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Amendement 146
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Visum 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Gezien de richtlijn van 2010 inzake de 
preventie van scherpe letsels, die niet 
alleen de veiligheid van patiënten, maar 
ook die van gebruikers van scherpe 
naalden waarborgt,

Or. en

Amendement 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) De wens om patiënten snel toegang 
te geven tot nieuwe medische 
hulpmiddelen mag nooit ten koste gaan 
van de veiligheid van de patiënt.

Or. en

Motivering

De formulering is ontleend aan de resolutie van het Europees Parlement over ondeugdelijke 
borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP (2012/2621(RSP)) en 
verwijst naar de eed van Hippocrates die van gezondheidswerkers in de eerste plaats verlangt 
aan de patiënt geen schade te doen.

Amendement 148
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 3 bis (nieuw)



PE510.741v01-00 4/101 AM\935943NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Op het gebied van medische 
hulpmiddelen zijn tal van kleine en 
middelgrote bedrijven actief. Bij de 
regulering van de sector moet hiermee 
rekening worden gehouden, zonder 
afbreuk te doen aan veiligheids- en 
gezondheidsaspecten.

Or. en

Amendement 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet duidelijk worden 
afgebakend van dat van andere 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
betreffende producten, zoals medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
geneesmiddelen, cosmetische producten en 
levensmiddelen. Daarom moet 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 
de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 
zodanig worden gewijzigd dat medische 
hulpmiddelen van haar toepassingsgebied 
worden uitgesloten.

(7) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet duidelijk worden 
afgebakend van dat van andere 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
betreffende producten, zoals medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
geneesmiddelen, cosmetische producten en 
levensmiddelen. Aangezien medische 
hulpmiddelen in sommige gevallen 
moeilijk te onderscheiden zijn van 
cosmetica, geneesmiddelen of 
voedingsproducten, moeten in elk geval de 
strengste wettelijke voorschriften van 
toepassing zijn.

Or. en
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Amendement 150
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; evenmin kan een product een 
toebehoren van een bepaald medisch 
hulpmiddel zijn indien het door de 
fabrikant ervan niet specifiek is 
ontworpen om het mogelijk te maken dat 
het hulpmiddel worden gebruikt of hulp te 
bieden bij het gebruik van het medische 
hulpmiddel overeenkomstig het beoogde 
doel ervan.

Or. en

Amendement 151
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Gezien Richtlijn 2010/63/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
22 september 2010 betreffende de 
bescherming van dieren die voor 
wetenschappelijke doeleinden worden 
gebruikt, die in de vervanging, 
vermindering of verfijning van proeven op 
gewervelde dieren voorziet,

Or. en



PE510.741v01-00 6/101 AM\935943NL.doc

NL

Motivering

In artikel 4, lid 1, van deze richtlijn is bepaald dat de lidstaten erop dienen toe te zien dat, 
waar mogelijk, in plaats van een procedure een wetenschappelijk verantwoorde methode of 
beproevingsstrategie wordt gebruikt zonder levende dieren.

Amendement 152
Michèle Rivasi

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 of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Daar het in 
sommige gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de 
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 betreffende cosmetische producten.

Schrappen

Or. en

Amendement 153
Nora Berra

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 

(8) Het is aan de lidstaten om per geval te 
beslissen of een product al dan niet onder 
het toepassingsgebied van deze 
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verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie per geval beslissen of een 
product al dan niet onder de definitie van 
medisch hulpmiddel of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Daar het in 
sommige gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de 
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009 
betreffende cosmetische producten.

verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie, bijvoorbeeld wanneer de door 
lidstaten op nationaal niveau genomen 
beslissingen ten aanzien van een bepaald 
product verschillen, per geval beslissen of 
een product al dan niet onder de definitie 
van medisch hulpmiddel of van hulpstuk 
van een medisch hulpmiddel valt. Daar het 
in sommige gevallen moeilijk is om 
medische hulpmiddelen en cosmetische 
producten van elkaar te onderscheiden, 
moet de mogelijkheid om een voor de 
gehele EU geldend besluit te nemen 
betreffende de regelgevingsstatus van een 
product ook worden opgenomen in 
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 betreffende cosmetische 
producten.

Or. en

Amendement 154
Horst Schnellhardt

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 of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Daar het in 
sommige gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de 
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement 

(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 of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Met het oog 
op de rechtszekerheid moeten duidelijke 
redenen voor een dergelijke beslissing 
worden vastgelegd en moeten de 
betrokken fabrikanten bij de 
besluitvorming worden geraadpleegd.
Daar het in sommige gevallen moeilijk is 
om medische hulpmiddelen en cosmetische 
producten van elkaar te onderscheiden, 
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en de Raad van 30 november 2009 
betreffende cosmetische producten.

moet de mogelijkheid om een voor de 
gehele EU geldend besluit te nemen 
betreffende de regelgevingsstatus van een 
product ook worden opgenomen in 
Verordening (EG) nr. 1223/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
30 november 2009 betreffende cosmetische 
producten.

Or. de

Amendement 155
Thomas Ulmer

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 of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Daar het in 
sommige gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de 
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009 
betreffende cosmetische producten.

(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 in samenspraak met de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG) en de Raad per 
geval beslissen of een product al dan niet 
onder de definitie van medisch hulpmiddel 
of van hulpstuk van een medisch 
hulpmiddel valt. Daar het in sommige 
gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de 
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 november 2009 
betreffende cosmetische producten.

Or. de

Motivering

De Commissie mag niet alleen beslissen in welke klasse een product moet worden ingedeeld. 
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Indien er problemen zijn, moet er uitgebreid overleg worden gepleegd.

Amendement 156
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(11 bis) Ongereglementeerde niet-
invasieve hulpmiddelen, zoals niet-
corrigerende contactlenzen voor 
cosmetische doeleinden, kunnen in het 
geval van productiefouten of verkeerd 
gebruik gezondheidsproblemen 
veroorzaken, zoals microbiële keratitus. 
Er moeten passende veiligheidsnormen 
worden ingevoerd ter bescherming van de 
veiligheid van de consumenten die van 
deze producten gebruik maken.

Or. en

Amendement 157
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

12 bis. Producten die worden gebruikt 
voor bloeddonatie en bloedbehandeling 
moeten in overeenstemming zijn met de 
voorschriften van Richtlijn 2002/98/EG 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 27 januari 2003 tot vaststelling van 
kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het 
inzamelen, testen, bewerken, opslaan en 
distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke 
oorsprong en tot wijziging van Richtlijn 
2001/83/EG van de Raad.
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Or. de

Motivering

Medische hulpmiddelen die op dit gebied toegelaten zijn en gebruikt worden, vallen onder zes 
andere stukken EU-regelgeving. Deze hebben vaak voorrang op wat in de onderhavige 
verordening is vastgesteld. Er mag aan deze normen geen afbreuk worden gedaan.

Amendement 158
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Overweging 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) Reclame voor cosmetische 
chirurgie moet beter worden gereguleerd, 
om ervoor te zorgen dat patiënten volledig 
op de hoogte zijn van zowel de risico's als 
de voordelen. Met name dienen de 
lidstaten te overwegen om een verbod in te 
stellen op reclame voor cosmetische 
implantaten, zoals dat reeds in Frankrijk 
en België is ingevoerd.

Or. en

Motivering

Bij reclame voor cosmetische chirurgie, zoals het plaatsen van borstimplantaten, bestaat het 
risico dat dergelijke ingrepen worden gebagatelliseerd. Sommige lidstaten hebben een verbod 
op reclame voor cosmetische chirurgie ingevoerd en reclame voor receptgeneesmiddelen is in 
de EU al verboden.

Amendement 159
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
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voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 
uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 
Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 
definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau. De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken die 
kunnen vrijkomen in het menselijk 
lichaam; dergelijke hulpmiddelen moeten 
aan een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 
uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 
Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 
definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau. De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken 
waarvan het de bedoeling is dat zij 
vrijkomen in het menselijk lichaam; 
dergelijke hulpmiddelen moeten aan een zo 
streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

Or. en

Amendement 160
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen.
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte 
nanomaterialenMet het oog op een hoog 
niveau van bescherming van de 
gezondheid, het vrije verkeer van goederen 
en de rechtszekerheid voor fabrikanten 
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uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 
Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 
definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveauDe 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken die 
kunnen vrijkomen in het menselijk 
lichaam; dergelijke hulpmiddelen moeten 
aan een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

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

Or. sl

Amendement 161
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 13

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 
uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 
Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 

(13) Er bestaat wetenschappelijke 
onzekerheid omtrent de risico's en 
voordelen van voor medische 
hulpmiddelen gebruikte nanomaterialen. 
Met het oog op een hoog niveau van 
bescherming van de gezondheid, het vrije 
verkeer van goederen en de 
rechtszekerheid voor fabrikanten moet een 
uniforme definitie voor nanomaterialen 
worden vastgesteld op basis van 
Aanbeveling 2011/696/EU van de 
Commissie van 18 oktober 2011 inzake de 
definitie van nanomateriaal, waarbij de 
nodige flexibiliteit bestaat om deze 
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definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau. De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp en de 
vervaardiging van medische hulpmiddelen 
bijzonder voorzichtig te werk gaan 
wanneer zij nanodeeltjes gebruiken die 
kunnen vrijkomen in het menselijk 
lichaam; dergelijke hulpmiddelen moeten 
aan een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

definitie aan te passen aan de 
wetenschappelijke en technische 
vooruitgang en toekomstige 
ontwikkelingen op regelgevingsgebied op 
EU- en internationaal niveau. De 
fabrikanten moeten bij het ontwerp, de 
vervaardiging en de 
conformiteitsbeoordeling van medische 
hulpmiddelen bijkomende essentiële 
voorschriften voor het gebruikte 
nanomateriaal en het gebruik daarvan in 
de desbetreffende productgroep in acht 
nemen en bijzonder voorzichtig te werk 
gaan wanneer zij nanodeeltjes gebruiken 
met als doel deze te laten vrijkomen in het 
menselijk lichaam; dergelijke 
hulpmiddelen moeten aan een zo streng 
mogelijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
worden onderworpen.

Or. de

Motivering

Vele medische hulpmiddelen bevatten nanomateriaal, maar vormen geen gevaar voor de 
patiënt. Bij de classificatie van medische hulpmiddelen die nanomateriaal bevatten, moet 
daarom rekening gehouden worden met het beoogde effect van het nanomateriaal.

Amendement 162
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 13 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(13 bis) Medische hulpmiddelen die 
worden gebruikt voor het afstaan van 
stoffen van menselijke oorsprong bestemd 
voor medische behandeling, moeten 
voldoen aan de 
volksgezondheidswetgeving van de 
Europese Unie die in minimumkwaliteits-
en veiligheidsnormen voorziet, waaronder 
Richtlijn 2002/98/EG tot vaststelling van 
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kwaliteits- en veiligheidsnormen voor het 
inzamelen, testen, bewerken, opslaan en 
distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen van menselijke 
oorsprong.

Or. en

Motivering

Voor medische hulpmiddelen die worden gebruikt bij het inzamelen, opslaan, testen en 
bewerken van bloed, zoals hulpmiddelen voor aferese, gelden reeds zes andere EU-
wetsinstrumenten. De bestaande wetgeving zorgt ervoor dat het bloed en de 
bloedbestanddelen die met dergelijke hulpmiddelen worden verwerkt, aan bepaalde hoge 
normen voldoen. De hulpmiddelen als zodanig zijn reeds aan de hoogste normen en controles 
inzake patiëntveiligheid onderworpen.

Amendement 163
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Overweging 19 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19 bis) Bij hulpmiddelen die uit meer dan 
één implanteerbaar onderdeel bestaan, 
zoals heupimplantaten, moet worden 
gewaarborgd dat de onderdelen van 
verschillende fabrikanten onderling 
compatibel zijn, teneinde een vervanging 
van het functionerende onderdeel van het 
hulpmiddel en daarmee onnodige risico's 
en ongemakken voor patiënten te 
voorkomen. De Commissie dient te 
onderzoeken of verdere maatregelen 
nodig zijn om ervoor te zorgen dat 
gelijkwaardige onderdelen van 
heupimplantaten van verschillende 
fabrikanten onderling compatibel zijn, 
rekening houdend met het feit dat de 
patiënten die heupoperaties ondergaan 
veelal ouderen zijn die bij een operatie 
grotere gezondheidsrisico's lopen.

Or. en
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Amendement 164
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) De algemene verplichtingen van de 
verschillende marktdeelnemers, met 
inbegrip van de importeurs en 
distributeurs, moeten overeenkomstig het 
nieuwe wetgevingskader voor het in de 
handel brengen van producten duidelijk 
worden vastgesteld, onverminderd de 
specifieke, in de diverse onderdelen van 
deze verordening neergelegde 
verplichtingen, om het inzicht van de 
desbetreffende marktdeelnemers in de 
wettelijke voorschriften te vergroten en 
daardoor hun naleving van de regelgeving 
te verbeteren.

(24) De algemene verplichtingen van de 
verschillende marktdeelnemers, met 
inbegrip van de importeurs en 
distributeurs, moeten overeenkomstig het 
nieuwe wetgevingskader voor het in de 
handel brengen van producten duidelijk 
worden vastgesteld, onverminderd de 
specifieke, in de diverse onderdelen van 
deze verordening neergelegde 
verplichtingen, om het inzicht van de 
desbetreffende marktdeelnemers in de 
wettelijke voorschriften te vergroten en 
daardoor hun naleving van de regelgeving 
te verbeteren. Er moeten voorwaarden 
worden vastgesteld die kleine en 
middelgrote ondernemingen met slimme 
specialisatie in staat stellen gemakkelijker 
toegang tot deze markt te verkrijgen.

Or. sl

Amendement 165
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om te voorkomen dat het risico 
van schade en het insolvabiliteitsrisico 
van de fabrikant worden afgewenteld op 
patiënten die letsel hebben opgelopen 
door medische hulpmiddelen en dat de 
betalers van de gezondheidszorg 
opdraaien voor de behandelingskosten, 



PE510.741v01-00 16/101 AM\935943NL.doc

NL

moeten de fabrikanten worden verplicht 
om een aansprakelijkheidsverzekering af 
te sluiten met een passende 
minimumdekking.

Or. en

Amendement 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om te voorkomen dat het risico 
van schade en het insolvabiliteitsrisico 
van de fabrikant worden afgewenteld op 
patiënten die letsel hebben opgelopen 
door medische hulpmiddelen, moeten de 
fabrikanten worden verplicht om een 
aansprakelijkheidsverzekering af te 
sluiten met een passende 
minimumdekking.

Or. en

Amendement 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 25 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25 bis) Om ervoor te zorgen dat patiënten 
die letsel hebben opgelopen 
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.
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Or. en

Motivering

Een aansprakelijkheidsverzekering met een toereikende minimumdekking voorkomt 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 168
Pat the Cope Gallagher

Voorstel voor een verordening
Overweging 27 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27 bis) De gekwalificeerde persoon moet 
aan minimumkwalificatie-eisen voldoen, 
onder meer met betrekking tot opleiding, 
ervaring en inschrijving in een 
beroepsregister. Een voorbeeld van een 
dergelijke inschrijving in een 
beroepsregister is, met name voor 
technici, het behalen van kwalificaties die 
voldoen aan de nationale vereisten voor 
de verlening van de titel "Eur-ing", de 
geregistreerde Europese beroepstitel voor 
ingenieurs.

Or. en

Amendement 169
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
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van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de
Commissie in haar verslag van 27 augustus 
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel. 

van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 27 augustus 
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel.  Het is 
verboden implanteerbare hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik en invasieve 
hulpmiddelen van chirurgische aard voor 
eenmalig gebruik te herverwerken.

Or. fr

Amendement 170
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 

(31) Teneinde te voldoen aan de in 
Richtlijn 2008/98/EG vastgestelde 
afvalbeheerhiërarchie dienen alle 
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Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 
27 augustus 2010 aan het Europees 
Parlement en de Raad over het 
hergebruik van medische hulpmiddelen in 
de Europese Unie, overeenkomstig 
artikel 12 bis van Richtlijn 93/42/EEG 
bevatten een oproep tot regelgeving 
betreffende de herverwerking van 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik om 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de 
fabrikant van het herverwerkte 
hulpmiddel.

hulpmiddelen in de regel herbruikbaar te 
zijn en moet de fabrikant een afwijking 
van die regel motiveren op basis van 
voldoende wetenschappelijk bewijs met 
betrekking tot de veiligheid van de patiënt 
of de gebruiker.

Or. en

Motivering

Eenmalig gebruik van medische hulpmiddelen veroorzaakt een enorme hoeveelheid afval, die 
in sommige gevallen giftig is. De ecologische en economische kosten van het beheer van dit 
afval komen bovenop de kosten die worden veroorzaakt door de fabricage en goedkeuring van 
en de toegang tot de hulpmiddelen, wat niet strookt met een duurzaam gezondheidsstelsel.

Amendement 171
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Overweging 31
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 27 augustus 
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel.

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 27 augustus
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel.
Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
waarvan het veiligheidsrisico tevoren 
bekend is, worden niet herverwerkt. Er 
wordt een lijst opgesteld van de 
hulpmiddelen waarvoor dit geldt.

Or. cs

Amendement 172
Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 27 augustus 
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel.

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 27 augustus 
2010 aan het Europees Parlement en de 
Raad over het hergebruik van medische 
hulpmiddelen in de Europese Unie, 
overeenkomstig artikel 12 bis van Richtlijn 
93/42/EEG bevatten een oproep tot 
regelgeving betreffende de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
om een hoog niveau van bescherming van 
de gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de fabrikant 
van het herverwerkte hulpmiddel. Ter 
verduidelijking: alleen "voor eenmalig 
gebruik bestemde hulpmiddelen" moeten 
worden herverwerkt, niet "hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik". Daarom moeten, 
met het oog op de herverwerking, 
definities van de termen "hulpmiddel voor 
meervoudig gebruik", "voor eenmalig
gebruik bestemd hulpmiddel" en 
"hulpmiddel voor eenmalig gebruik" in 
deze verordening worden opgenomen en 
dienen deze termen duidelijk van elkaar te 
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worden onderscheiden.

Or. en

Amendement 173
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) Op grond van de zeer grote 
complexiteit van hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik en de herverwerking 
ervan in de hele EU is het in de eerste 
plaats belangrijk om te bekijken welke 
gevolgen een sterke verandering van het 
beleid voor de veiligheid van patiënten, 
clinici en andere betrokken 
belanghebbenden zou hebben. Daarom 
moet eerst een inzichtelijke en 
transparante effectbeoordeling worden 
uitgevoerd, waarbij rekening wordt 
gehouden met de economische, sociale 
(ook het gezondheidsstelsel betreffende) 
en ecologische gevolgen van het al dan 
niet nemen van beleidsmaatregelen. 
Indien de effectbeoordeling haalbaar 
blijkt te zijn, dienen de bevindingen in een 
verslag aan alle relevante 
belanghebbenden te worden 
gepresenteerd.

Or. en

Motivering

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa  IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
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advantages and disadvantages that could result to public safety.

Amendement 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 175
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(32) Patiënten bij wie een hulpmiddel 
wordt geïmplanteerd, moeten de 
noodzakelijke informatie ontvangen over 
het geïmplanteerde hulpmiddel waarmee 
het kan worden geïdentificeerd, met 
informatie over de belangrijkste 
kenmerken van het hulpmiddel, mogelijke 
schadelijke effecten, een waarschuwing 
voor mogelijke gezondheidsrisico's, 
postoperatieve nazorgmaatregelen en de 
nodige waarschuwingen en te nemen 
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voorzorgsmaatregelen, bijvoorbeeld 
indicaties of het al dan niet mag worden 
gebruikt in combinatie met bepaalde 
diagnostische hulpmiddelen of met 
scanners voor veiligheidscontroles.

Or. en

Amendement 176
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 33

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) Op medische hulpmiddelen moet in de 
regel de CE-markering worden 
aangebracht als bewijs van hun 
conformiteit met deze verordening, 
waardoor zij vrij kunnen worden 
verhandeld binnen de Unie en 
overeenkomstig het beoogde doel ervan in 
gebruik kunnen worden genomen. De 
lidstaten moeten niet het in de handel 
brengen en de ingebruikneming ervan 
belemmeren om redenen die met in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
verband houden.

(33) Op medische hulpmiddelen moet in de 
regel de CE-markering worden 
aangebracht als bewijs van hun 
conformiteit met deze verordening, 
waardoor zij vrij kunnen worden 
verhandeld binnen de Unie en 
overeenkomstig het beoogde doel ervan in 
gebruik kunnen worden genomen. De 
lidstaten moeten niet het in de handel 
brengen en de ingebruikneming ervan 
belemmeren om redenen die met in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
verband houden. Het moet de lidstaten 
echter vrijstaan te beslissen het gebruik 
van een specifiek type medische 
hulpmiddelen te beperken in verband met 
aspecten die niet bij deze verordening 
worden geregeld.

Or. en

Amendement 177
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Overweging 34
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen aan de hand van een op 
internationale richtsnoeren berustend 
systeem voor een unieke 
hulpmiddelidentificatie ("UDI") moet de 
veiligheid van medische hulpmiddelen na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren en verenigbaar 
zijn met de veiligheidskenmerken zoals 
gedefinieerd in Richtlijn 2011/62/EU.

Or. fr

Amendement 178
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(34) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen aan de hand van een op 
internationale richtsnoeren berustend 
systeem voor een unieke 
hulpmiddelidentificatie ("UDI") moet de 
veiligheid van medische hulpmiddelen 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 

(34) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen aan de hand van een op 
internationale richtsnoeren berustend 
systeem voor een unieke 
hulpmiddelidentificatie ("UDI") moet de 
veiligheid van medische hulpmiddelen 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 
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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.

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 en apothekers verbeteren en 
verenigbaar zijn met de overige 
verificatiesystemen die in die omgeving 
reeds worden gebruikt.

Or. fr

Motivering

Er moet in vervolg op de richtlijn vervalste geneesmiddelen een elektronische 
verificatiesysteem ingevoerd worden. Het is belangrijk dat de systemen die voor medische 
hulpmiddelen en voor geneesmiddelen zijn ontworpen verenigbaar zijn om te voorkomen dat 
de personen in de toeleveringsketen die met beide soorten producten werken te veel worden 
belast.

Amendement 179
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 34

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(34) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen aan de hand van een op 
internationale richtsnoeren berustend 
systeem voor een unieke 
hulpmiddelidentificatie ("UDI") moet de 
veiligheid van medische hulpmiddelen 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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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 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 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) 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.

(35) Transparantie en duidelijke en niet-
wervende 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.

Or. en

Amendement 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Transparantie en betere informatie (35) Transparantie en begrijpelijke, 
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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.

betrouwbare, objectieve, gemakkelijk 
toegankelijke en niet-wervende 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.

Or. en

Amendement 182
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) 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 klinisch onderzoek moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag voor 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 

(37) 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 klinisch onderzoek moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag voor 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. Er dient 
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de bevoegde autoriteiten. regelmatig 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.

Amendement 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) 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 klinisch onderzoek moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag voor 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 

(37) De elektronische systemen van 
Eudamed moeten het publiek 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 die een gevaar 
voor de volksgezondheid en de veiligheid 
kunnen vormen, is van essentieel belang. 
In overeenstemming met Verordening 
(EG) nr. 1049/2001 dient op verzoek 
toegang tot de gegevens te worden 
verstrekt. Het elektronische systeem 
betreffende klinisch onderzoek moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag voor verscheidene 
lidstaten in te dienen en daarbij ernstige 
ongewenste voorvallen te melden. Het 
elektronische systeem voor bewaking moet 
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voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten.

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.

Or. en

Motivering

Dit amendement is in lijn met Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement 
en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het 
Europees Parlement, de Raad en de Commissie.

Amendement 184
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. sl

Amendement 185
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Overweging 39
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten een verslag 
opstellen over de veiligheids- en 
prestatieaspecten van het hulpmiddel en de 
resultaten van de klinische evaluatie. Een 
samenvatting van het verslag inzake 
veiligheid en prestaties moet openbaar 
toegankelijk worden gemaakt.

Or. en

Amendement 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten de nationale 
autoriteit die of, in voorkomend geval, het 
bureau dat betrokken is bij de verlening 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen ervan, een volledig verslag over 
de veiligheid en de klinische prestaties van 
die hulpmiddelen doen toekomen. Het 
volledige verslag en een samenvatting 
daarvan moeten via Eudamed openbaar 
toegankelijk worden gemaakt.

Or. en

Amendement 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 39 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39 bis) Voor invasieve hulpmiddelen met 
een diagnose- en meetfunctie dienen de 
lidstaten alle nodige maatregelen te 
treffen om het risico op infecties en 
microbiële besmetting tussen patiënten te 
voorkomen. Daartoe dienen de lidstaten 
de bekende of te verwachten risico’s voor 
de veiligheid van patiënten weg te nemen, 
met name door de veiligst mogelijke 
ontsmettingsniveaus en –protocollen te 
hanteren en ervoor te zorgen dat die 
effectief worden toegepast door de 
gebruikers en de zorginstellingen. 
Overeenkomstig de bepalingen van artikel 
74 van deze verordening vergewist de 
Commissie zich ervan dat die preventieve 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen 
toereikend zijn.

Or. xm

Motivering

Uit recente klinische evaluaties is gebleken dat er een aanzienlijk risico bestaat dat 
pathogenen die ziekten dragen die tot de groep van de SOA’s behoren (papillomavirus, 
herpes, hepatitis etc.), worden overgedragen van patiënt op patiënt. Er zijn reeds patiënten 
besmet geraakt en soms zelfs overleden doordat de protocollen om de veiligheid van de 
patiënten te garanderen bij het gebruik van deze hulpmiddelen niet correct werden toegepast.

Amendement 188
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
hulpmiddelen met een groot risico die een 
conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 

(42) De bevoegde autoriteiten moeten in 
een vroeg stadium informatie ontvangen 
over innovatieve hulpmiddelen met een 
groot risico die een 
conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om bij 
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door de aangemelde instanties 
uitgevoerde voorlopige beoordeling 
nauwkeurig te onderzoeken, in het 
bijzonder in het geval van innovatieve 
hulpmiddelen, hulpmiddelen 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 met een hoog 
risico in te dienen, alvorens tot indiening 
bij de aangemelde instantie over te gaan.

ontstentenis van gemeenschappelijke 
technische specificaties of richtsnoeren 
voor de uitvoering van de klinische 
evaluatie, de klinische gegevens te 
beoordelen en een wetenschappelijke 
beoordeling uit te voeren, in het bijzonder 
in het geval van innovatieve hulpmiddelen, 
hulpmiddelen 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 met een hoog 
risico in te dienen, alvorens tot indiening 
bij de aangemelde instantie over te gaan.

Or. en

Amendement 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
hulpmiddelen met een groot 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 innovatieve hulpmiddelen, 
hulpmiddelen waarvoor een innovatieve 

(42) De bevoegde autoriteiten moeten in 
een vroeg stadium informatie ontvangen 
over hulpmiddelen met een groot 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 innovatieve hulpmiddelen, 
hulpmiddelen waarvoor een innovatieve 
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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 met een hoog 
risico in te dienen, alvorens tot indiening 
bij de aangemelde instantie over te gaan.

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 met een hoog 
risico in te dienen, alvorens tot indiening 
bij de aangemelde instantie over te gaan.

Or. en

Amendement 190
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De fabrikanten van hulpmiddelen 
met een hoog risico op wie de 
wetenschappelijke beoordeling betrekking 
heeft, dienen advies te krijgen over een 
passende beoordeling van de conformiteit 
van hun hulpmiddelen, met name met 
betrekking tot de klinische gegevens die 
vereist zijn voor de klinische evaluatie. Dit 
wetenschappelijk advies zou kunnen 
worden verstrekt door de 
wetenschappelijke adviesraad of door een 
EU-referentielaboratorium en 
bekendgemaakt kunnen worden via een 
openbare databank.

Or. en
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Amendement 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure moet 
niet voor alle soorten hulpmiddelen 
gelden. Er moet worden voorzien in een 
vlotte, gecentraliseerde procedure voor het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen van:
- implanteerbare hulpmiddelen en actieve 
therapeutische hulpmiddelen die bestemd 
zijn om rechtstreeks in contact te komen 
met het hart, de centrale bloedsomloop of 
het centrale zenuwstelsel;
- implanteerbare hulpmiddelen voor 
gebruik ter hoogte van de ruggengraat en 
de gewrichten van de heupen, de 
schouders of de knieën, met uitzondering 
van instrumenten en hulpmiddelen 
bestemd voor osteosynthese; en
- implanteerbare en invasieve 
hulpmiddelen met een esthetisch doel.
Voor alle overige hulpmiddelen van klasse 
IIb en klasse III dient een vlotte, 
gedecentraliseerde procedure voor het 
verlenen van vergunningen voor het in de 
handel brengen te worden ingevoerd.

Or. xm

Motivering

Een geslaagde regelgeving en introductie op de markt in de EU wordt vaak als voorwaarde 
gesteld voor verdere steun voor het in de handel brengen in de VS. Het huidige systeem voor 
conformiteitsbeoordelingen moedigt de US Food and Drug Administration (FDA) aan om de 
EU-markt te gebruiken als grootschalig klinisch onderzoek, waarbij de Europese burgers als 
gratis proefkonijnen worden beschouwd. Dat stelt werknemers in de EU en 
gezondheidsverzekeraars in het nadeel wanneer er zich een ongewenste gebeurtenis voordoet, 
wat op zijn beurt nadelig is voor de mondiale productiviteit en het mondiale 
concurrentievermogen van de EU.
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Amendement 192
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, IIb 
en III is een toereikende betrokkenheid van 
een aangemelde instantie verplicht; daarbij 
is voor medische hulpmiddelen van 
klasse III een voorafgaande goedkeuring 
van het ontwerp en de vervaardiging ervan 
uitdrukkelijk vereist voordat zij in de 
handel kunnen worden gebracht.

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, IIb 
en III is een toereikende betrokkenheid van 
een aangemelde instantie verplicht; daarbij 
is voor medische hulpmiddelen van 
klasse III een voorafgaande goedkeuring 
van het ontwerp en de vervaardiging ervan 
uitdrukkelijk vereist voordat zij in de 
handel kunnen worden gebracht. Wanneer 
de productindeling strenger wordt 
gemaakt, moet een toereikende 
overgangstermijn worden toegestaan. Met 
name in het geval van hulpmiddelen die al 
tientallen jaren op de markt zijn en 
betrouwbaar en probleemloos werken, 
dienen er minder onnodige aanvullende 
testvoorschriften te worden gesteld. Deze 
middelen zouden beter voor innovatie 
bestemd kunnen worden.

Or. fi

Amendement 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 44
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, IIb 
en III is een toereikende betrokkenheid van 
een aangemelde instantie verplicht; daarbij 
is voor medische hulpmiddelen van 
klasse III een voorafgaande goedkeuring 
van het ontwerp en de vervaardiging ervan 
uitdrukkelijk vereist voordat zij in de 
handel kunnen worden gebracht.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 194
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, IIb 
en III is een toereikende betrokkenheid 
van een aangemelde instantie verplicht; 
daarbij is voor medische hulpmiddelen van 
klasse III een voorafgaande goedkeuring 
van het ontwerp en de vervaardiging ervan 
uitdrukkelijk vereist voordat zij in de 
handel kunnen worden gebracht.

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, IIb 
en III is een strenge controle door een 
aangemelde instantie verplicht; daarbij is 
voor medische hulpmiddelen van klasse III 
een voorafgaande goedkeuring van het 
ontwerp en de vervaardiging ervan 
uitdrukkelijk vereist voordat zij in de 
handel kunnen worden gebracht.

Or. fr
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Amendement 195
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Overweging 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
moeten worden vereenvoudigd en 
gestroomlijnd en de voorschriften voor 
aangemelde instanties voor de uitvoering 
van hun beoordelingen moeten duidelijk 
worden vastgelegd om gelijke 
voorwaarden voor alle marktdeelnemers te 
scheppen.

(45) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
moeten worden versterkt en gestroomlijnd 
en de voorschriften voor aangemelde 
instanties voor de uitvoering van hun 
beoordelingen moeten duidelijk worden 
vastgelegd om gelijke voorwaarden voor 
alle marktdeelnemers te scheppen.

Or. fr

Amendement 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Overweging 46 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(46 bis) Om de algemene veiligheid op de 
markt te verzekeren, heeft elke natuurlijke 
of rechtspersoon het recht om te goeder 
trouw informatie openbaar te maken over 
een feit, een gegeven of een daad wanneer 
het gebrek aan informatie over dat feit of 
gegeven of die daad volgens hem gevaar 
inhoudt voor de volksgezondheid of het 
milieu.

Or. xm

Motivering

Dit amendement is erop gericht klokkenluiders te beschermen.
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Amendement 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 47

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(47) De bepalingen betreffende klinisch 
onderzoek moeten in overeenstemming 
zijn met de belangrijkste internationale 
richtsnoeren op dit gebied, zoals de 
internationale norm ISO 14155:2011 on 
good clinical practice for clinical 
investigations of medical devices for 
human subjects (Klinisch onderzoek van 
medische hulpmiddelen voor gebruik bij 
mensen - Goede klinische 
praktijkrichtlijnen (GCP)) en de recentste 
versie (2008) van de Verklaring van 
Helsinki betreffende de ethische beginselen 
voor medisch onderzoek met mensen, die 
is vastgesteld door de World Medical 
Association, zodat wordt gegarandeerd dat 
in de Unie uitgevoerd klinisch onderzoek 
elders wordt erkend en dat buiten de Unie, 
in overeenstemming met internationale 
richtsnoeren uitgevoerd klinisch onderzoek 
overeenkomstig deze verordening kan 
worden erkend.

(47) De bepalingen betreffende klinisch 
onderzoek moeten in overeenstemming 
zijn met de belangrijkste internationale 
richtsnoeren op dit gebied, zoals de 
internationale norm ISO 14155:2011 on 
good clinical practice for clinical 
investigations of medical devices for 
human subjects (Klinisch onderzoek van 
medische hulpmiddelen voor gebruik bij 
mensen - Goede klinische 
praktijkrichtlijnen (GCP)) of een nieuwere 
versie daarvan en de recentste versie van 
de Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen, die is vastgesteld 
door de World Medical Association, zodat 
wordt gegarandeerd dat in de Unie 
uitgevoerd klinisch onderzoek elders wordt 
erkend en dat buiten de Unie, in 
overeenstemming met internationale 
richtsnoeren uitgevoerd klinisch onderzoek 
overeenkomstig deze verordening kan 
worden erkend.

Or. en

Amendement 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Overweging 48

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48) Op het niveau van de Unie moet een 
elektronisch systeem worden opgezet, 

(48) Op het niveau van de Unie moet een 
elektronisch systeem worden opgezet, 
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zodat ieder klinisch onderzoek in een 
openbaar toegankelijke databank wordt 
geregistreerd. Met het oog op het recht op 
de bescherming van persoonsgegevens, dat 
vastgelegd is in artikel 8 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
mogen geen persoonsgegevens van 
proefpersonen die deelnemen aan een 
klinisch onderzoek in een elektronisch 
systeem worden opgeslagen. Om 
synergieën met het gebied van klinische 
proeven met geneesmiddelen te 
waarborgen, moet het elektronische
systeem voor klinisch onderzoek van 
medische hulpmiddelen interoperabel zijn 
met de voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik op 
te zetten EU-databank.

zodat ieder klinisch onderzoek in een 
openbaar toegankelijke databank wordt 
geregistreerd. Met het oog op het recht op 
de bescherming van persoonsgegevens, dat 
vastgelegd is in artikel 8 van het Handvest 
van de grondrechten van de Europese Unie, 
mogen geen persoonsgegevens van 
proefpersonen die deelnemen aan een 
klinisch onderzoek in een elektronisch 
systeem worden opgeslagen. Om 
synergieën met het gebied van klinische 
proeven met geneesmiddelen te 
waarborgen, moet het elektronische 
systeem voor klinisch onderzoek van 
medische hulpmiddelen interoperabel zijn 
met de voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik op 
te zetten EU-databank en de databank 
www.clinicaltrials.gov van de Food and 
Drug Administration van de Verenigde 
Staten.

Or. en

Motivering

In sommige gevallen worden in zowel de VS als de EU klinische onderzoeken met hetzelfde 
hulpmiddel en/of dezelfde klinische onderzoeksprotocollen uitgevoerd. Voor de deelnemende 
patiënten en de autoriteiten die zijn betrokken bij klinische onderzoeken kan de transparantie 
worden vergroot door de informatie in beide databanken beschikbaar te maken.

Amendement 199
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Klinische onderzoeken en andere 
klinische evaluaties die een risico voor de 
proefpersonen inhouden, mogen alleen 
worden toegestaan na beoordeling en 
goedkeuring door een ethische commissie.

Or. en
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Amendement 200
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) De opdrachtgevers moeten bepaalde
ongewenste voorvallen tijdens klinisch 
onderzoek aan de betrokken lidstaten 
melden, die de mogelijkheid moeten
hebben om het onderzoek te beëindigen of 
op te schorten wanneer zij dit met het oog 
op een hoog niveau van bescherming van 
de bij klinisch onderzoek betrokken 
proefpersonen nodig achten. Dergelijke 
informatie moet aan de andere lidstaten 
worden meegedeeld.

(50) De opdrachtgevers moeten 
ongewenste voorvallen tijdens klinisch 
onderzoek aan de betrokken lidstaten 
melden, die de mogelijkheid hebben om 
het onderzoek te beëindigen of op te 
schorten wanneer zij dit met het oog op een 
hoog niveau van bescherming van de bij 
klinisch onderzoek betrokken 
proefpersonen nodig achten. Dergelijke 
informatie wordt aan de andere lidstaten, 
de MDCG en de Commissie meegedeeld.

Or. en

Amendement 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Overweging 50

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(50) De opdrachtgevers moeten bepaalde 
ongewenste voorvallen tijdens klinisch 
onderzoek aan de betrokken lidstaten 
melden, die de mogelijkheid moeten 
hebben om het onderzoek te beëindigen of 
op te schorten wanneer zij dit met het oog 
op een hoog niveau van bescherming van 
de bij klinisch onderzoek betrokken 
proefpersonen nodig achten. Dergelijke 
informatie moet aan de andere lidstaten 
worden meegedeeld.

(50) De opdrachtgevers moeten bepaalde 
ongewenste voorvallen tijdens klinisch 
onderzoek, zoals ernstige schadelijke 
effecten van het hulpmiddel, effecten van 
het hulpmiddel of tekortkomingen van het 
hulpmiddel, aan de betrokken lidstaten 
melden, die de mogelijkheid moeten 
hebben om het onderzoek te beëindigen of 
op te schorten wanneer zij dit met het oog 
op een hoog niveau van bescherming van 
de bij klinisch onderzoek betrokken 
proefpersonen nodig achten. Dergelijke 
informatie moet aan de andere lidstaten 
worden meegedeeld.
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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 202
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 bis) Klinische onderzoeken die een 
risico voor de proefpersonen inhouden, 
mogen alleen worden toegestaan na 
beoordeling en goedkeuring door een 
ethische commissie.

Or. en

Motivering

Tegen de achtergrond van het debat over de regelgeving inzake klinische proeven is de 
rapporteur van oordeel dat de rol van de ethische commissie moet worden versterkt.

Amendement 203
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 51 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(51 ter) Met betrekking tot personen die 
geen geïnformeerde toestemming kunnen 
geven, zoals kinderen en 
handelingsonbekwame personen, moeten 
strenge regels worden vastgesteld op 
hetzelfde niveau als die van Richtlijn 
2001/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 april 2001 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de 
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wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven 
met geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik¹.
PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

Or. en

Motivering

Vergeleken met het voorstel betreffende klinische proeven met geneesmiddelen zijn de 
bepalingen inzake klinische onderzoeken zeer zwak en onnauwkeurig. Klinische onderzoeken 
kunnen zeer grote risico's voor de patiënt inhouden, bijvoorbeeld wanneer een monster wordt 
genomen door middel van een lumbaalpunctie. Daarom moeten de bepalingen specifieker 
worden geformuleerd. Met dit voorstel wordt ernaar gestreefd om ten minste het 
beschermingsniveau te handhaven dat sinds 2001 voor klinische proeven met geneesmiddelen 
wordt gewaarborgd door Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 204
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten en, waar 
gepast, 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
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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 205
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 206
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 54

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54) De beoordeling van gemelde ernstige 
incidenten en corrigerende acties in 

(54) De beoordeling van gemelde ernstige 
incidenten en corrigerende acties in 
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verband met de veiligheid in het veld moet 
plaatsvinden op nationaal niveau, maar 
wanneer er zich vergelijkbare incidenten 
hebben voorgedaan of corrigerende acties 
in verband met de veiligheid in het veld in 
meer dan een lidstaat moeten worden 
uitgevoerd, moet coördinatie worden 
gewaarborgd, zodat de middelen 
gemeenschappelijk kunnen worden 
gebruikt en er een consistente aanpak van 
de corrigerende acties kan worden 
gewaarborgd.

verband met de veiligheid in het veld moet 
plaatsvinden op nationaal niveau, maar 
wanneer er zich vergelijkbare incidenten 
hebben voorgedaan of corrigerende acties 
in verband met de veiligheid in het veld in 
meer dan een lidstaat moeten worden 
uitgevoerd, moet coördinatie worden 
gewaarborgd, zodat de middelen 
gemeenschappelijk kunnen worden 
gebruikt en er een consistente aanpak van 
de corrigerende acties kan worden 
gewaarborgd, en moet worden gezorgd 
voor transparante procedures.

Or. sl

Amendement 207
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 54 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(54 bis) De fabrikanten dienen op gezette 
tijden verslag uit te brengen over de 
gegevens over medische hulpmiddelen 
van klasse III die relevant zijn voor de 
verhouding tussen de voordelen en de 
risico’s en de blootstelling van de 
bevolking aan die risico's, teneinde te 
evalueren of maatregelen ten aanzien van 
de betrokken medische hulpmiddelen 
noodzakelijk zijn.

Or. en

Amendement 208
Mairead McGuinness

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

(55) De melding van ernstige ongewenste 
voorvallen tijdens klinisch onderzoek en de 
melding van ernstige incidenten die zich 
voordoen nadat het medische hulpmiddel 
in de handel is gebracht, moeten duidelijk 
van elkaar gescheiden zijn om dubbele 
meldingen te vermijden.

(55) De melding van ernstige ongewenste 
voorvallen tijdens klinisch onderzoek en de 
melding van ernstige incidenten die zich 
voordoen nadat het medische hulpmiddel 
in de handel is gebracht, moeten duidelijk 
van elkaar gescheiden zijn.

Or. en

Amendement 209
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 56

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(56) In deze verordening moeten 
bepalingen inzake het markttoezicht 
worden opgenomen ter versterking van de 
rechten en plichten van de nationale 
bevoegde autoriteiten, ter waarborging van 
een doeltreffende coördinatie van hun 
activiteiten in verband met het 
markttoezicht en ter verduidelijking van de 
geldende procedures.

(56) In deze verordening moeten 
bepalingen inzake het markttoezicht 
worden opgenomen ter versterking van de 
rechten en plichten van de nationale 
bevoegde autoriteiten, ter waarborging van 
een doeltreffende coördinatie van hun 
activiteiten in verband met het 
markttoezicht en ter verduidelijking van de 
geldende procedures. De Commissie dient 
duidelijk vast te stellen hoe deze inspecties 
moeten worden verricht om ervoor te 
zorgen dat de verordening volledig en op 
uniforme wijze ten uitvoer wordt gelegd in 
de Unie.

Or. en

Amendement 210
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Overweging 57 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57 bis) De lidstaten worden opgeroepen 
om aanmerkelijke sancties vast te stellen 
en te handhaven voor fabrikanten die 
fraude plegen met medische 
hulpmiddelen. De sancties moeten 
minimaal gelijk zijn aan de financiële 
winsten die met de fraude zijn behaald. 
De sancties kunnen ook gevangenisstraf 
omvatten.

Or. da

Amendement 211
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) 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 om de 
daaraan uit hoofde van deze verordening 
en Verordening (EU) […/…] betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek 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.

(59) 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 om de 
daaraan uit hoofde van deze verordening 
en Verordening (EU) […/…] betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek 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. Dit comité van 
deskundigen voert de beoordeling van 
hulpmiddelen met een hoog risico uit en 
verstrekt richtsnoeren en 
gemeenschappelijke technische 
specificaties voor de klinische evaluatie, 
en dient daarbij te worden ondersteund 
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door een wetenschappelijke adviesraad 
die bestaat uit deskundigenpanels voor 
specifieke medische disciplines.

Or. en

Amendement 212
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Er moet een Europese 
Adviesgroep voor medische hulpmiddelen 
(MDAG) worden opgezet, samengesteld 
uit vertegenwoordigers van verenigingen 
van patiënten, clinici, verpleegkundigen, 
verzorgenden en beheerders van 
gezondheidszorginstellingen, relevante 
fabrikanten van medische hulpmiddelen 
en andere relevante fora en onder het 
voorzitterschap van een 
vertegenwoordiger van de Commissie, om 
de MDCG van advies te dienen over de 
technische, wetenschappelijke, sociale en 
economische aspecten van het op de 
markt brengen van medische technologie 
en bijbehorende diensten en de 
beschikbaarheid ervan in de Unie 
waarmee de MDCG uit hoofde van deze 
verordening is belast.

Or. en

Amendement 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 61
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(61) De Commissie moet de coördinerende 
nationale autoriteit wetenschappelijke, 
technische en logistieke ondersteuning 
bieden en ervoor zorgen dat het 
regelgevingssysteem voor medische 
hulpmiddelen op het niveau van de Unie op 
grond van goed gefundeerde 
wetenschappelijke kennis op effectieve 
wijze wordt geïmplementeerd.

(61) De Commissie moet de coördinerende 
nationale autoriteit wetenschappelijke, 
technische en logistieke ondersteuning 
bieden en ervoor zorgen dat het 
regelgevingssysteem voor medische 
hulpmiddelen op het niveau van de Unie op 
grond van goed gefundeerde 
wetenschappelijke kennis op effectieve en 
uniforme wijze wordt geïmplementeerd.

Or. en

Amendement 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
menselijke waardigheid, de menselijke 
integriteit, de bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van kunsten 
en wetenschappen, de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op 
eigendom. De lidstaten moeten deze 
verordening overeenkomstig die rechten en 
beginselen toepassen.

(63) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
menselijke waardigheid, de menselijke 
integriteit, het beginsel van vrije en 
geïnformeerde toestemming, de 
bescherming van persoonsgegevens, de 
vrijheid van kunsten en wetenschappen, de 
vrijheid van ondernemerschap en het recht 
op eigendom, en in het Verdrag tot 
bescherming van de rechten van de mens. 
De lidstaten moeten deze verordening 
overeenkomstig die rechten en beginselen 
toepassen.

Or. en

Amendement 215
Sari Essayah
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Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben,zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring en van de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring en van de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
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en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. De rol van 
referentielaboratoria moet op activiteiten 
na het in de handel brengen worden 
gericht, zodat hun werk tevens het werk
van de autoriteiten goed ondersteunt. Wat 
de positie van referentielaboratoria 
betreft, moet de nadruk op 
onafhankelijkheid en een duidelijke 
taakomschrijving liggen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. fi

Amendement 216
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
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technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de
EU-conformiteitsverklaring en van de door 
de aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de 
EU-conformiteitsverklaring en van de door 
de aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen, 
van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. de

Motivering

Om in alle lidstaten uniforme voorschriften voor aangemelde instanties vast te stellen en te 
zorgen voor eerlijke en gelijke voorwaarden, is het beter om van "voorschriften" in plaats van 
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"minimumvoorschriften" voor aangemelde instanties te spreken. Bovendien stemt deze 
terminologie overeen met de terminologie die in Besluit nr. 768/2008/EG van het Europees 
Parlement en de Raad met betrekking tot aangemelde instanties wordt gebruikt.

Amendement 217
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring en van de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de 
minimumvoorschriften waaraan de 
aangemelde instanties moeten voldoen, 
van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, de 
indelingsregels en de voor de goedkeuring 
van klinisch onderzoek in te dienen 
documentatie, alsmede handelingen 
betreffende de instelling van het UDI-
systeem, betreffende de voor de registratie 
van medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Wijzigingen 
aan de hoofdelementen van deze 
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vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

verordening, zoals de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, de 
in de technische documentatie te 
bestrijken elementen en de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring, gebeuren 
uitsluitend in het kader van het normale 
wetgevingsproces. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. cs

Amendement 218
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
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betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring en van de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen.  Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de EU 
conformiteitsverklaring en van de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen.  Substantiële 
elementen van deze verordening, zoals 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in de technische 
documentatie te bestrijken elementen, de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring, de wijziging of 
aanvulling van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
dienen echter alleen te worden gewijzigd 
volgens de gewone wetgevingsprocedure.
Het is van bijzonder belang dat de 
Commissie bij haar voorbereidende 
werkzaamheden tot passende raadpleging 
overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau. De Commissie moet 
bij de voorbereiding en opstelling van de 
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gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De genoemde onderdelen vormen essentiële elementen van de wetgevingshandeling en 
kunnen derhalve overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag niet bij gedelegeerde handeling 
worden gewijzigd.

Amendement 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de 
EU-conformiteitsverklaring en van de door 
de aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 

(64) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 VWEU 
aan de Commissie de bevoegdheid worden 
overgedragen om handelingen vast te 
stellen ten aanzien van de producten die 
onder deze verordening vallen en lijken op 
medische hulpmiddelen, maar geen 
medisch doeleinde hoeven te hebben, zoals 
met betrekking tot de aanpassing van de 
definitie van nanomateriaal aan de 
technische vooruitgang en ontwikkelingen 
op EU- en internationaal niveau, met 
betrekking tot de aanpassing aan de 
technische vooruitgang van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, van 
de in de technische documentatie te 
bestrijken elementen, van de 
minimuminhoud van de 
EU-conformiteitsverklaring en van de door 
de aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
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conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinisch 
onderzoek in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinisch 
onderzoek, betreffende de vaststelling van 
preventieve maatregelen ter bescherming 
van de gezondheid op EU-niveau, en 
betreffende de taken van en criteria voor de 
referentielaboratoria van de Europese Unie 
en de hoogte en structuur van 
vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Echter, de 
basiselementen van deze verordening 
zoals algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, elementen met 
betrekking tot de technische documentatie 
en de voorschriften voor certificering in 
het kader van de CE-markering en de 
wijziging of aanvulling daarvan, kunnen 
enkel via de gewone wetgevingsprocedure 
gewijzigd worden. Het is van bijzonder 
belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij de voorbereiding en opstelling van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten 
gelijktijdig, tijdig en op gepaste wijze 
worden toegezonden aan het Europees 
Parlement en de Raad.

Or. de

Motivering

Hierbij gaat het om essentiële elementen van de onderhavige verordening. Deze elementen 
mogen daarom niet met een gedelegeerde handeling gewijzigd worden.
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Amendement 220
Sari Essayah

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Om de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties, lidstaten en de Commissie de 
mogelijkheid te bieden zich aan de bij deze 
verordening ingevoerde veranderingen aan 
te passen, moet er worden voorzien in een 
toereikende overgangstermijn voor die 
aanpassing en voor de organisatorische 
regelingen die met het oog op de juiste 
toepassing ervan moeten worden getroffen. 
Het is met name van belang dat op de 
toepassingsdatum een voldoende aantal 
aangemelde instanties overeenkomstig de 
nieuwe voorschriften is aangewezen ter 
voorkoming van een tekort aan medische 
hulpmiddelen op de markt.

(68) Om de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties, lidstaten en de Commissie de 
mogelijkheid te bieden zich aan de bij deze 
verordening ingevoerde veranderingen aan 
te passen, moet er worden voorzien in een 
toereikende overgangstermijn voor die 
aanpassing en voor de organisatorische 
regelingen die met het oog op de juiste 
toepassing ervan moeten worden getroffen. 
Het is met name van belang dat op de 
toepassingsdatum een voldoende aantal 
aangemelde instanties overeenkomstig de 
nieuwe voorschriften is aangewezen ter 
voorkoming van een tekort aan medische 
hulpmiddelen op de markt. De aangemelde 
instanties zijn marktdeelnemers en 
kunnen concentratie vereisen. Het is 
belangrijk dat aangemelde instanties over 
de mogelijkheden beschikken om samen 
te werken en dat de concentratie van 
aangemelde instanties het voor kmo's niet 
moeilijker maakt om zich te vestigen.

Or. fi

Amendement 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Overweging 68

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(68) Om de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties, lidstaten en de Commissie de 
mogelijkheid te bieden zich aan de bij deze 

(68) Om de marktdeelnemers, met name 
kmo's, de mogelijkheid te bieden zich aan 
de bij deze verordening ingevoerde 
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verordening ingevoerde veranderingen aan 
te passen, moet er worden voorzien in een 
toereikende overgangstermijn voor die 
aanpassing en voor de organisatorische 
regelingen die met het oog op de juiste 
toepassing ervan moeten worden 
getroffen. Het is met name van belang dat 
op de toepassingsdatum een voldoende 
aantal aangemelde instanties 
overeenkomstig de nieuwe voorschriften is 
aangewezen ter voorkoming van een tekort 
aan medische hulpmiddelen op de markt.

veranderingen aan te passen en voor de 
juiste toepassing ervan te zorgen, moet er 
worden voorzien in een toereikende 
overgangstermijn opdat de nodige
organisatorische regelingen kunnen
worden getroffen. De onderdelen van de 
verordening die de lidstaten en de 
Commissie rechtstreeks betreffen, moeten 
echter zo spoedig mogelijk ten uitvoer 
worden gelegd. Het is met name van 
belang dat op de toepassingsdatum een 
voldoende aantal aangemelde instanties 
overeenkomstig de nieuwe voorschriften is 
aangewezen ter voorkoming van een tekort 
aan medische hulpmiddelen op de markt. 
Tevens moeten bestaande aangemelde 
instanties die hulpmiddelen van klasse III 
beoordelen, op de datum van toepassing 
van deze verordening in overeenstemming 
met artikel 31 een verzoek tot aanmelding 
indienen.

Or. en

Amendement 222
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Deze verordening stelt de voorschriften 
vast waaraan moet worden voldaan door 
medische hulpmiddelen en toebehoren 
voor medische hulpmiddelen die in de 
Unie voor menselijk gebruik in de handel 
worden gebracht of in gebruik worden 
genomen.

Deze verordening stelt de voorschriften 
vast waaraan moet worden voldaan door 
medische hulpmiddelen, de toebehoren 
daarvan en medische hulpmiddelen voor 
esthetische doeleinden die in de Unie voor 
menselijk gebruik in de handel worden 
gebracht of in gebruik worden genomen.

Or. fr

Motivering

Hulpmiddelen voor esthetische doeleinden moeten ook onder de werkingssfeer van de 
verordening vallen.
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Amendement 223
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de uitvoering van deze verordening 
worden medische hulpmiddelen en
toebehoren voor medische hulpmiddelen 
hierna "hulpmiddelen" genoemd.

Voor de uitvoering van deze verordening 
worden medische hulpmiddelen, de
toebehoren daarvan en medische 
hulpmiddelen voor esthetische doeleinden 
hierna "hulpmiddelen" genoemd.

Or. fr

Motivering

Hulpmiddelen voor esthetische doeleinden moeten ook onder de werkingssfeer van de 
verordening vallen.

Amendement 224
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn, waaronder levende 
micro-organismen, bacteriën, fungi of 
virussen;

f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn en hun beoogde 
doel door middel van farmacologische of 
immunologische middelen of door 
metabolisme bereiken;

Or. en

Motivering

Op dit moment vallen medische producten die levensvatbare biologische stoffen bevatten 
onder Richtlijn 93/42/EEG. Indien biologische stoffen die hun beoogde doel niet door middel 
van farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme bereiken, in het 
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algemeen van het toepassingsgebied worden uitgesloten, zou dit betekenen dat thans op de 
markt verkrijgbare veilige en doelmatige medische hulpmiddelen niet meer zouden kunnen 
worden gebruikt, aangezien zij niet als geneesmiddelen kunnen worden goedgekeurd, omdat 
zij hun werking niet door middel van farmacologische of immunologische middelen of door 
metabolisme bereiken.

Amendement 225
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter f)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn, waaronder levende 
micro-organismen, bacteriën, fungi of 
virussen;

f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn en waarvan de 
belangrijkste werking op 
farmacologische, immunologische of 
metabolische wijze wordt bereikt;

Or. de

Amendement 226
Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn, waaronder levende 
micro-organismen, bacteriën, fungi of 
virussen;

f) alle producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn, waaronder levende 
micro-organismen, bacteriën, fungi of 
virussen;

Or. en

Motivering

Op dit moment vallen medische producten die levensvatbare biologische stoffen bevatten 
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onder Richtlijn 93/42/EEG. Indien biologische stoffen die hun beoogde doel niet door middel 
van farmacologische of immunologische middelen of door metabolisme bereiken, in het 
algemeen van het toepassingsgebied worden uitgesloten, zou dit betekenen dat thans op de 
markt verkrijgbare veilige en doelmatige medische hulpmiddelen niet meer zouden kunnen 
worden gebruikt, aangezien zij niet als geneesmiddelen kunnen worden goedgekeurd, omdat 
zij hun werking niet door middel van farmacologische of immunologische middelen of door 
metabolisme bereiken.

Amendement 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – alinea 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) hulpmiddelen samengesteld uit 
stoffen of een combinatie van stoffen die 
bestemd zijn om te worden ingenomen en 
die worden opgenomen door het menselijk 
lichaam of zich geheel of gedeeltelijk 
daarin verspreiden, die blijkens degelijk 
wetenschappelijk bewijsmateriaal geen 
schadelijke gevolgen voor de patiënt 
hebben;

Or. en

Amendement 228
Antonyia Parvanova

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Wanneer een hulpmiddel dat in de handel 
wordt gebracht of wordt gebruikt 
overeenkomstig de instructies van de 
fabrikant, als integrerend onderdeel een 
stof bevat die, indien afzonderlijk gebruikt, 
zou worden beschouwd als een 
geneesmiddel, als omschreven in artikel 1, 
punt 2, van Richtlijn 2001/83/EG, met 

Wanneer een hulpmiddel dat in de handel 
wordt gebracht of wordt gebruikt 
overeenkomstig de instructies van de 
fabrikant, als integrerend onderdeel een 
stof bevat die, indien afzonderlijk gebruikt, 
zou worden beschouwd als een 
geneesmiddel, als omschreven in artikel 1, 
punt 2, van Richtlijn 2001/83/EG, met 
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inbegrip van een uit menselijk bloed of van 
menselijk plasma bereid geneesmiddel als 
omschreven in artikel 1, punt 10, van die 
richtlijn, waarvan de werking die van het 
hulpmiddel ondersteunt, wordt dat 
hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening beoordeeld en toegelaten.

inbegrip van een uit menselijk bloed of van 
menselijk plasma bereid geneesmiddel als 
omschreven in artikel 1, punt 10, van die 
richtlijn, waarvan de werking die van het 
hulpmiddel ondersteunt, wordt dat 
hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening na overleg met het nationale 
geneesmiddelenbureau of het Europees 
Geneesmiddelenbureau beoordeeld en 
toegelaten.

Or. en

Amendement 229
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Deze verordening vormt geen 
beletsel voor de verdere toepassing van 
maatregelen die zijn vastgesteld bij 
Richtlijn 2002/98/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 27 januari 
2003 en de vijf dochterrichtlijnen daarvan 
tot vaststelling van kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor het inzamelen, 
testen, bewerken, opslaan en distribueren 
van bloed en bloedbestanddelen van 
menselijke oorsprong.
De artikelen 10 (Personeel), 14 
(Traceerbaarheid), 15 (Melding van 
ernstige ongewenste voorvallen en 
bijwerkingen), 19 (Onderzoek van 
donoren) en 29 (Technische voorschriften 
en de aanpassing ervan aan de technische 
en wetenschappelijke vooruitgang) van 
Richtlijn 2002/98/EG waarborgen de 
veiligheid van de donor en de patiënt en 
deze bestaande normen dienen 
ongewijzigd te blijven.

Or. en
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Amendement 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De regelgeving betreffende 
medische hulpmiddelen op het niveau van 
de Unie doet geen afbreuk aan de vrijheid 
van de lidstaten om te beslissen het 
gebruik van een specifiek type medische 
hulpmiddelen te beperken in verband met 
aspecten die niet bij deze verordening 
worden geregeld.

Or. en

Amendement 231
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Deze verordening doet geen afbreuk 
aan beslissingen van de lidstaten om het 
gebruik van een specifiek type medische 
hulpmiddelen al dan niet te beperken in 
verband met aspecten die niet bij deze 
verordening worden geharmoniseerd.

Or. en

Motivering

Dit amendement correspondeert met amendement 13 op het voorstel voor een verordening 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en een bepaling van de 
geneesmiddelenwetgeving.
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Amendement 232
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1) "medisch hulpmiddel": elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software, elk 
implantaat, reagens, materiaal of ander 
artikel dat of die door de fabrikant is 
bestemd om alleen of in combinatie te 
worden gebruikt bij de mens voor een of 
meer van de volgende medische 
doeleinden:

1) "medisch hulpmiddel": elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software, elk 
implantaat, reagens, materiaal of ander 
artikel dat of die door de fabrikant is 
bestemd om alleen of in combinatie te 
worden gebruikt bij de mens voor een of 
meer van de volgende directe of indirecte
medische doeleinden:

Or. en

Amendement 233
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit amendement correspondeert met amendement 14 op het voorstel voor een verordening 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Amendement 234
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 1 – streepje 5 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

waarbij de belangrijkste beoogde werking
in of aan het menselijk lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke 
middelen kan worden ondersteund.

waarbij het belangrijkste beoogde doel in 
of aan het menselijk lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt.

Or. en

Amendement 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 1 – streepje 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De medische hulpmiddelen van 
verschillende producenten die bestemd 
zijn voor gebruik met een systeem dat voor 
de verbinding dient, of met een 
aansluitsysteem voor de toevoer van 
vloeistoffen, moeten worden goedgekeurd 
en geharmoniseerd om ervoor te zorgen 
dat chronisch zieke patiënten adequaat 
worden behandeld. Anders kan het 
beoogde gebruik niet worden 
gewaarborgd.

Or. it

Amendement 236
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 1 – streepje 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in bijlage XV opgenomen 
implanteerbare of andere invasieve 

Schrappen
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producten, bedoeld om te worden gebruikt 
bij de mens, worden beschouwd als 
medische hulpmiddelen, ongeacht of zij al 
dan niet door de fabrikant bestemd zijn 
om voor medische doeleinden te worden 
gebruikt;

Or. en

Motivering

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct. This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV. Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Amendement 237
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 1 – streepje 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De in bijlage XV opgenomen 
implanteerbare of andere invasieve 
producten, bedoeld om te worden gebruikt 
bij de mens, worden beschouwd als 
medische hulpmiddelen, ongeacht of zij al 
dan niet door de fabrikant bestemd zijn 
om voor medische doeleinden te worden 
gebruikt;

De in bijlage XV opgenomen 
implanteerbare producten, andere invasieve 
producten en producten die gebruik 
maken van externe fysische agentia,
bedoeld om te worden gebruikt bij de 
mens, worden beschouwd als medische 
hulpmiddelen;

Or. fr

Amendement 238
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 239
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Het zinsdeel "hoewel het geen medisch hulpmiddel is" schept onduidelijkheid, in die zin dat 
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verderop in de verordening gesteld wordt dat de toebehoren uit de richtlijn medische 
hulpmiddelen moeten voldoen aan de voorschriften van die richtlijn, terwijl toebehoren in 
artikel 1, lid 1, alinea 2, samen met medische hulpmiddelen "hulpmiddelen" worden genoemd. 
Deze onduidelijkheid kan worden weggenomen door het zinsdeel "hoewel het geen medisch 
hulpmiddel is" uit de definitie van toebehoren te verwijderen.

Amendement 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 241
Gilles Pargneaux

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) "hulpmiddel voor esthetische 
doeleinden": elk instrument, toestel of 
apparaat, elke software, elk implantaat, 
materiaal, elke stof of elk ander artikel 
dat of die door de fabrikant is bestemd om 
alleen of in combinatie te worden gebruikt 
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bij de mens voor een wijziging van het 
fysieke uiterlijk, zonder therapeutisch of 
reconstructief doeleinde, door implantatie 
in het menselijk lichaam, hechting aan 
het oppervlak van het oog, het teweeg 
brengen van een weefsel- of celreactie, al 
dan niet aan de buitenkant van het 
menselijke lichaam;
producten ten behoeve van tatoeages of 
piercings worden niet als hulpmiddelen 
voor esthetische doeleinden beschouwd. 

Or. fr

Motivering

Hulpmiddelen voor esthetische doeleinden moeten ook onder de werkingssfeer van de 
verordening vallen.

Amendement 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2 bis) Toebehoren voor medische 
hulpmiddelen van verschillende 
producenten moeten worden goedgekeurd 
en geharmoniseerd om de beoogde 
prestaties van de afzonderlijke 
hulpmiddelen ten aanzien van de 
behandeling van de patiënt en van het 
beoogde gebruiksdoel overal en altijd te 
waarborgen.

Or. it

Amendement 243
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "hulpmiddel naar maat": elk 
hulpmiddel dat speciaal is vervaardigd 
volgens een schriftelijk voorschrift van een 
arts, een tandheelkundige of een andere 
persoon die daartoe op grond van zijn 
beroepskwalificaties volgens het nationale 
recht is gemachtigd, waarin onder zijn 
verantwoordelijkheid de specifieke 
kenmerken van het ontwerp zijn 
aangegeven en dat is bestemd om 
uitsluitend door een bepaalde patiënt te 
worden gebruikt.

(3) {>"hulpmiddel naar maat": elk 
hulpmiddel dat door een deskundige 
speciaal en uitsluitend voor de individuele 
eisen en noden van een bepaalde patiënt 
vervaardigd is. Met name kan de 
vervaardiging van een hulpmiddel naar 
maat volgens een schriftelijk voorschrift 
van een arts, een tandheelkundige of een 
andere persoon die daartoe op grond van 
zijn beroepskwalificaties volgens het 
nationale recht is gemachtigd, waarin 
onder zijn verantwoordelijkheid de 
specifieke kenmerken van het ontwerp van 
het afzonderlijke product zijn aangegeven
In massa geproduceerde hulpmiddelen die 
moeten worden aangepast om te voldoen 
aan de specifieke eisen van een arts, een 
tandheelkundige of een andere 
professionele gebruiker en hulpmiddelen 
die met behulp van industriële 
productieprocessen in massa worden 
geproduceerd overeenkomstig de 
schriftelijke voorschriften van artsen, 
tandheelkundigen of andere daartoe 
gemachtigde personen, worden niet als 
hulpmiddelen op maat beschouwd;

Or. de

Motivering

De definitie van "hulpmiddel naar maat" als producten die enkel op voorschrift verkrijgbaar 
zijn, is te eng. Audiciens vervaardigen bijvoorbeeld regelmatig otoplastieken (passtukken). 
Voor otoplastieken is geen voorschrift nodig; daarom moet de definitie dienovereenkomstig 
worden uitgebreid.

Amendement 244
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4) "actief hulpmiddel": elk hulpmiddel 
waarvan de werking afhankelijk is van een 
elektrische energiebron of van een 
energiebron die andere energie gebruikt 
dan die welke rechtstreeks door de 
zwaartekracht wordt opgewekt en dat 
werkt door verandering van de dichtheid of 
de omzetting van deze energie. Een 
medisch hulpmiddel dat bestemd is om 
zonder belangrijke aanpassingen energie, 
stoffen of andere elementen tussen een 
actief hulpmiddel en de patiënt over te 
brengen, wordt niet beschouwd als een 
actief hulpmiddel.

4) "actief hulpmiddel": elk hulpmiddel 
waarvan de werking afhankelijk is van een 
elektrische energiebron of van een 
energiebron die andere energie gebruikt 
dan die welke door het menselijk lichaam 
of rechtstreeks door de zwaartekracht 
wordt opgewekt en dat werkt door 
verandering van de dichtheid of de 
omzetting van deze energie. Een medisch 
hulpmiddel dat bestemd is om zonder 
belangrijke aanpassingen energie, stoffen 
of andere elementen tussen een actief 
hulpmiddel en de patiënt over te brengen, 
wordt niet beschouwd als een actief 
hulpmiddel.

Or. en

Amendement 245
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) "actief hulpmiddel": elk hulpmiddel 
waarvan de werking afhankelijk is van een 
elektrische energiebron of van een 
energiebron die andere energie gebruikt 
dan die welke rechtstreeks door de 
zwaartekracht wordt opgewekt en dat 
werkt door verandering van de dichtheid of 
de omzetting van deze energie. Een 
medisch hulpmiddel dat bestemd is om 
zonder belangrijke aanpassingen energie, 
stoffen of andere elementen tussen een 
actief hulpmiddel en de patiënt over te 
brengen, wordt niet beschouwd als een 
actief hulpmiddel.

(4) "actief hulpmiddel": elk hulpmiddel 
waarvan de werking afhankelijk is van een 
elektrische energiebron of van een 
energiebron die andere energie gebruikt 
dan die welke door het menselijk lichaam 
of rechtstreeks door de zwaartekracht 
wordt opgewekt en dat werkt door 
verandering van de dichtheid of de 
omzetting van deze energie. Een medisch 
hulpmiddel dat bestemd is om zonder 
belangrijke aanpassingen energie, stoffen 
of andere elementen tussen een actief 
hulpmiddel en de patiënt over te brengen, 
wordt niet beschouwd als een actief 
hulpmiddel.

Or. de
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Amendement 246
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Standalonesoftware wordt als een actief 
hulpmiddel beschouwd;

Schrappen

Or. de

Amendement 247
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 2 – punt 5 – streepje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk hulpmiddel dat bestemd is om door 
middel van een klinische ingreep 
gedeeltelijk in het menselijk lichaam te 
worden gebracht en dat bestemd is om daar 
na de behandeling gedurende een periode 
van ten minste dertig dagen te blijven, 
wordt eveneens als implanteerbaar 
hulpmiddel beschouwd;

Elk hulpmiddel dat bestemd is om door 
middel van een klinische ingreep
gedeeltelijk in het menselijk lichaam te 
worden gebracht en dat bestemd is om daar 
na de behandeling gedurende een periode 
van ten minste dertig dagen te blijven, 
wordt eveneens als implanteerbaar 
hulpmiddel beschouwd, met uitzondering 
van hulpmiddelen bestemd om in de 
tanden of kiezen te worden aangebracht, 
die tot klasse IIa behoren en daarom niet 
onder artikel 16 van deze verordening 
vallen;

Or. en

Motivering

Implanteerbare hulpmiddelen die zijn bestemd om in de tanden te worden aangebracht 
(tandvullingen), behoren volgens regel 8 van deze verordening tot klasse IIa. Het is om 
wetenschappelijke of medische redenen niet nodig om tandvullingen aan dezelfde vereisten te 
onderwerpen die krachtens deze verordening voor implanteerbare hulpmiddelen gelden, zoals 
de verplichting van artikel 16 om het hulpmiddel vergezeld te doen gaan van een 
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implantaatkaart.

Amendement 248
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 5 – streepje 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk hulpmiddel dat bestemd is om door 
middel van een klinische ingreep 
gedeeltelijk in het menselijk lichaam te 
worden gebracht en dat bestemd is om daar 
na de behandeling gedurende een periode 
van ten minste dertig dagen te blijven, 
wordt eveneens als implanteerbaar 
hulpmiddel beschouwd;

Elk hulpmiddel dat bestemd is om door 
middel van een klinische ingreep 
gedeeltelijk in het menselijk lichaam te 
worden gebracht en dat bestemd is om daar 
na de behandeling gedurende een periode 
van ten minste dertig dagen te blijven, 
wordt eveneens als implanteerbaar 
hulpmiddel beschouwd;

"implanteerbaar hulpmiddel": elk 
hulpmiddel, ook die welke gedeeltelijk of 
geheel geabsorbeerd worden, dat is 
bestemd om 

Or. en

Motivering

Tandvullingen die in de tanden worden aangebracht dienen niet als implanteerbare 
hulpmiddelen te worden beschouwd. Tandimplantaten die in het kaakbeen worden 
aangebracht (enossale implantaten), worden echter wel als implanteerbare hulpmiddelen 
beschouwd.

Amendement 249
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8) "hulpmiddel voor eenmalig gebruik": 
een hulpmiddel dat is bestemd om te 
worden gebruikt op een individuele patiënt 
tijdens één procedure.

8) "hulpmiddel voor eenmalig gebruik": 
een hulpmiddel dat is bestemd om te 
worden gebruikt op een individuele patiënt 
tijdens één procedure en waarvan tests 
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hebben aangetoond dat het niet opnieuw 
kan worden gebruikt.

Or. en

Motivering

Fabrikanten moeten gedetailleerde informatie verstrekken die aantoont waarom een medisch 
hulpmiddel niet opnieuw kan worden gebruikt of waarom hergebruik ervan de veiligheid van 
de patiënt/gebruiker in gevaar zou brengen. Als op objectieve gronden is aangetoond dat het 
onmogelijk is het medische hulpmiddel opnieuw te gebruiken, mag het niet worden 
herverwerkt. Deze bepaling is bedoeld om te voorkomen dat medische hulpmiddelen ten 
onrechte worden voorzien van het etiket "voor eenmalig gebruik" en maakt een beter toezicht 
op de herverwerking mogelijk.

Amendement 250
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis) "voor eenmalig gebruik bestemd 
hulpmiddel": een hulpmiddel dat bestemd 
is om te worden gebruikt op een 
individuele patiënt tijdens één procedure 
en waarvan niet is aangetoond dat het niet 
kan worden hergebruikt;

Or. en

Motivering

Door de definitie van een "hulpmiddel voor eenmalig gebruik" uit te breiden als niet is 
aangetoond dat het hulpmiddel voor eenmalig gebruik niet opnieuw kan worden gebruikt, 
houdt de herverwerker de mogelijkheid om het hulpmiddel te herverwerken als hiervan is 
aangetoond dat het veilig is en het in overeenstemming is met artikel 15. De informatie op het 
etiket en de informatie in de gebruiksaanwijzing (zoals vastgesteld in de punten 19.2 en 19.3 
van bijlage I) moet dienovereenkomstig worden gewijzigd om het ingevoerde onderscheid 
tussen een "hulpmiddel voor eenmalig gebruik" en een "hulpmiddel bedoeld voor eenmalig 
gebruik" weer te geven.
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Amendement 251
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 ter) "hulpmiddel voor meervoudig 
gebruik": een hulpmiddel dat opnieuw 
kan worden gebruikt en moet worden 
voorzien van informatie over de geschikte 
procedés om hergebruik mogelijk te 
maken, met inbegrip van het reinigen, het 
desinfecteren, het verpakken en, indien 
van toepassing, de sterilisatiemethode 
indien het hulpmiddel opnieuw moet 
worden gesteriliseerd, alsmede elke 
beperking ten aanzien van het aantal 
malen dat het hulpmiddel opnieuw mag 
worden gebruikt;

Or. en

Motivering

Deze tekst dient ter verduidelijking en geeft aan dat hulpmiddelen waarvan is aangetoond dat 
ze opnieuw kunnen worden gebruikt, anders dan "voor eenmalig gebruik bestemde 
hulpmiddelen", moeten worden aangeduid als "hulpmiddelen voor meervoudig gebruik".

Amendement 252
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 16

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16) "op de markt aanbieden": het in het 
kader van een handelsactiviteit, tegen 
betaling of kosteloos, verstrekken van een 
hulpmiddel, met uitzondering van een 
hulpmiddel voor onderzoek, met het oog 
op distributie, consumptie of gebruik op de 
markt van de Unie;

16) "op de markt aanbieden": het tegen 
betaling of kosteloos, verstrekken van een 
hulpmiddel, met uitzondering van een 
hulpmiddel voor onderzoek, met het oog 
op distributie, consumptie of gebruik op de 
markt van de Unie;
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Or. en

Amendement 253
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 19 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam of handelsmerk verhandelt.

(19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
de productie, het ontwerp, de verpakking 
en de etikettering van een hulpmiddel of
die een hulpmiddel volledig vernieuwt en 
onder zijn naam verhandelt.

Or. cs

Amendement 254
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 19 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam of handelsmerk verhandelt.

19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam of handelsmerk verhandelt.

Or. en

Amendement 255
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 19 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam of handelsmerk verhandelt.

19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die verantwoordelijk is voor 
het ontwerp, de fabricage, de verpakking 
en de etikettering van een hulpmiddel, 
voordat het onder zijn eigen naam in de 
handel wordt gebracht, ongeacht of deze 
verrichtingen worden uitgevoerd door 
diezelfde persoon of door een derde voor 
rekening van die persoon. De 
verplichtingen die bij deze richtlijn aan de 
fabrikanten worden opgelegd, gelden ook 
voor natuurlijke of rechtspersonen die een 
of meer geprefabriceerde producten 
assembleren, verpakken, verwerken, 
volledig vernieuwen of etiketteren en/of 
tot hulpmiddel bestemmen om deze 
producten onder eigen naam of 
handelsmerk in de handel te brengen.

Or. en

Amendement 256
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 19 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) "fabrikant": een natuurlijke of
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam of handelsmerk verhandelt.

(19) "fabrikant": een natuurlijke of 
rechtspersoon die een hulpmiddel 
vervaardigt of volledig vernieuwt of een 
hulpmiddel laat ontwerpen, vervaardigen 
of volledig vernieuwen en het onder zijn 
naam verhandelt.

Or. de

Motivering

Het merk is wettelijk gezien geen kenmerk van de fabrikant.
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Amendement 257
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(24) "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 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

24) "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.

Amendement 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 27 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

27) "herverwerking": het op een gebruikt 
hulpmiddel uitgevoerd proces om het 
veilige hergebruik ervan mogelijk te 
maken, inclusief reiniging, ontsmetting, 
sterilisatie en bijbehorende procedures, 
alsook de uitvoering van tests en het herstel 
van de technische en functionele veiligheid 
van het hulpmiddel.

27) "herverwerking": het op een gebruikt 
hulpmiddel uitgevoerd proces om het 
veilige hergebruik ervan mogelijk te 
maken, inclusief reiniging, ontsmetting, 
sterilisatie en bijbehorende procedures, 
alsook de uitvoering van tests en het herstel 
van de technische en functionele veiligheid 
van het hulpmiddel; regulier onderhoud 
van hulpmiddelen valt niet onder deze 
definitie.

Or. en

Motivering

Er moet worden verduidelijkt dat regulier onderhoud (zoals het controleren van 
longventilatoren in ziekenhuizen) niet onder deze categorie valt.

Amendement 260
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31 bis. "veiligheid": de afwezigheid of 
preventie van onaanvaardbare risico's 
voor de patiënt of gebruiker;

Or. de

Amendement 261
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 32

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

32) "klinische evaluatie": de beoordeling 32) "klinische evaluatie": de beoordeling 
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en analyse van klinische gegevens in 
verband met een hulpmiddel om de 
veiligheid en de prestaties van het 
hulpmiddel te verifiëren wanneer het wordt 
gebruikt zoals beoogd door de fabrikant;

en analyse van klinische gegevens in 
verband met een hulpmiddel om de 
veiligheid, de prestaties en de 
doelmatigheid van het hulpmiddel te 
verifiëren wanneer het wordt gebruikt zoals 
beoogd door de fabrikant;

Or. en

Amendement 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) "klinisch onderzoek": elk systematisch 
onderzoek bij een of meer menselijke 
proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de 
veiligheid of de prestaties van een 
hulpmiddel te beoordelen;

(33) "klinisch onderzoek": elk systematisch 
onderzoek bij een of meer menselijke 
proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de 
veiligheid, de prestaties of de 
doeltreffendheid van een hulpmiddel te 
beoordelen;

Or. de

Motivering

Tijdens het klinisch onderzoek moeten niet enkel de veiligheid en de prestaties van het 
product onderzocht worden, maar ook in hoeverre het meer baten oplevert dan andere 
behandelingen.

Amendement 263
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren en
het beheer van een klinisch onderzoek op 

37) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren, het 
beheer, de uitvoering of de financiering
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zich neemt; van een klinisch onderzoek op zich neemt;

Or. en

Amendement 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren en 
het beheer van een klinisch onderzoek op 
zich neemt;

(37) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren, het 
beheer, de leiding en / of financiering van 
een klinisch onderzoek op zich neemt;

Or. de

Amendement 265
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 37 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

37 bis. De conformiteitsbeoordeling van 
een klinisch onderzoek bestaat uit de 
controle van officiële documenten, 
voorzieningen en registraties alsmede de 
controle op een toereikende verzekering 
door een bevoegde autoriteit. Deze kan 
plaatsvinden bij de opdrachtgever en/of de 
inrichting voor onderzoek, of waar de 
bevoegde autoriteit het ook maar nodig 
acht.

Or. de

Motivering

Anders dan in het voorstel voor een verordening (COM(2012) 369 definitief) worden in deze 
verordening geen voorstellen voor conformiteitsbeoordelingen bij klinisch onderzoek gedaan. 
De minimumvoorschriften moeten echter worden nageleefd.

Amendement 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 39 – 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;

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 268
Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 39 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– lijden of overlijden van de foetus dan wel 
een aangeboren afwijking of 
geboorteafwijking;

– lijden of overlijden van de foetus dan wel 
een aangeboren lichamelijke of geestelijke 
aandoening of geboorteafwijking;

Or. en

Motivering

De term "aangeboren afwijking" wordt door mensen met een handicap en hun 
vertegenwoordigers opgevat als discriminerend en moet daarom worden vervangen. 

Amendement 269
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 40 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 43

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

43) "incident": slecht functioneren of 43) "incident": slecht functioneren of 
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verslechtering van de kenmerken of 
prestaties van een op de markt aangeboden 
hulpmiddel, ontoereikendheid van de door 
de fabrikant verstrekte informatie en elk 
onverwacht ongewenst neveneffect;

verslechtering van de kenmerken of 
prestaties van een op de markt aangeboden 
hulpmiddel, ontoereikendheid van de door 
de fabrikant verstrekte informatie en elk 
onverwacht ongewenst neveneffect, met 
inbegrip van het verkeerd gebruik van het 
hulpmiddel;

Or. en

Amendement 271
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of 
een specifiek product of een categorie of 
groep producten al dan niet onder de 
definities van "medisch hulpmiddel" of 
"toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. de

Motivering

De lidstaten beslissen per geval over de regelgevingsstatus van elk product, zoals ook 
bepaald is in overweging 8. Bovendien zijn uitvoeringshandelingen als "rechtshandeling" 
juridisch niet geschikt om afzonderlijke beslissingen over de indeling van afzonderlijke 
producten te nemen.

Amendement 272
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie kan op eigen initiatief of
zal op verzoek van een lidstaat door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 273
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief na
raadpleging van de betrokken fabrikanten 
op basis van overwegingen met betrekking 
tot de veiligheid van patiënten of op basis 
van nieuwe wetenschappelijke inzichten 
door middel van uitvoeringshandelingen 
bepalen of een specifiek product of een 
categorie of groep producten al dan niet 
onder de definities van "medisch 
hulpmiddel" of "toebehoren voor een 
medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. de

Motivering

Om een toereikende rechtszekerheid te waarborgen voor fabrikanten van medische 
hulpmiddelen is het nodig om mogelijke redenen voor de controle door de Commissie te 
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bepalen. Het controlerend comité vraagt de betrokken fabrikant om zijn standpunt alvorens 
een beslissing te nemen en, in voorkomend geval, om verdere wetenschappelijke documenten.

Amendement 274
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie kan op eigen initiatief of
zal op verzoek van een lidstaat door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of na overleg met de lidstaten door 
middel van uitvoeringshandelingen bepalen 
of een specifiek product of een categorie of 
groep producten al dan niet onder de 
definities van "medisch hulpmiddel" of 
"toebehoren voor een medisch hulpmiddel" 
valt. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 276
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat en na raadpleging van de MDCG 
en de betrokken ondernemingen door 
middel van uitvoeringshandelingen bepalen 
of een specifiek nieuw product of een 
nieuwe categorie of groep producten al dan 
niet onder de definities van "medisch 
hulpmiddel" of "toebehoren voor een 
medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. Dit lid is 
niet van toepassing op reeds toegelaten 
producten.

Or. de

Motivering

De lidstaten zijn verantwoordelijk voor het vastleggen van de categorie van afzonderlijke 
producten. Bovendien hebben ondernemingen, vooral het kleine en middelgrote 
ondernemingen, rechtszekerheid nodig. Die wordt door een initiatief van de Commissie alleen 
niet gegeven.

Amendement 277
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat en na overleg met de MDCG door 
middel van uitvoeringshandelingen bepalen 
of een specifiek product of een categorie of 
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producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

groep producten al dan niet onder de 
definities van "medisch hulpmiddel" of 
"toebehoren voor een medisch hulpmiddel" 
valt. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

De indeling van hulpmiddelen en wijzigingen van die indeling moeten zijn gebaseerd op een 
grondige beoordeling op basis van overleg met de MDCG en kan niet aan het initiatief van de 
Commissie worden overgelaten.

Amendement 278
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie moet overeenkomstig 
de in lid 1 genoemde 
raadplegingsprocedure richtsnoeren 
ontwikkelen teneinde te zorgen voor een 
op wetenschap gestoelde procedure voor 
de indeling van producten.

Or. de

Motivering

Vloeit voort uit lid 1.

Amendement 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt voor de 
uitwisseling van expertise tussen de 
lidstaten op het gebied van medische 
hulpmiddelen, medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, geneesmiddelen, 
menselijke weefsels en cellen, cosmetische 
producten, biociden, levensmiddelen en, 
indien nodig, andere producten om de 
passende regelgevingsstatus van een 
product of categorie of groep producten te 
bepalen.

De Commissie zorgt voor de uitwisseling 
van expertise tussen de lidstaten en de 
relevante belanghebbenden, met inbegrip 
van patiëntengroepen, op het gebied van 
medische hulpmiddelen, medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
geneesmiddelen, menselijke weefsels en 
cellen, cosmetische producten, biociden, 
levensmiddelen en, indien nodig, andere 
producten om de passende 
regelgevingsstatus van een product of 
categorie of groep producten te bepalen.

Or. en

Motivering

De patiënten zijn degenen die de hulpmiddelen in het dagelijks leven gebruiken en hebben een 
andere kijk op de verhouding tussen de voordelen en risico's.

Amendement 280
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie zorgt voor de 
uitwisseling van expertise tussen de 
lidstaten op het gebied van medische 
hulpmiddelen, medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, geneesmiddelen, 
menselijke weefsels en cellen, cosmetische 
producten, biociden, levensmiddelen en, 
indien nodig, andere producten om de 
passende regelgevingsstatus van een 
product of categorie of groep producten te 
bepalen.

2. In grensgevallen stelt de Commissie 
door middel van een 
uitvoeringshandeling, de 
regelgevingsstatus van producten vast op 
basis van het advies van de 
multidisciplinaire deskundigengroep die is 
samengesteld uit deskundigen op het 
gebied van medische hulpmiddelen, 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, geneesmiddelen, 
menselijke weefsels en cellen, cosmetische 
producten, biociden en levensmiddelen.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
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Or. en

Amendement 281
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 3 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Voor producten of groepen 
producten, samengesteld uit stoffen of 
combinaties van stoffen die bestemd zijn 
om het lichaam binnen te dringen, hetzij 
door een lichaamsopening, hetzij door het 
lichaamsoppervlak, en die door de 
multidisciplinaire deskundigengroep als 
medische hulpmiddelen zijn aangemerkt, 
stelt de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen de risicoklasse 
vast op basis van de feitelijke risico's en 
geldige wetenschappelijke bewijzen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Hulpmiddelen die worden vervaardigd 
en gebruikt binnen één 
gezondheidsinstelling worden beschouwd 
als zijnde in gebruik genomen. De in 
artikel 18 bedoelde bepalingen betreffende 
de CE-markering en de in de artikelen 23 
tot en met 27 vastgestelde verplichtingen 
zijn niet op die hulpmiddelen van 

4. Hulpmiddelen die worden vervaardigd 
en gebruikt binnen één 
gezondheidsinstelling worden beschouwd 
als zijnde in gebruik genomen. De in 
artikel 18 bedoelde bepalingen betreffende 
de CE-markering en de in de artikelen 23, 
26 en 27 vastgestelde verplichtingen zijn 
niet op die hulpmiddelen van toepassing 
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toepassing als de vervaardiging en het 
gebruik van die hulpmiddelen plaatsvinden 
in het kader van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
gezondheidsinstelling.

als de vervaardiging en het gebruik van die 
hulpmiddelen plaatsvinden in het kader van 
het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
gezondheidsinstelling.

Or. en

Motivering

Ter verhoging van de patiëntveiligheid moet ervoor worden gezorgd dat producten die binnen 
één gezondheidsinstelling worden gebruikt, volledig traceerbaar en transparant zijn. Artikel 
24 (inzake unieke hulpmiddelenidentificatie) en artikel 25 (inzake elektronische registratie 
van hulpmiddelen) moeten daarom volledig van toepassing zijn op dergelijke hulpmiddelen, 
net als op hulpmiddelen die niet uitsluitend door één instelling worden gebruikt.

Amendement 283
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. cs

Amendement 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

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

Schrappen

Or. de

Amendement 285
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 5 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Een hulpmiddel dat door middel van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
als omschreven in artikel 1, punt 2, van 
Richtlijn 98/34/EG, aan een in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon 
wordt aangeboden, moet uiterlijk wanneer
het hulpmiddel in de handel wordt 
gebracht, aan deze verordening voldoen.

1. Een hulpmiddel dat door middel van 
diensten van de informatiemaatschappij, 
als omschreven in artikel 1, punt 2, van 
Richtlijn 98/34/EG, aan een in de Unie 
gevestigde natuurlijke of rechtspersoon 
wordt aangeboden, moet uiterlijk op de dag 
dat het hulpmiddel in de handel wordt 
gebracht, aan deze verordening voldoen.

Or. sl

Motivering

In de EU-richtlijnen worden uiteenlopende definities van de termen "in de handel brengen" 
en "op de markt aanbieden" gebruikt. Hulpmiddelen moeten aan de verordening voldoen 
zodra zij in de handel zijn gebracht (ongeacht of dit voor een eindgebruiker of voor 
opgeslagen voorraden is).

Amendement 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska



PE510.741v01-00 94/101 AM\935943NL.doc

NL

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

Motivering

De bepalingen die door de Commissie zijn voorgesteld in de ontwerpverordening zijn 
onvoldoende en bieden daarmee geen bescherming van de belangen van de lidstaten op dit 
gebied. Instandhouding van het voorstel van de Commissie dat reeds geconsolideerd is in de 
praktijk van de bevoegde organen leidt ertoe dat er reclame op het internet verschijnt die de 
potentiële koper van het hulpmiddel misleidt, omdat er producten aangeboden mogen worden 
waarvoor geen conformiteitsbeoordelingsprocedure is uitgevoerd en waarvan pas op het 
moment van hun verkoop aangetoond moet worden dat het hulpmiddel voldoet aan de eisen. 
Dit is verontrustend en daarom moeten bevoegde organen de mogelijkheid krijgen om 
erachter te komen wie dergelijke advertenties heeft geplaatst, zodra zij een signaal krijgen uit 
de markt dat een hulpmiddel dat niet voldoet aan de eisen en zelfs gevaarlijk kan zijn voor de 
gezondheid of het leven van de gebruiker op dergelijke wijze wordt verkocht. Ook moeten 
internetproviders daarom de gegevens ter beschikking stellen van de entiteiten die reclame 
voor de hulpmiddelen op het internet plaatsen.

Amendement 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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 
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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

Motivering

De onderwerpen uit bovenstaand amendement zijn niet opgenomen in de voorstellen voor 
nieuwe bepalingen. Er moet een verbod worden ingevoerd op misleidende reclame over de 
eigenschappen en bestemming van de hulpmiddelen. Dit beschermt de Europeanen tegen 
onethisch gedrag dat zelfs kan leiden tot het afzien van passende medische behandeling door 
toepassing van een hulpmiddel dat veel belooft maar in principe geen genezing biedt of 
waarvan de aanwijzingen met betrekking tot de klinische gegevens uit de gebruiksaanwijzing 
niet bewezen zijn. Op het gebied van geneesmiddelen gaat de verordening zelfs verder, omdat 
iedere reclame een informatieve zin moet bevatten met de aanbeveling om voor het gebruik 
van het geneesmiddel een arts of apotheker te raadplegen voor nadere informatie omtrent het 
gebruik ervan. Voor medische hulpmiddelen lijkt het voorlopig voldoende om de hierboven 
voorgestelde bepalingen op te nemen.

Amendement 288
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) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan, is de Commissie bevoegd 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 289
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

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) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer het belang van de 
volksgezondheid zulks vereist, 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 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 290
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1

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) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer het belang van de 
volksgezondheid zulks vereist, 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 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Door middel van geharmoniseerde normen wordt vastgelegd aan welke fundamentele 
vereisten van de verordening wordt voldaan bij naleving van de norm. De Commissie stelt 
vast welke normen geharmoniseerd worden. Wanneer een geharmoniseerde norm niet langer 
de stand van de techniek weerspiegelt, wordt deze norm door de Commissie 
gedeharmoniseerd, waarna de norm door het bevoegde orgaan moet worden herzien Daarom 
kan de formulering in de eerste volzin van artikel 7: "[...] of wanneer de desbetreffende 
geharmoniseerde normen niet toereikend zijn [...]" tot misverstanden leiden.

Amendement 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan, is de Commissie bevoegd 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) in verband met de in 
bijlage I vermelde algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of de in 
bijlage XIII vermelde klinische evaluatie 
en klinische follow-up na het in de handel 
brengen vast te stellen. De GTS worden 
door middel van uitvoeringshandelingen 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

GTS dienen alleen te worden ontwikkeld wanneer er geen normen bestaan. Indien een norm 
in het Publicatieblad van de EU wordt bekendgemaakt, wordt deze als toereikend geacht om 
het vermoeden van overeenstemming met de toepasselijke veiligheids- en prestatievereisten te 
rechtvaardigen. De vaststelling van alleen voor de EU geldende GTS ter aanvulling van een 
geharmoniseerde norm zou tot discrepanties tussen de internationale en de Europese 
regelgeving leiden. Hierdoor zouden patiënten uit de EU minder mogelijkheden hebben om 
van innovatieve technologieën te profiteren en kan afbreuk worden gedaan aan het vermogen 
van kleine ondernemingen in de EU om hun innovatieve producten uit te voeren.

Amendement 292
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Bij de vaststelling van de in lid 1 
bedoelde GTS mag de Commissie de 
coherentie van het Europese 
normalisatiestelsel niet ondermijnen. GTS 
zijn coherent als ze niet strijdig zijn met 
Europese normen, dat wil zeggen als ze 
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betrekking hebben op terreinen waar geen 
geharmoniseerde normen bestaan, waar 
binnen afzienbare termijn geen 
vaststelling van nieuwe Europese normen 
is gepland, waar de bestaande normen 
niet door de markt geaccepteerd zijn of 
waar deze normen verouderd zijn of 
volgens bewakings- en toezichtgegevens 
aantoonbaar en duidelijk tekortschieten, 
en waar binnen een redelijke termijn geen 
omzetting van de technische specificaties 
in Europese normalisatieproducten is 
gepland.

Or. en

Amendement 293
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De Commissie moet de mogelijkheid 
hebben om deskundigen wijzigingen in dit 
verband te laten voorstellen wanneer de 
nodige normen niet bestaan en/of 
wanneer het ontbreken daarvan 
aangetoond is door daartoe bevoegde 
autoriteiten of deskundigen.
Deze moeten vervolgens in de vorm van 
uitvoeringshandelingen in deze 
verordening opgenomen worden.

Or. de

Motivering

Er zijn specifieke klinische productnormen nodig, die internationaal door een groep 
onafhankelijke deskundigen voor elke categorie van risicovolle medische hulpmiddelen 
moeten worden voorbereid, wat betreft de criteria aan de hand waarvan de nieuwe producten 
geëvalueerd moeten worden, en die een advies geven over welke evaluatie passend is voor een 
product alvorens het op de markt komt.
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Amendement 294
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 - lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Indien fabrikanten van nieuwe 
medische hulpmiddelen een aanvraag 
indienen voor het in de handel brengen 
daarvan en zij niet over specifieke normen 
beschikken, raadpleegt de Europese 
Commissie alle nationale autoriteiten en 
legt de nieuwe normen voor aan een 
groep onafhankelijke deskundigen. Deze 
groep deskundigen baseert zich op de 
beschikbare wetenschappelijke literatuur 
en houdt rekening met de 
minderheidsstandpunten. Deze worden 
overgenomen in het advies van de groep 
deskundigen en moeten worden 
medegedeeld aan de gezondheidswerkers 
en patiënten.

Or. fr

Amendement 295
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. De Commissie stelt de in lid 1 
bedoelde GTS vast na raadpleging van de 
MDCG, waarin tevens een 
vertegenwoordiger van de Europese 
normalisatieorganisaties zitting heeft.

Or. en
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Amendement 296
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Hulpmiddelen die conform zijn met de 
in lid 1 bedoelde GTS worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de 
voorschriften van deze verordening die 
door die GTS of delen ervan worden 
bestreken.

2. Hulpmiddelen die conform zijn met de 
in lid 1 bedoelde GTS worden geacht in 
overeenstemming te zijn met de 
voorschriften van deze verordening die 
door die GTS of delen ervan worden 
bestreken.

De technische inhoud van de GTS wordt 
ontwikkeld met passende ondersteuning 
van de relevante belanghebbenden die met 
de GTS te maken krijgen, zonder dat 
afbreuk wordt gedaan aan de 
ontwikkeling van normen en 
richtsnoeren.

Or. en


