderzoeken de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam de tezamen met het 
verzoek overeenkomstig artikel 29 
ingediende documentatie en voeren ter 
plekke een beoordeling uit van de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
verzoek heeft ingediend en, indien 
relevant, van binnen of buiten de Unie 
gevestigde dochterondernemingen of 
subcontractanten die bij het 
conformiteitsbeoordelingsproces zullen 
worden betrokken. Een dergelijke 
beoordeling ter plekke betreft niet de 
voorschriften waarvoor de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
verzoek heeft ingediend een certificaat 
heeft ontvangen dat is afgegeven door de 
nationale accreditatie-instantie als bedoeld 
in artikel 29, lid 2, tenzij een lid van het in 
artikel 30, lid 3, bedoelde gezamenlijke 
beoordelingsteam om beoordeling ter 
plekke vraagt.

Or. en

Amendement 212
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevindingen betreffende de niet-naleving 
door een instantie van de in bijlage VI 
vastgestelde voorschriften worden tijdens 
het beoordelingsproces aan de orde gesteld 
en besproken tussen de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 

Bevindingen betreffende de niet-naleving 
door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die een 
verzoek heeft ingediend van de in bijlage 
VI vastgestelde voorschriften worden 
tijdens het beoordelingsproces aan de orde 
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nationale autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam om tot een 
gemeenschappelijke overeenstemming 
over de beoordeling van het verzoek te 
komen. Afwijkende meningen worden in 
het beoordelingsverslag van de 
verantwoordelijke nationale autoriteit
aangegeven.

gesteld en besproken tussen de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam. De nationale autoriteit
beschrijft in het beoordelingsverslag de 
maatregelen die zij neemt om te 
waarborgen dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die een 
verzoek heeft ingediend aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet.

Or. en

Amendement 213
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn verslag over het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een aanbeveling op over de 
ontwerpaanmelding die de desbetreffende 
nationale autoriteit naar behoren in 
aanmerking neemt bij haar besluit over de 
aanwijzing van de aangemelde instantie.

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn verslag over het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een bindende aanbeveling op over 
de ontwerpaanmelding. De desbetreffende 
nationale autoriteit neemt deze bindende 
aanbeveling van de MDCG volledig in 
aanmerking bij haar besluit over de 
aanwijzing van de aangemelde instantie.

Or. en

Amendement 214
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn verslag over het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een aanbeveling op over de
ontwerpaanmelding die de desbetreffende 
nationale autoriteit naar behoren in 
aanmerking neemt bij haar besluit over de 
aanwijzing van de aangemelde instantie.

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn verslag over het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een aanbeveling op over de 
ontwerpaanmelding. De desbetreffende 
nationale autoriteit baseert haar besluit 
over de aanwijzing van de aangemelde 
instantie op deze aanbeveling van de 
MDCG. Indien dit besluit afwijkt van die 
aanbeveling, verstrekt de nationale 
autoriteit de MDCG de nodige 
motiveringen.

Or. en

Amendement 215
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten kunnen alleen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
aanmelden die aan de voorschriften van 
bijlage VI voldoen.

2. De lidstaten melden alleen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties aan
die aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoen.

Or. en

Amendement 216
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit verantwoordelijk is voor de 
aanwijzing van aangemelde instanties op 
het gebied van andere producten dan 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, brengt de bevoegde 
autoriteit voor medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek vóór de 
aanmelding een positief advies over de 
aanmelding en de reikwijdte daarvan uit.

Schrappen

Or. en

Amendement 217
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De aanmelding gaat vergezeld van het 
definitieve beoordelingsverslag van de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit, het 
advies van het gezamenlijke 
beoordelingsteam en de aanbeveling van de 
MDCG. Wanneer de aanmeldende lidstaat 
de aanbeveling van de MDCG niet volgt, 
verstrekt hij een naar behoren 
onderbouwde rechtvaardiging daarvan.

5. De aanmelding gaat vergezeld van het 
definitieve beoordelingsverslag van de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit, het 
bindende advies van het gezamenlijke 
beoordelingsteam en de aanbeveling van de 
MDCG. Wanneer de aanmeldende lidstaat 
het niet eens is met de aanbeveling van de 
MDCG, kan hij een naar behoren 
onderbouwde motivering van zijn 
standpunt verstrekken, die openbaar 
wordt gemaakt.

Or. en
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Amendement 218
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
overeenkomstig lid 7 bezwaar aantekent, 
wordt het effect van de aanmelding 
opgeschort. Wanneer een lidstaat of de 
Commissie overeenkomstig lid 7 bezwaar 
aantekent, wordt het effect van de 
aanmelding opgeschort. In dit geval legt de 
Commissie de aangelegenheid binnen 15 
dagen na het verstrijken van de in lid 7 
bedoelde periode aan de MDCG voor. Als 
de aanmeldende lidstaat het niet met het 
advies van de MDCG eens is, kan hij de 
Commissie verzoeken advies uit te 
brengen.

8. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
overeenkomstig lid 7 bezwaar aantekent, 
wordt het effect van de aanmelding 
onmiddellijk opgeschort. Wanneer een 
lidstaat of de Commissie overeenkomstig 
lid 7 bezwaar aantekent, wordt het effect 
van de aanmelding opgeschort. In dit geval 
legt de Commissie de aangelegenheid 
binnen 15 dagen na het verstrijken van de 
in lid 7 bedoelde periode aan de MDCG 
voor. Als de aanmeldende lidstaat het niet 
met het advies van de MDCG eens is, kan 
hij de Commissie verzoeken advies uit te 
brengen.

Or. en

Amendement 219
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties openbaar, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van de lijst.

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties openbaar, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers, de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld, 
en alle documenten voor de 
aanmeldingsprocedure als bedoeld in 
artikel 31, lid 5. De Commissie zorgt voor 
de bijwerking van de lijst.

Or. en
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Amendement 220
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties openbaar, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van de lijst.

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties gemakkelijk toegankelijk voor 
het publiek, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt voor de bijwerking 
van de lijst.

Or. en

Amendement 221
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangemelde instanties stellen de voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
onverwijld in kennis van alle
veranderingen, met name betreffende hun 
personeel, voorzieningen, 
dochterondernemingen of 
subcontractanten, die van invloed kunnen 
zijn op de naleving van de voorschriften 
van bijlage VI of hun vermogen om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te 
passen in verband met de hulpmiddelen 
waarvoor zij zijn aangewezen.

De aangemelde instanties stellen de voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
onverwijld en ten minste binnen vijftien 
dagen in kennis van alle veranderingen, 
met name betreffende hun personeel, 
voorzieningen, dochterondernemingen of 
subcontractanten, die van invloed kunnen 
zijn op de naleving van de voorschriften 
van bijlage VI of hun vermogen om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te 
passen in verband met de hulpmiddelen 
waarvoor zij zijn aangewezen.

Or. en
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Amendement 222
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aangemelde instanties reageren 
onverwijld op door hun eigen autoriteit, de 
autoriteit van een andere lidstaat of de 
Commissie ingediende verzoeken 
betreffende de conformiteitsbeoordelingen 
die zij hebben uitgevoerd. De voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit van de lidstaat waarin 
de instantie is gevestigd, ziet erop toe dat 
gereageerd wordt op verzoeken die door de 
autoriteiten van een andere lidstaat of door 
de Commissie worden ingediend, tenzij 
een gegronde reden bestaat om dit niet te 
doen, in welk geval beide partijen de 
MDCG kunnen raadplegen. De 
aangemelde instantie of de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit kunnen verzoeken dat 
aan de autoriteiten van een andere 
lidstaat of aan de Commissie doorgegeven 
informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

2. De aangemelde instanties reageren 
onverwijld en ten minste binnen vijftien 
dagen op door hun eigen autoriteit, de 
autoriteit van een andere lidstaat of de 
Commissie ingediende verzoeken 
betreffende de conformiteitsbeoordelingen 
die zij hebben uitgevoerd. De voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit van de lidstaat waarin 
de instantie is gevestigd, ziet erop toe dat 
gereageerd wordt op verzoeken die door de 
autoriteiten van een andere lidstaat of door 
de Commissie worden ingediend. Wanneer 
er een gegronde reden bestaat om dit niet 
te doen, lichten de aangemelde instanties 
deze redenen toe en raadplegen zij de 
MDCG, die vervolgens een aanbeveling 
opstelt. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit geeft 
gevolg aan de aanbeveling van de MDCG.

Or. en

Amendement 223
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie,

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen ten minste eens per 
jaar bij de Commissie en de andere 
lidstaten verslag uit over hun 
monitoringactiviteiten. Dit verslag bevat 
een samenvatting die openbaar wordt

5. De lidstaten brengen ten minste eens per 
jaar bij de Commissie en de andere 
lidstaten verslag uit over hun 
monitoringactiviteiten. Dit verslag wordt
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gemaakt. openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 224
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer een voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit heeft geconstateerd dat een 
aangemelde instantie niet langer aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet of 
haar verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de autoriteit geschorst, 
beperkt of geheel of gedeeltelijk 
ingetrokken, afhankelijk van de mate 
waarin niet aan die voorschriften wordt 
voldaan of die verplichtingen niet worden 
nagekomen. Een schorsing mag niet 
langer duren dan een jaar en kan één 
keer met dezelfde periode worden 
verlengd. Wanneer de aangemelde 
instantie haar activiteiten heeft gestaakt, 
trekt de voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
aanmelding in.

2. Wanneer een voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit heeft geconstateerd dat een 
aangemelde instantie niet langer aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet of 
haar verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de autoriteit geschorst, 
beperkt of geheel of gedeeltelijk 
ingetrokken, afhankelijk van de mate 
waarin niet aan die voorschriften wordt 
voldaan of die verplichtingen niet worden 
nagekomen. De schorsing is van 
toepassing totdat de MDCG, na een 
beoordeling door een overeenkomstig de 
in artikel 30, leden 3 en 4, beschreven 
procedure aangewezen gezamenlijk 
beoordelingsteam, een besluit tot 
opheffing van de schorsing heeft 
genomen. Wanneer de aangemelde 
instantie haar activiteiten heeft gestaakt, 
trekt de voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
aanmelding in.

Or. en

Motivering

Het gezamenlijk beoordelingsteam en de MDCG moeten effectief toezicht houden op de 
werkzaamheden van aangemelde instanties. Door de MDCG de bevoegdheid te verlenen de 
schorsing van een aangemelde instantie op te heffen, wordt haar toezicht versterkt.
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Amendement 225
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit stelt 
de Commissie en de andere lidstaten 
onmiddellijk in kennis van elke schorsing, 
beperking of intrekking van een 
aanmelding.

De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit stelt 
de Commissie en de andere lidstaten 
onmiddellijk en ten minste binnen tien 
dagen in kennis van elke schorsing, 
beperking of intrekking van een 
aanmelding.

Or. en

Amendement 226
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beoordeelt of de redenen die aanleiding 
hebben gegeven tot de wijziging van de 
aanmelding gevolgen hebben voor de door 
de aangemelde instantie afgegeven 
certificaten en dient binnen drie maanden 
na de kennisgeving van de wijzigingen in 
de aanmelding een verslag over haar 
bevindingen bij de Commissie en de 
andere lidstaten in. Wanneer nodig om de 
veiligheid van de in de handel gebrachte 
hulpmiddelen te waarborgen, draagt die 
autoriteit de aangemelde instantie op 
certificaten die ten onrechte zijn 
afgegeven, binnen een door de autoriteit 
bepaalde redelijke termijn te schorsen of in 
te trekken. Als de aangemelde instantie dit 
niet binnen de vastgestelde termijn doet of 
haar activiteiten heeft gestaakt, schorst de 

4. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beoordeelt of de redenen die aanleiding 
hebben gegeven tot de wijziging van de 
aanmelding gevolgen hebben voor de door 
de aangemelde instantie afgegeven 
certificaten en dient binnen drie maanden 
na de kennisgeving van de wijzigingen in 
de aanmelding een verslag over haar 
bevindingen bij de Commissie en de 
andere lidstaten in. Wanneer nodig om de 
veiligheid van de in de handel gebrachte 
hulpmiddelen te waarborgen, draagt die 
autoriteit de aangemelde instantie op 
certificaten die ten onrechte zijn 
afgegeven, binnen een door de autoriteit 
bepaalde redelijke termijn, en uiterlijk 
dertig dagen na de publicatie van het 
verslag, te schorsen of in te trekken. Als de 
aangemelde instantie dit niet binnen de 
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voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
ten onrechte afgegeven certificaten zelf of 
trekt deze zelf in.

vastgestelde termijn doet of haar 
activiteiten heeft gestaakt, schorst de voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
ten onrechte afgegeven certificaten zelf of 
trekt deze zelf in.

Or. en

Amendement 227
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De autoriteit of de aangemelde instantie die 
de functies van de door de wijziging van de 
aanmelding getroffen aangemelde instantie 
vervult, stelt de Commissie, de andere 
lidstaten en de andere aangemelde 
instanties hiervan onmiddellijk in kennis.

De autoriteit of de aangemelde instantie die 
de functies van de door de wijziging van de 
aanmelding getroffen aangemelde instantie 
vervult, stelt de Commissie, de andere 
lidstaten en de andere aangemelde 
instanties hiervan onmiddellijk en ten 
minste binnen tien dagen in kennis.

Or. en

Amendement 228
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer de Commissie constateert dat 
een aangemelde instantie niet langer aan de 
aanmeldingsvoorschriften voldoet, brengt 
zij de aanmeldende lidstaat daarvan op de 
hoogte en verzoekt zij deze lidstaat de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
waaronder zo nodig schorsing, beperking 
of intrekking van de aanmelding.

3. Wanneer de Commissie in overleg met 
de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen besluit dat een aangemelde 
instantie niet langer aan de 
aanmeldingsvoorschriften voldoet, brengt 
zij de aanmeldende lidstaat daarvan op de 
hoogte en verzoekt zij deze lidstaat de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen,
waaronder zo nodig schorsing, beperking 
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of intrekking van de aanmelding, in 
overeenstemming met artikel 34, lid 2.

Or. en

Motivering

Het gezamenlijk beoordelingsteam en de MDCG moeten effectief toezicht houden op de 
werkzaamheden van aangemelde instanties. Door de MDCG de bevoegdheid te verlenen de 
schorsing van een aangemelde instantie op te heffen, wordt haar toezicht versterkt.

Amendement 229
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties, als bedoeld in 
artikel 39 van Verordening [Ref. van
toekomstige verordening betreffende 
medische hulpmiddelen]

De Commissie zorgt er in overleg met de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen voor dat een passende 
coördinatie en samenwerking tussen de 
aangemelde instanties tot stand wordt 
gebracht en ten uitvoer wordt gelegd in de 
vorm van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties, als bedoeld in 
artikel 39 van Verordening [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
medische hulpmiddelen]

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep moet een doeltreffend forum voor discussie zijn en moet de uitwisseling 
van ervaringen tussen de aangemelde instanties onderling, maar ook tussen de aangemelde 
instanties en de bevoegde autoriteiten mogelijk maken.

Amendement 230
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties, als bedoeld in 
artikel 39 van Verordening [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
medische hulpmiddelen]

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties, als bedoeld in 
artikel 39 van Verordening [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
medische hulpmiddelen] Deze groep 
vergadert regelmatig en ten minste twee 
keer per jaar.

Or. en

Amendement 231
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep vergadert ten minste om de zes 
maanden.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep dient een doeltreffend forum voor discussie te zijn en moet door de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten kunnen worden gecontroleerd. De minimale 
frequentie van de vergaderingen van de groep moet in de tekst worden vastgelegd.

Amendement 232
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 2 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie of de MDCG kan een 
aangemelde instantie om deelname 
verzoeken.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep dient een doeltreffend forum voor discussie te zijn en moet door de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten kunnen worden gecontroleerd. Er moet duidelijk 
worden gemaakt dat de deelname verplicht is indien de Commissie of de MDCG daarom 
verzoekt.

Amendement 233
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen 
vaststellen waarbij de modaliteiten voor de 
werking van de coördinatiegroep van 
aangemelde instanties bedoeld in dit 
artikel worden vastgelegd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig de 
onderzoeksprocedure van artikel 84, lid 3.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep moet een doeltreffend forum voor discussie zijn en moet de uitwisseling 
van ervaringen tussen de aangemelde instanties onderling, maar ook tussen de aangemelde 
instanties en de bevoegde autoriteiten mogelijk maken. De modaliteiten voor de werking van 
de coördinatiegroep dienen verder te worden ontwikkeld door middel van 
uitvoeringshandelingen.
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Amendement 234
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergoedingen Vergoedingen voor de activiteiten van 
nationale autoriteiten

Or. en

Amendement 235
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaat waarin de instanties zijn 
gevestigd, vraagt een vergoeding van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die een 
verzoek indienen en van de aangemelde 
instanties. Deze vergoedingen dekken 
geheel of gedeeltelijk de kosten met 
betrekking tot de activiteiten die 
overeenkomstig deze verordening worden 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteiten.

1. De lidstaat waarin de instanties zijn 
gevestigd, vraagt een vergoeding van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die een 
verzoek indienen en van de aangemelde 
instanties. Deze vergoedingen dekken 
geheel of gedeeltelijk de kosten met 
betrekking tot de activiteiten die 
overeenkomstig deze verordening worden 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteiten. De vergoedingen zijn in alle 
lidstaten van een vergelijkbaar niveau en 
worden openbaar gemaakt.

Or. en

Amendement 236
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
de structuur en de hoogte van de 
vergoedingen, als bedoeld in lid 1, 
rekening houdend met de doelstellingen op 
het gebied van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de mens, de 
ondersteuning van innovatie en
kosteneffectiviteit. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de belangen van 
aangemelde instanties die een geldig 
certificaat hebben ontvangen dat is 
afgegeven door een nationale accreditatie-
instantie als bedoeld in artikel 29, lid 2, en 
aan aangemelde instanties die kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn, als 
gedefinieerd bij Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie.

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
de structuur en de vergelijkbare hoogte van 
de vergoedingen, als bedoeld in lid 1, 
rekening houdend met de doelstellingen op 
het gebied van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de mens, de 
ondersteuning van innovatie, 
kosteneffectiviteit en de noodzaak om 
gelijke voorwaarden te scheppen in alle 
lidstaten. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de belangen van aangemelde 
instanties die een geldig certificaat hebben 
ontvangen dat is afgegeven door een 
nationale accreditatie-instantie als bedoeld 
in artikel 29, lid 2, en aan aangemelde 
instanties die kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn, als gedefinieerd bij 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 237
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 38 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 38 bis
Transparantie van vergoedingen die 
aangemelde instanties heffen voor 

conformiteitsbeoordelingsactiviteiten
1. De lidstaten stellen voorschriften 
inzake standaardvergoedingen voor 
aangemelde instanties vast.
2. De vergoedingen zijn in alle lidstaten 
van een vergelijkbaar niveau. Binnen 24 
maanden na de datum van 
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inwerkingtreding van deze verordening 
verstrekt de Commissie richtsnoeren om 
de vergelijkbaarheid van deze 
vergoedingen te vergemakkelijken.
3. De lidstaten sturen hun lijst met 
standaardvergoedingen door naar de 
Commissie.
4. De nationale autoriteit zorgt ervoor dat 
de aangemelde instanties de lijsten met 
standaardvergoedingen voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
openbaar maken.

Or. en


