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Amendement 238
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indeling en conformiteitsbeoordeling Indeling, vergunning voor het in de 
handel brengen en 
conformiteitsbeoordeling

Or. en

Amendement 239
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De hulpmiddelen worden ingedeeld in 
de klassen A, B, C en D, rekening houdend 
met het beoogde doel en de inherente 
risico's ervan. De indeling wordt 
uitgevoerd overeenkomstig de 
indelingscriteria van bijlage VII.

1. De hulpmiddelen worden ingedeeld in 
de klassen A, B, C en D, rekening houdend 
met het beoogde doel, de nieuwheid, de 
complexiteit en de inherente risico's ervan. 
De indeling wordt uitgevoerd 
overeenkomstig de indelingscriteria van 
bijlage VII.

Or. en

Amendement 240
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V Hoofdstuk III
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Indeling en conformiteitsbeoordeling Vergunning voor het in de handel 
brengen en conformiteitsbeoordeling

Or. en

Amendement 241
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 1 – Indeling Hoofdstuk II
Rubricering

Or. en

Amendement 242
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 1 bis - Vergunning voor het in de 
handel brengen

Artikel 39 bis (nieuw)
Algemene beginselen inzake 

vergunningen voor het in de handel 
brengen

1. Geen van de innovatieve hulpmiddelen 
van klasse D kan binnen de Unie in de 
handel worden gebracht, tenzij er een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in de EU is verleend via de 
gecentraliseerde procedure als bedoeld in 
artikel 39 quater, en in overeenstemming 
met de bepalingen van deze verordening.
2. Geen van de niet-innovatieve 
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hulpmiddelen van klasse D kan in de 
handel worden gebracht binnen een van 
de lidstaten, tenzij er een nationale 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend door de bevoegde autoriteit 
van die lidstaat via de gedecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 39 quater, 
en in overeenstemming met de bepalingen 
van deze verordening.
3. In afwijking van lid 2 kan de fabrikant 
besluiten een vergunning voor het in de 
handel brengen aan te vragen via de 
gecentraliseerde procedure voor de 
hulpmiddelen die zijn opgenomen in lid 2.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van de in lid 1 
vermelde lijst vast te stellen, in het licht 
van de technische vooruitgang.
5. Voor de hulpmiddelen als bedoeld in de 
leden 1 en 2 en die reeds vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de markt van de EU zijn gebracht, dient 
een vergunning voor het in de handel 
brengen te zijn verleend, in 
overeenstemming met de in dit punt 
beschreven procedures, met ingang van 
de datum waarop hun certificaat zijn 
geldigheid verliest.
6. Een overeenkomstig dit punt verleende 
vergunning voor het in de handel brengen 
is gedurende vijf jaar geldig.
Een vergunning voor het in de handel 
brengen kan na vijf jaar worden verlengd 
nadat het bureau de voordelen en de 
risico's opnieuw tegen elkaar heeft 
afgewogen.
7. Alle aanvragen voor een vergunning 
voor het in de handel brengen alsmede 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 39 quater, 39 
quinquies, 39 sexies en 39 septies, 
alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 
39 ter, worden ofwel door de Commissie 
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ofwel door de lidstaten, naargelang het 
geval, onverwijld en uiterlijk 15 dagen na 
ontvangst ingevoerd in het elektronische 
systeem als bedoeld in artikel 39 ter, lid 1.
Alvorens te beginnen met het onderzoek 
naar een aanvraag voor een medisch 
hulpmiddel, controleert het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 41 
quater, ofwel de bevoegde autoriteit van 
de betrokken lidstaat, of er geen andere 
aanvragen voor hetzelfde medische 
hulpmiddel zijn ingediend.

Or. en

Amendement 243
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 ter (nieuw)
Elektronisch systeem voor vergunningen 

voor het in de handel brengen
1. Door de Commissie wordt in 
samenwerking met de lidstaten een 
elektronisch registratiesysteem opgezet en 
beheerd voor de aanvragen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen en verleende vergunningen voor 
het in de handel brengen, overeenkomstig 
dit punt en voor de verzameling en 
verwerking van de volgende informatie:
- de naam van de fabrikant,
- de naam en risicoklasse van het 
medische hulpmiddel,
- de toepasselijke procedure,
- bij een gedecentraliseerde procedure, de 
lidstaat waar de fabrikant de aanvraag 
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heeft ingediend,
- de documentatie die de aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen, vergezelt,
- het beoordelingsverslag voor het 
medische hulpmiddel dat is uitgebracht 
gedurende de procedure voor de 
vergunning voor het in de handel 
brengen,
- de datum van goedkeuring van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
en, indien deze afwijkt, de datum waarop 
het hulpmiddel in de handel is gebracht,
- informatie over de schorsing of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen.
2. De in het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie met 
betrekking tot de gecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 39 quater 
wordt door het Europees 
Geneesmiddelenbureau in het 
elektronische registratiesysteem 
ingevoerd.
De in het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie met 
betrekking tot de gedecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 39 
quinquies wordt door de lidstaten in het 
elektronische registratiesysteem 
ingevoerd.
3. Indien deze informatie moet worden 
bijgewerkt, in verband met het in de 
handel brengen, de schorsing of de 
intrekking van een hulpmiddel, stelt de 
fabrikant het bureau of de nationale 
bevoegde autoriteit, naargelang het geval, 
onmiddellijk in kennis, waarna het 
bureau of de nationale bevoegde autoriteit 
de informatie in het elektronische systeem 
onmiddellijk bijwerkt.
4. De verzamelde en verwerkte informatie 
in het elektronische systeem met 
betrekking tot aanvragen van 



PE510.755v01-00 8/119 AM\936067NL.doc

NL

vergunningen voor het in de handel 
brengen, is uitsluitend toegankelijk voor 
de lidstaten, het bureau en de Commissie.
De verzamelde en verwerkte informatie in 
het elektronische systeem met betrekking 
tot verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen, is toegankelijk voor het 
publiek.

Or. en

Amendement 244
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 quater (nieuw)
Gecentraliseerde procedure

1. Er wordt een comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek opgericht in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 39 quinquies. Het comité maakt 
deel uit van het Europees 
Geneesmiddelenbureau.
2. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek zal verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van het advies van het 
Geneesmiddelenbureau in iedere zaak die 
betrekking heeft op de toelaatbaarheid 
van aanvragen die zijn ingediend in 
overeenstemming met de gecentraliseerde 
procedure, de verlening, wijziging, 
opschorting of intrekking van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van hulpmiddelen van klasse D.
3. Alle aanvragen voor de hulpmiddelen 
als bedoeld in artikel 39 bis, lid 1, 
omvatten de informatie en documenten 
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als bedoeld in de bijlagen VII, IX en X, 
indien van toepassing.
4. De aanvraag wordt vergezeld van de 
aan het bureau te betalen vergoeding voor 
het onderzoeken van de aanvraag.
5. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek binnen 210 dagen na 
ontvangst van een geldige aanvraag wordt 
uitgebracht.
Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen beschikt na 
ontvangst van een aanvraag over ten 
minste 80 dagen om de wetenschappelijke 
gegevens in de documentatie bij een 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen, te analyseren. Op 
basis van een naar behoren gemotiveerd 
verzoek van het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek kan het bureau deze 
periode verlengen.
6. Het comité kan de fabrikant slechts 
eenmaal verzoeken om aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
gefundeerde redenen noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Dit kan een verzoek om 
monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Na een dergelijk verzoek wordt 
de in lid 5 bedoelde periode opgeschort 
totdat de gevraagde aanvullende 
informatie is verstrekt.
7. De Commissie stelt gedetailleerde 
richtsnoeren op voor de vorm waarin een 
aanvraag van een vergunning moet 
worden ingediend, in overleg met het 
bureau, de lidstaten en belanghebbende 
partijen.
8. Wanneer het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek dit met het oog op de 
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afwikkeling van een aanvraag 
noodzakelijk acht, kan het de aanvrager 
verplichten een specifieke inspectie van de 
productie-inrichting voor het medische 
hulpmiddel in kwestie toe te staan. Die 
inspecties kunnen onaangekondigd
plaatsvinden.
De inspectie wordt verricht binnen de 
termijn zoals vastgelegd in lid 5 door ter 
zake gekwalificeerde inspecteurs van de 
lidstaat. Die inspecteurs kunnen zich doen 
vergezellen van een door het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
aangewezen rapporteur of deskundige.
9. Het bureau stelt de aanvrager er 
onverwijld van in kennis indien het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
van oordeel is dat:
(a) de aanvraag niet aan de in deze 
verordening vervatte criteria voor de 
afgifte van een vergunning voldoet;
(b) de documentatie bij de aanvraag niet 
voldoet aan de bepalingen van deze 
verordening of dient te worden gewijzigd 
of aangevuld;
(c) de vergunning voor het in de handel 
brengen overeenkomstig bepaalde 
voorwaarden moet worden verleend.
(d) de vergunning voor het in de handel 
brengen voor het medische hulpmiddel in 
kwestie moet worden geweigerd, op grond 
van de motivering dat het hulpmiddel niet 
aan deze verordening voldoet.
10. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 9 bedoelde advies, kan de aanvrager 
het bureau schriftelijk in kennis stellen 
van zijn voornemen om bezwaar in te 
stellen. In dit geval zendt de aanvrager 
binnen 60 dagen na ontvangst van het 
advies een gedetailleerd bezwaarschrift 
aan het bureau.
Binnen 60 dagen na ontvangst van het 
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bezwaarschrift beziet het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
zijn advies opnieuw, overeenkomstig de 
voorwaarden zoals vastgelegd in artikel 
62, lid 1, vierde alinea, van Verordening 
(EG) nr. 726/2004. De motivering van de 
beslissing over het bezwaarschrift wordt 
bij het definitieve advies gevoegd.
11. Binnen 15 dagen na de vaststelling 
van het definitieve advies van het comité 
voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
zendt het bureau het advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager, 
tezamen met een verslag met een 
beschrijving van de beoordeling van het 
medische hulpmiddel door het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
alsmede de motivering van de beslissing.
12. Indien een aanvrager een bij het 
bureau ingediende aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
intrekt voordat over de aanvraag advies is 
uitgebracht, deelt de aanvrager de 
redenen hiervoor mee aan het bureau. 
Het bureau maakt deze informatie 
toegankelijk voor het publiek en 
publiceert het beoordelingsverslag, indien 
beschikbaar, na alle commercieel 
vertrouwelijke informatie te hebben 
geschrapt.
13. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 11 bedoelde advies stelt de 
Commissie een ontwerp op van het met 
betrekking tot de aanvraag vast te stellen 
besluit.
Wanneer het ontwerpbesluit afwijkt van 
het advies van het bureau, geeft de 
Commissie een uitvoerige toelichting op 
de redenen voor de verschillen.
Het ontwerpbesluit wordt doorgestuurd 
naar de lidstaten en de aanvrager.
De lidstaten beschikken over een termijn 
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van 22 dagen om hun schriftelijke 
opmerkingen over het ontwerpbesluit in te 
dienen bij de Commissie. Indien de 
besluitvorming echter een dringend 
karakter heeft, kan de voorzitter van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
naargelang van de urgentie een kortere 
termijn vaststellen. Behalve in 
uitzonderlijke omstandigheden is deze 
termijn nooit korter dan vijf dagen;

14. De lidstaten kunnen een schriftelijk, 
naar behoren gemotiveerd verzoek 
indienen voor een bespreking van het in 
lid 13 bedoelde ontwerpbesluit in een 
plenaire vergadering van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
Wanneer de schriftelijke opmerkingen 
van een lidstaat volgens de Commissie 
belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard
doen rijzen waarop in het advies van het 
bureau niet wordt ingegaan, schorst de 
voorzitter van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek de 
procedure en verwijst hij de aanvraag 
voor verdere behandeling naar het 
bureau.
15. De Commissie neemt binnen 30 dagen 
na de beëindiging van de in artikel 84, lid 
3, bedoelde onderzoeksprocedure een 
definitief besluit.
16. Indien de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt geweigerd, mogen 
de hulpmiddelen als bedoeld in artikel 39 
bis, lid 1, in de Unie niet in de handel 
worden gebracht.
17. Nadat een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, deelt de 
houder van deze vergunning aan het 
bureau de data mee waarop het medische 
hulpmiddel daadwerkelijk in de lidstaten 
in de handel zal worden gebracht, waarbij 
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rekening wordt gehouden met de 
verschillende aanbiedingsvormen 
waarvoor een vergunning is verleend.
18. Wanneer het in de handel brengen 
van het product tijdelijk dan wel definitief 
wordt stopgezet, deelt de houder van deze 
vergunning dit eveneens mee aan het 
bureau en verstrekt hij in dit verband een 
medisch en/of economisch onderbouwde 
rechtvaardiging.

Or. en

Amendement 245
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 quinquies
Comité voor vergunningen voor medische 

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
1. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek bestaat uit:
(a) één lid en één plaatsvervanger die 
door elke lidstaat worden benoemd 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel;
(b) zes leden die op basis van een 
openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling door de 
Commissie worden benoemd, teneinde 
ervoor te zorgen dat de nodige 
deskundigheid op het gebied van 
medische hulpmiddelen in het comité 
beschikbaar is;
(c) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
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gezondheidswerkers;
(d) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
patiëntenorganisaties.
De plaatsvervangers vertegenwoordigen 
de gewone leden en stemmen in hun 
plaats als zij afwezig zijn. De in punt a) 
bedoelde plaatsvervangers kunnen 
worden benoemd tot rapporteurs in 
overeenstemming met artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.
2. Een lidstaat kan zijn taken in het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
aan een andere lidstaat delegeren. Een 
lidstaat mag niet meer dan één andere 
lidstaat vertegenwoordigen.
3. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
worden benoemd op grond van hun 
relevante deskundigheid op het gebied van 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, teneinde de hoogste 
graad van bekwaamheid en een 
uitgebreide relevante deskundigheid te 
waarborgen. Hiertoe zorgen de lidstaten 
er in overleg met de raad van beheer van 
het bureau en de Commissie voor dat in 
de uiteindelijke samenstelling van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
alle voor de taken van het bureau 
relevante wetenschappelijke gebieden 
vertegenwoordigd zijn.
4. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
worden benoemd voor drie jaar, welke 
termijn eenmalig kan worden verlengd, en 
vervolgens vervangen volgens de 
procedures in lid 1. Het comité kiest uit 
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zijn midden een voorzitter, voor een 
termijn van drie jaar, welke termijn 
eenmalig kan worden verlengd.
5. Artikel 61, leden 3, 4, 5, 6, 7 en 8 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is van 
toepassing op het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.
6. Het mandaat van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
omvat alle aspecten van de evaluatie van 
medische hulpmiddelen in het 
toepassingsgebied van de procedures als 
bedoeld in de artikelen 39 quater en 39 
septies;

Or. en

Amendement 246
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 sexies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 sexies
Gedecentraliseerde procedure

1. De lidstaten controleren via het 
elektronische systeem voor vergunningen 
voor het in de handel brengen als bedoeld 
in artikel 39 ter of er momenteel geen 
andere aanvraag wordt onderzocht, en of 
er geen andere vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend voor hetzelfde 
medische hulpmiddel.
2. Wanneer een lidstaat constateert dat in 
een andere lidstaat al een onderzoek 
plaatsvindt naar een aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
voor hetzelfde medische hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek, ziet de betrokken 
lidstaat ervan af de aanvraag te 
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beoordelen en stelt hij de aanvrager 
hiervan onmiddellijk in kennis.
3. Wanneer een lidstaat een vergunning 
heeft verleend voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek 
waarvoor in een andere lidstaat een 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen is ingediend, wijst de 
laatstgenoemde de aanvraag af en stelt hij 
de aanvrager hiervan onmiddellijk in 
kennis.
4. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om te waarborgen dat de 
procedure voor het verlenen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van hulpmiddelen als bedoeld in artikel 
39 bis, lid 2, binnen 210 dagen na de 
indiening van een geldige aanvraag is 
voltooid.
5. De bevoegde nationale autoriteit van 
een lidstaat kan de fabrikant slechts 
eenmaal verzoeken om aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
gefundeerde redenen noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Dit kan een verzoek om 
monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de gevraagde 
aanvullende informatie is verstrekt, en 
binnen 60 dagen, wordt de in lid 4 
bedoelde periode opgeschort.
6. Indien een aanvrager een bij de
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
ingediende aanvraag van het in de handel 
brengen intrekt voordat over de aanvraag 
advies is uitgebracht, stelt de aanvrager de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat in 
kennis van zijn redenen hiervoor. De 
nationale bevoegde autoriteit maakt deze 
informatie toegankelijk voor het publiek 
en publiceert het beoordelingsverslag, 
indien beschikbaar, na alle commercieel 
vertrouwelijke informatie te hebben 
geschrapt.
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7. Zodra de vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, stelt de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat de aanvrager hiervan in kennis.
8. De nationale bevoegde autoriteit maakt 
de vergunning voor het in de handel 
brengen onverwijld en binnen vijftien 
dagen openbaar.
9. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsverslag op en maakt 
opmerkingen over het dossier, met name 
betreffende het resultaat van de klinische 
onderzoeken en het 
risicomanagementsysteem.
10. De nationale bevoegde autoriteit 
maakt het beoordelingsverslag onverwijld
en binnen vijftien dagen openbaar, na alle 
commercieel vertrouwelijke informatie te 
hebben geschrapt, tezamen met de 
redenen voor zijn advies.
11. De lidstaten stellen het bureau in 
kennis van alle vergunningen voor het in 
de handel brengen die zij hebben 
verleend.
12. Nadat een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, stelt de 
houder van deze vergunning de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de 
vergunning is verleend in kennis van de 
datum waarop het medische hulpmiddel 
daadwerkelijk in die lidstaat in de handel 
zal worden gebracht.
13. Wanneer het in de handel brengen 
van het product tijdelijk dan wel definitief 
wordt stopgezet, deelt de houder van deze 
vergunning dit eveneens mee aan de 
bevoegde autoriteit en verstrekt hij in dit 
verband een medisch en/of economisch 
onderbouwde rechtvaardiging.

Or. en

Amendement 247
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 septies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 septies
Wederzijdse erkenning van 

gedecentraliseerde vergunningen voor het 
in de handel brengen

1. De bij artikel 76 opgerichte MDCG is 
verantwoordelijk voor het onderzoek naar 
alle kwesties inzake een vergunning voor 
het in de handel brengen in meer dan één 
lidstaat van een medisch hulpmiddel 
waarvoor een vergunning kan worden 
aangevraagd in overeenstemming met de 
procedure in artikel 39 sexies.
2. Teneinde een vergunning voor het in de 
handel brengen voor een dergelijk 
medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek in meer dan één lidstaat 
te verkrijgen, dient de aanvrager bij de 
bevoegde autoriteiten in deze lidstaten een 
aanvraag in op basis van een identiek 
dossier. Het dossier bevat de gegevens en 
documenten als bedoeld in de bijlagen 
VIII, IX en X van deze verordening. De 
ingediende documenten omvatten een lijst 
van de lidstaten die bij de aanvraag 
betrokken zijn. De aanvrager verzoekt één 
lidstaat als 'referentielidstaat' op te treden 
en een beoordelingsverslag over het 
medische hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek op te stellen in 
overeenstemming met lid 3 of 4.
3. Wanneer op het moment van de 
aanvraag reeds een vergunning voor het 
in de handel brengen voor het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is 
verleend, erkennen de betrokken lidstaten 
de vergunning voor het in de handel 
brengen die is verleend door de 
referentielidstaat, oftewel de lidstaat die 
de vergunning voor het in de handel 
brengen als eerste heeft verleend. Hiertoe 
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verzoekt de houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen de 
referentielidstaat om het bestaande 
beoordelingsverslag van het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek 
waarvoor een vergunning is verleend, bij 
te werken. De referentielidstaat werkt het 
beoordelingsverslag binnen 90 dagen na 
ontvangst van een geldige aanvraag bij. 
Het beoordelingsverslag wordt, samen met 
andere relevante gegevens en 
documenten, aan de betrokken lidstaten 
en de aanvrager gezonden.
4. In gevallen waarin op het moment van 
de aanvraag geen vergunning voor het in 
de handel brengen voor het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is 
verleend, verzoekt de aanvrager de 
referentielidstaat een 
ontwerpbeoordelingsverslag op te stellen. 
De referentielidstaat stelt het verslag op 
binnen 120 dagen na ontvangst van een 
geldige aanvraag en zendt het aan de 
betrokken lidstaten en de aanvrager.
5. Binnen 90 dagen na ontvangst van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde documenten 
keuren de betrokken lidstaten het 
beoordelingsverslag goed en stellen ze de 
referentielidstaat hiervan in kennis. De 
referentielidstaat stelt vast dat algehele 
overeenstemming is bereikt, sluit de 
procedure en stelt de aanvrager hiervan 
in kennis.
6. Alle lidstaten waar overeenkomstig lid 2 
een aanvraag is ingediend, nemen binnen 
30 dagen na de vaststelling van de 
algehele instemming een besluit in 
overeenstemming met het 
beoordelingsverslag zoals dat is 
goedgekeurd.
7. Indien een betrokken lidstaat het 
beoordelingsverslag niet binnen de in lid 
5 bedoelde termijn kan goedkeuren 
vanwege een mogelijk ernstig risico voor 
de volksgezondheid, motiveert hij zijn 
standpunt uitvoerig en stelt hij de 
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referentielidstaat, de andere betrokken 
lidstaten en de aanvrager in kennis van 
zijn redenen. De punten waarover verschil 
van inzicht bestaat, worden onverwijld 
aan de MDCG meegedeeld.
8. In de MDCG spannen alle in lid 7 
bedoelde lidstaten zich in om 
overeenstemming over de te nemen 
maatregelen te bereiken. Zij bieden de 
aanvrager de mogelijkheid zijn standpunt 
mondeling of schriftelijk toe te lichten. 
Indien de lidstaten binnen 60 dagen nadat 
is meegedeeld over welke punten verschil 
van inzicht bestaat, overeenstemming 
bereiken, stelt de referentielidstaat de 
algehele instemming vast, sluit hij de 
procedure en stelt hij de aanvrager 
hiervan in kennis. Lid 6 is van toepassing.
9. Indien de lidstaten binnen de in lid 7 
bepaalde periode van 60 dagen geen 
overeenstemming bereiken, wordt het 
bureau hiervan onverwijld in kennis 
gesteld, met het oog op de toepassing van 
de procedure overeenkomstig artikel 39 
octies. Het agentschap ontvangt een 
gedetailleerd verslag over de 
aangelegenheden waarover de lidstaten 
geen overeenstemming hebben bereikt en 
over de redenen van het ontbreken van 
overeenstemming. De aanvrager ontvangt 
een kopie van deze informatie.
10. Zodra de aanvrager ervan in kennis is 
gesteld dat de zaak aan het bureau is 
voorgelegd, zendt hij het bureau 
onverwijld een kopie van de in lid 2 
bedoelde gegevens en documenten.
11. In het in lid 9 bedoelde geval kunnen 
de lidstaten die het beoordelingsverslag 
van de referentielidstaat hebben 
goedgekeurd, op verzoek van de 
aanvrager het in de handel brengen van 
het medische hulpmiddel toestaan zonder 
de uitkomst van de procedure van artikel 
39 octies af te wachten. In dit geval wordt 
de vergunning verleend zonder afbreuk te 
doen aan de uitkomst van deze procedure.
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Or. en

Amendement 248
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 octies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 octies
Arbitrageprocedure in geval van het 
ontbreken van overeenstemming met 

betrekking tot wederzijdse erkenning van 
gedecentraliseerde vergunningen voor het 

in de handel brengen
1. Wanneer naar de procedure van dit 
artikel wordt verwezen, beraadslaagt het 
in artikel 84, lid 1, genoemde comité voor 
medische hulpmiddelen en brengt het, 
binnen een termijn van 60 dagen nadat de 
zaak aan het comité is voorgelegd, een 
met redenen omkleed advies uit.
In dringende gevallen kan het comité op 
voorstel van zijn voorzitter een kortere 
termijn vaststellen.
2. Met het oog op zijn beraadslagingen 
benoemt het comité voor medische 
hulpmiddelen een van zijn leden tot 
rapporteur. Het comité kan ook een 
beroep doen op onafhankelijke 
deskundigen om over specifieke zaken 
advies uit te brengen. Bij de benoeming 
van deskundigen stelt het comité hun 
taken vast en geeft het aan binnen welke 
termijn deze moeten zijn voltooid.
3. Alvorens advies uit te brengen stelt het 
comité voor medische hulpmiddelen de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen in de 
gelegenheid om binnen een door het 
comité vastgestelde termijn een 
schriftelijke of mondelinge toelichting te 
geven.
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De commissie kan de in lid 1 bedoelde 
termijnen opschorten teneinde de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen de 
gelegenheid te bieden zijn toelichting voor 
te bereiden.
4. Het bureau stelt de aanvrager of 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen onverwijld in kennis van 
het advies van het comité inzake de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van het medische hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek in kwestie.
Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
advies van het comité voor medische 
hulpmiddelen kan de aanvrager of houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen het bureau schriftelijk in kennis 
stellen van zijn voornemen om bezwaar in 
te stellen tegen het advies. In dat geval 
zendt hij binnen 60 dagen na ontvangst 
van het advies een gedetailleerd 
bezwaarschrift aan het bureau.
Binnen 60 dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift beziet het comité zijn 
advies opnieuw. Het benoemt een andere 
rapporteur en, indien nodig, een andere 
corapporteur dan de voor het 
oorspronkelijke advies benoemde 
rapporteur en corapporteur. De 
bezwaarprocedure heeft uitsluitend 
betrekking op de oorspronkelijk door de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen vermelde 
punten van het advies en is uitsluitend 
gebaseerd op wetenschappelijke gegevens 
die beschikbaar waren toen het comité het 
oorspronkelijke advies uitbracht. De 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen kan vragen 
dat het comité het adviescomité raadpleegt 
zoals bepaald bij artikel 78 bis van 
Verordening (EU) [nr. toekomstige 
verordening inzake medische 
hulpmiddelen] in verband met het 
bezwaar.
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De motivering van de beslissing op het 
bezwaarschrift wordt bij het 
beoordelingsverslag als bedoeld in lid 5 
van dit artikel gevoegd.
5. Binnen 15 dagen na de vaststelling van 
het definitieve advies van het comité voor 
medische hulpmiddelen zendt het bureau 
het advies aan de lidstaten, de Commissie 
en de aanvrager of de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, samen met het 
beoordelingsverslag inzake het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek 
alsmede de motivering van de beslissing.
Wanneer over de aanvraag van een 
wederzijdse erkenning van een 
gedecentraliseerde vergunning voor het in 
de handel brengen van een medisch 
hulpmiddel als bedoeld in artikel 39 
septies een gunstig advies wordt 
uitgebracht, worden bij dit advies de 
volgende documenten gevoegd:
(a) de documenten in het dossier als 
bedoeld in artikel 39 septies, lid 2;
(b) indien van toepassing, de voorwaarden 
waaraan de vergunning wordt 
onderworpen;
(c) bijzonderheden omtrent aanbevolen 
voorwaarden en beperkingen met 
betrekking tot een veilig en doeltreffend 
gebruik van het medische hulpmiddel 
voor in-vitrodiagnostiek;
(d) de voorgestelde etikettering en 
bijsluiter van het medische hulpmiddel.
6. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
advies als bedoeld in lid 5, stelt de 
Commissie een ontwerpbesluit over de 
aanvraag op, met inachtneming van het 
Unierecht.
Indien het ontwerpbesluit behelst dat een 
vergunning voor het in de handel brengen 
dient te worden verleend, worden de in lid 
5 bedoelde documenten bijgevoegd.
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Wanneer het ontwerpbesluit niet in 
overeenstemming is met het advies van 
het bureau, geeft de Commissie tevens een 
uitvoerige toelichting op de redenen voor 
de verschillen.
Het ontwerpbesluit wordt doorgestuurd 
naar de lidstaten en de aanvrager of de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen.
De lidstaten beschikken over een termijn 
van 22 dagen om hun schriftelijke 
opmerkingen over het ontwerpbesluit in te 
dienen bij de Commissie. Indien de 
besluitvorming echter een dringend 
karakter heeft, kan de voorzitter van het 
comité voor medische hulpmiddelen naar 
gelang van de urgentie een kortere 
termijn vaststellen. Deze termijn is, 
behalve in uitzonderlijke omstandigheden, 
niet korter dan vijf dagen.
7. De lidstaten kunnen een schriftelijk, 
naar behoren gemotiveerd verzoek 
indienen voor de bespreking van het in lid 
6 bedoelde ontwerpbesluit in een plenaire 
vergadering van het comité voor medische 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 84, 
lid 1.
Wanneer de schriftelijke opmerkingen 
van een lidstaat volgens de Commissie 
belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard 
doen rijzen waarop in het advies van het 
bureau niet wordt ingegaan, schorst de 
voorzitter van het comité voor medische 
hulpmiddelen de procedure en verwijst hij 
de aanvraag voor verdere behandeling 
naar het bureau.
8. De Commissie stelt een definitieve 
beschikking vast, zulks binnen 30 dagen 
na het einde van de in artikel 84, lid 3, 
bedoelde procedure. De Commissie 
actualiseert de informatie over het 
hulpmiddel in kwestie in het in artikel 39 
ter bedoelde elektronisch systeem.
9. Indien de vergunning voor het in de 
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handel brengen wordt geweigerd, mag het 
hulpmiddel in kwestie in de Unie niet in 
de handel worden gebracht.
10. Het besluit als bedoeld in lid 8 wordt 
tot alle lidstaten gericht en doorgestuurd 
naar de houder van de vergunning voor 
het in de handel brengen of de aanvrager. 
Binnen 30 dagen na de kennisgeving van 
het besluit verlenen de betrokken lidstaten 
en de referentielidstaat de vergunning 
voor het in de handel brengen of trekken 
zij deze in, dan wel passen zij de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen zodanig aan dat de 
vergunning aan het besluit beantwoordt. 
Zij stellen de Commissie en het Bureau 
hiervan in kennis.

Or. en

Amendement 249
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 5 – afdeling 1 bis – artikel 39 nonies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 nonies
Wijziging van een vergunning voor het in 

de handel brengen
1. Elk verzoek van een houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
tot wijziging van een in overeenstemming 
met de artikelen 39 quater, 41 sexies en 41 
septies verleende vergunning voor het in 
de handel brengen, wordt ingediend bij 
alle lidstaten die eerder een vergunning 
hebben verleend voor het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek in 
kwestie.
De Commissie is bevoegd om in overleg 
met het bureau gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 85 
van deze verordening, teneinde passende 
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regelingen vast te stellen voor het 
onderzoek van wijzigingen in de 
voorwaarden van een vergunning voor het 
in de handel brengen.
2. In geval van arbitrage, onderworpen 
aan de Commissie, is de in artikel 39 
octies bedoelde procedure van 
overeenkomstige toepassing op de in 
vergunningen voor het in de handel 
brengen aangebrachte wijzigingen.
3. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
ter bescherming van de volksgezondheid 
de overeenkomstig dit hoofdstuk 
verleende vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden gewijzigd, 
geschorst of ingetrokken, legt deze lidstaat 
de kwestie onverwijld aan het bureau voor 
en wordt de in artikel 39 octies bedoelde 
procedure gevolgd.
In uitzonderlijke gevallen, wanneer het 
ter bescherming van de volksgezondheid 
noodzakelijk is dringende maatregelen te 
nemen, kan een lidstaat het in de handel 
brengen en het gebruik van het medische 
hulpmiddel in kwestie op zijn grondgebied 
opschorten totdat er een definitief besluit 
wordt genomen. De lidstaat stelt de 
Commissie, het bureau en de andere 
lidstaten uiterlijk de volgende werkdag in 
kennis van de redenen voor deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 250
Margrete Auken

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 bis
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Procedure voor het verlenen van 
vergunningen voor het in de handel 

brengen
1. Hulpmiddelen van klasse D kunnen 
uitsluitend binnen de Unie in de handel 
worden gebracht wanneer er een 
vergunning voor het in de handel brengen 
in de EU is verleend via de 
gecentraliseerde procedure als bedoeld in 
artikel 41 quater, en in overeenstemming 
met de bepalingen van deze verordening.
2. Voor de hulpmiddelen als bedoeld in lid 
1 en die reeds vóór de inwerkingtreding 
van deze verordening op de markt van de 
EU zijn gebracht, dient een vergunning 
voor het in de handel brengen te zijn 
verleend, in overeenstemming met de in 
dit punt beschreven procedures, met 
ingang van de datum waarop hun 
certificaat zijn geldigheid verliest.
3. Een overeenkomstig dit punt verleende 
vergunning voor het in de handel brengen 
is gedurende vijf jaar geldig. Een 
vergunning voor het in de handel brengen 
kan na vijf jaar worden verlengd nadat 
het bureau de voordelen en de risico's 
opnieuw tegen elkaar heeft afgewogen.
4. Alle aanvragen voor een vergunning 
voor het in de handel brengen alsmede 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 41 quater, 41 
quinquies, 41 sexies en 41 septies, 
alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 
41 ter, worden ofwel door de Commissie 
ofwel door de lidstaten, naargelang het 
geval, onverwijld en uiterlijk 15 dagen na 
ontvangst ingevoerd in het elektronische 
systeem als bedoeld in artikel 41 ter, lid 1. 
Alvorens te beginnen met het onderzoek 
naar een aanvraag voor een medisch 
hulpmiddel, controleert het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 41 
quater, ofwel de bevoegde autoriteit van 
de betrokken lidstaat, of er geen andere 
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aanvragen voor hetzelfde medische 
hulpmiddel zijn ingediend.

Or. en

Amendement 251
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 ter
Elektronisch systeem voor vergunningen 

voor het in de handel brengen
1. Door de Commissie wordt in 
samenwerking met de lidstaten een 
elektronisch registratiesysteem opgezet en 
beheerd voor de aanvragen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen en verleende vergunningen voor 
het in de handel brengen, overeenkomstig 
dit punt en voor de verzameling en 
verwerking van de volgende informatie:
- de naam van de fabrikant,
- de naam van het medisch hulpmiddel 
voor in-vitrodiagnostiek,
- de documentatie die de aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen, vergezelt,
- het beoordelingsverslag voor het 
medische hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek dat is uitgebracht 
gedurende de procedure voor de 
vergunning voor het in de handel 
brengen,
- de datum van goedkeuring van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
en, indien deze afwijkt, de datum waarop 
het hulpmiddel in de handel is gebracht,
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- informatie over de schorsing of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen.
2. De verzamelde en verwerkte informatie 
zal door het Europees 
Geneesmiddelenbureau worden ingevoerd 
in het elektronisch registratiesysteem.
3. Indien deze informatie moet worden 
bijgewerkt, in verband met het in de 
handel brengen, de schorsing of de 
intrekking van een hulpmiddel, stelt de 
fabrikant het bureau onmiddellijk in 
kennis, waarna het bureau de informatie 
in het elektronische systeem onmiddellijk 
bijwerkt.
4. De verzamelde en verwerkte informatie 
in het elektronische systeem met 
betrekking tot aanvragen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen, is uitsluitend toegankelijk voor 
de lidstaten, het bureau en de Commissie. 
De verzamelde en verwerkte informatie in 
het elektronische systeem met betrekking 
tot verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen, is toegankelijk voor het 
publiek.

Or. en

Amendement 252
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 quater
Gecentraliseerde procedure

1. Er wordt een comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek opgericht in 
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overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 39 quinquies. Het comité maakt 
deel uit van het Europees 
Geneesmiddelenbureau.
2. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek zal verantwoordelijk zijn 
voor het opstellen van het advies van het 
Geneesmiddelenbureau in iedere zaak die 
betrekking heeft op de toelaatbaarheid 
van aanvragen die zijn ingediend in 
overeenstemming met de gecentraliseerde 
procedure.
3. Alle aanvragen voor de hulpmiddelen 
als bedoeld in artikel 39 bis, lid 1, 
omvatten de informatie en documenten 
als bedoeld in de bijlagen VII, VIII, IX en 
X, indien van toepassing.
4. De aanvraag wordt vergezeld van de 
aan het bureau te betalen vergoeding voor 
het onderzoeken van de aanvraag.
5. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek binnen 210 dagen na 
ontvangst van een geldige aanvraag wordt 
uitgebracht. Het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
beschikt na ontvangst van een aanvraag 
over ten minste 80 dagen om de 
wetenschappelijke gegevens in de 
documentatie bij een aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen, te analyseren. Op basis van een 
naar behoren gemotiveerd verzoek van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
kan het bureau deze periode verlengen.
6. Het comité kan de fabrikant slechts 
eenmaal verzoeken om aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
gefundeerde redenen noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Na een dergelijk verzoek wordt 
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de in lid 5 bedoelde periode opgeschort 
totdat de gevraagde aanvullende 
informatie is verstrekt.
7. De Commissie stelt gedetailleerde 
richtsnoeren op voor de vorm waarin een 
aanvraag van een vergunning moet 
worden ingediend, in overleg met het 
bureau, de lidstaten en belanghebbende 
partijen.
8. Wanneer het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek dit met het oog op de 
afwikkeling van een aanvraag 
noodzakelijk acht, kan het de aanvrager 
verplichten een specifieke inspectie van de 
productie-inrichting voor het medische 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek in 
kwestie toe te staan. Die inspecties 
kunnen onaangekondigd plaatsvinden. De 
inspectie wordt verricht binnen de termijn 
zoals vastgelegd in lid 5 door ter zake 
gekwalificeerde inspecteurs van de 
lidstaat. Die inspecteurs kunnen zich doen 
vergezellen van een door het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
aangewezen rapporteur of deskundige.
9. Het bureau stelt de aanvrager er 
onverwijld van in kennis indien het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
van oordeel is dat:
(a) de aanvraag niet aan de in deze 
verordening vervatte criteria voor de 
afgifte van een vergunning voldoet;
(b) de documentatie bij de aanvraag niet 
voldoet aan de bepalingen van deze 
verordening of dient te worden gewijzigd 
of aangevuld;
(c) de vergunning voor het in de handel 
brengen overeenkomstig bepaalde 
voorwaarden moet worden verleend.
(d) de vergunning voor het in de handel 
brengen voor het medische hulpmiddel 
voor in-vitrodiagnostiek in kwestie moet 



PE510.755v01-00 32/119 AM\936067NL.doc

NL

worden geweigerd, op grond van de 
motivering dat het hulpmiddel niet aan 
deze verordening voldoet.
10. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 9 bedoelde advies, kan de aanvrager 
het bureau schriftelijk in kennis stellen 
van zijn voornemen om bezwaar in te 
stellen tegen het advies. In dit geval zendt 
de aanvrager binnen 60 dagen na 
ontvangst van het advies een gedetailleerd 
bezwaarschrift aan het bureau. Binnen 60 
dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift beziet het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
zijn advies opnieuw. Het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
benoemt een andere rapporteur en, indien 
nodig, een andere co-rapporteur dan de 
voor het oorspronkelijke advies benoemde 
rapporteur en co-rapporteur De 
bezwaarprocedure heeft uitsluitend 
betrekking op de oorspronkelijk door de 
aanvrager van de vergunning voor het in 
de handel brengen vermelde punten van 
het advies en is uitsluitend gebaseerd op 
wetenschappelijke gegevens die 
beschikbaar waren toen het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek het 
oorspronkelijke advies uitbracht. De 
aanvrager kan vragen dat het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek een 
wetenschappelijk adviescomité raadpleegt 
in verband met het bezwaar.
11. Binnen 15 dagen na de vaststelling 
van het definitieve advies van het comité 
voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
zendt het bureau het advies aan de 
Commissie, de lidstaten en de aanvrager, 
samen met een verslag met een 
beschrijving van de beoordeling van het 
medische hulpmiddel door het comité voor 
vergunningen voor medische 
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hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
alsmede de motivering van de beslissing.
12. Indien een aanvrager een bij het 
bureau ingediende aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
intrekt voordat over de aanvraag advies is 
uitgebracht, deelt de aanvrager de 
redenen hiervoor mee aan het bureau. 
Het bureau maakt deze informatie 
toegankelijk voor het publiek en 
publiceert het beoordelingsverslag, indien 
beschikbaar, na alle commercieel 
vertrouwelijke informatie te hebben 
geschrapt.
13. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 11 bedoelde advies stelt de 
Commissie een ontwerp op van het met 
betrekking tot de aanvraag vast te stellen 
besluit. Wanneer het ontwerpbesluit 
afwijkt van het advies van het bureau, 
geeft de Commissie een uitvoerige 
toelichting op de redenen voor de 
verschillen. Het ontwerpbesluit wordt 
doorgestuurd naar de lidstaten en de 
aanvrager. De lidstaten beschikken over 
een termijn van 22 dagen om hun 
schriftelijke opmerkingen over het 
ontwerpbesluit in te dienen bij de 
Commissie. Indien de besluitvorming 
echter een dringend karakter heeft, kan 
de voorzitter van het comité voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek naar gelang van de 
urgentie een kortere termijn vaststellen. 
Behalve in uitzonderlijke omstandigheden 
is deze termijn nooit korter dan vijf 
dagen;
14. De lidstaten kunnen een schriftelijk, 
naar behoren gemotiveerd verzoek 
indienen voor een bespreking van het in 
lid 13 bedoelde ontwerpbesluit in een 
plenaire vergadering van het comité voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek. Wanneer de schriftelijke 
opmerkingen van een lidstaat volgens de 
Commissie belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard 
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doen rijzen waarop in het advies van het 
bureau niet wordt ingegaan, schorst de 
voorzitter van het comité voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek de 
procedure en verwijst hij de aanvraag 
voor verdere behandeling naar het 
bureau.
15. De Commissie neemt binnen 30 dagen 
na de beëindiging van de in artikel […] 
bedoelde onderzoeksprocedure een 
definitief besluit.
16. Indien de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt geweigerd, mogen 
de hulpmiddelen als bedoeld in artikel 39 
bis, lid 1, in de Unie niet in de handel 
worden gebracht.
17. Nadat een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, deelt de 
houder van deze vergunning aan het 
bureau de data mee waarop het medische 
hulpmiddel daadwerkelijk in de lidstaten 
in de handel zal worden gebracht, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende aanbiedingsvormen 
waarvoor een vergunning is verleend.
18. Wanneer het in de handel brengen 
van het product tijdelijk dan wel definitief 
wordt stopgezet, deelt de houder van deze 
vergunning dit eveneens mee aan het 
bureau en verstrekt hij in dit verband een 
medisch en/of economisch onderbouwde 
rechtvaardiging.

Or. en

Amendement 253
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 quinquies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 quinquies
Comité voor vergunningen voor medische 

hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
1. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek bestaat uit:
(a) één lid en één plaatsvervanger die 
door elke lidstaat worden benoemd 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel;
(b) zes leden die op basis van een 
openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling door de 
Commissie worden benoemd, teneinde 
ervoor te zorgen dat de nodige 
deskundigheid op het gebied van 
medische hulpmiddelen in het comité 
beschikbaar is;
(c) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
gezondheidswerkers;
(d) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
patiëntenorganisaties. De 
plaatsvervangers vertegenwoordigen de 
gewone leden en stemmen in hun plaats 
als zij afwezig zijn. De in punt a) bedoelde 
plaatsvervangers kunnen worden 
benoemd tot rapporteurs in 
overeenstemming met artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004.
2. Een lidstaat kan zijn taken in het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen aan een andere lidstaat 
delegeren. Een lidstaat mag niet meer dan 
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één andere lidstaat vertegenwoordigen.
3. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen worden benoemd op grond 
van hun relevante deskundigheid op het 
gebied van medische hulpmiddelen, 
teneinde de hoogste graad van 
bekwaamheid en een uitgebreide 
relevante deskundigheid te waarborgen. 
Hiertoe zorgen de lidstaten er in overleg 
met de raad van beheer van het bureau en 
de Commissie voor dat in de uiteindelijke 
samenstelling van het comité voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek alle voor de taken van het 
bureau relevante wetenschappelijke 
gebieden vertegenwoordigd zijn.
4. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
worden benoemd voor drie jaar, welke 
termijn eenmalig kan worden verlengd, en 
vervolgens vervangen volgens de 
procedures in lid 1. Het comité kiest uit 
zijn midden een voorzitter, voor een 
termijn van drie jaar, welke termijn 
eenmalig kan worden verlengd.
5. Artikel 61, leden 3, 4, 6, 7 en 8, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is van 
toepassing op het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen.
6. Het mandaat van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
omvat alle aspecten van de evaluatie van 
medische hulpmiddelen in het 
toepassingsgebied van de procedures als 
bedoeld in artikel 39 quater;

Or. en

Amendement 254
Margrete Auken
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namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 sexies
De leden van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
verplichten zich om zelfstandig te 
handelen in het openbaar belang. Voordat 
zij hun taken opnemen leggen zij een 
verbintenisverklaring af alsmede een 
verklaring omtrent hun belangen, waarin 
zij hetzij verklaren dat zij geen belangen 
hebben die geacht zouden kunnen worden 
afbreuk te doen aan hun 
onafhankelijkheid, hetzij al hun directe 
en indirecte belangen vermelden die 
afbreuk zouden kunnen doen aan hun 
onafhankelijkheid. Deze verklaringen 
worden door de Commissie gecontroleerd.

Or. en

Amendement 255
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 39 septies
Wijziging van een vergunning voor het in 

de handel brengen
1. Iedere aanvraag van de houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
tot wijziging van een in overeenstemming 
met de bepalingen van artikel 41 quater 
verleende vergunning, wordt voorgelegd 
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aan de Commissie. De Commissie is 
bevoegd om in overleg met het bureau 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
overeenkomstig artikel 89 van deze 
verordening, teneinde passende 
regelingen vast te stellen voor het 
onderzoek van wijzigingen in de 
voorwaarden van een vergunning voor het 
in de handel brengen.
2. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
ter bescherming van de volksgezondheid 
de overeenkomstig dit hoofdstuk 
verleende vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden gewijzigd, 
geschorst of ingetrokken, kan deze 
lidstaat naar behoren gemotiveerd een 
bespreking aanvragen in een plenaire 
vergadering van het comité voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. In 
het uitzonderlijke geval dat de schriftelijke 
opmerkingen van een lidstaat volgens de 
Commissie belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard 
doen rijzen waarop in de verleende 
vergunning niet wordt ingegaan, schorst 
de voorzitter van het comité voor 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek de vergunning en 
verwijst hij de aanvraag voor verdere 
behandeling naar het bureau.

Or. en

Amendement 256
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse D, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse D, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
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prestaties, worden onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, onderzoek 
van het ontwerpdossier en partijcontrole, 
als aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze 
van alternatief kan de fabrikant kiezen 
voor de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op kwaliteitsborging van de productie, 
waaronder partijcontrole, als aangegeven 
in bijlage X.

prestaties, worden onderworpen aan een 
gecentraliseerde procedure voor een 
vergunning voor het in de handel 
brengen.

Or. en

Amendement 257
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse D, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, worden onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, onderzoek 
van het ontwerpdossier en partijcontrole, 
als aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze 
van alternatief kan de fabrikant kiezen voor 
de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op kwaliteitsborging van de productie, 
waaronder partijcontrole, als aangegeven in 
bijlage X.

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse D, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, worden onderworpen aan een 
vergunning voor het in de handel brengen 
die is gebaseerd op volledige 
kwaliteitsborging, onderzoek van het 
ontwerpdossier en partijcontrole, als 
aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze van 
alternatief kan de fabrikant kiezen voor de 
toepassing van een vergunning voor het in 
de handel brengen die is gebaseerd op 
typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een vergunning 
voor het in de handel brengen die is 
gebaseerd op kwaliteitsborging van de 
productie, waaronder partijcontrole, als 
aangegeven in bijlage X.

Or. en
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Amendement 258
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een referentielaboratorium wordt 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, 
verzoekt de aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling uitvoert dat 
referentielaboratorium bovendien om na te 
gaan of het hulpmiddel voldoet aan de 
toepasselijke GTS, indien beschikbaar, of 
aan andere door de fabrikant gekozen 
oplossingen om te zorgen voor een 
veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is, als aangegeven in 
punt 5.4 van bijlage VIII en in punt 3.5 van 
bijlage IX.

Wanneer een referentielaboratorium wordt 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, 
verzoekt het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek waarnaar wordt verwezen 
in artikel 39 quater, of de nationale 
autoriteit, dat referentielaboratorium 
bovendien om na te gaan of het hulpmiddel 
voldoet aan de toepasselijke GTS, indien 
beschikbaar, of aan andere door de 
fabrikant gekozen oplossingen om te 
zorgen voor een veiligheids- en 
prestatieniveau dat ten minste 
gelijkwaardig is, als aangegeven in punt 
5.4 van bijlage VIII en in punt 3.5 van 
bijlage IX.

Or. en

Amendement 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een referentielaboratorium wordt 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, 
verzoekt de aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling uitvoert dat 
referentielaboratorium bovendien om na te 
gaan of het hulpmiddel voldoet aan de 
toepasselijke GTS, indien beschikbaar, of 
aan andere door de fabrikant gekozen 

Wanneer een referentielaboratorium wordt 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, 
verzoekt de aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling uitvoert dat 
referentielaboratorium bovendien om door 
middel van laboratoriumonderzoek na te 
gaan of het hulpmiddel voldoet aan de 
toepasselijke GTS, zoals aangegeven in 
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oplossingen om te zorgen voor een 
veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is, als aangegeven in 
punt 5.4 van bijlage VIII en in punt 3.5 
van bijlage IX.

punt 5.4 van bijlage VIII en in punt 3.5 
van bijlage IX. Het door een 
referentielaboratorium uitgevoerde 
laboratoriumonderzoek richt zich met 
name op analytische gevoeligheid en 
specificiteit aan de hand van 
referentiemateriaal, en op diagnostische 
gevoeligheid en specificiteit aan de hand 
van monsters van eerdere, vastgestelde 
infectie.

Or. en

Motivering

De ervaringen met de huidige wetgeving werpen de noodzaak op tot een duidelijke 
vermelding dat de betrokkenheid van referentielaboratoria het uitvoeren van onderzoek 
betekent en niet het bestuderen van papierwerk.

Amendement 260
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek die bedoeld zijn om te worden 
gebruikt om te beoordelen of een patiënt 
in aanmerking komt voor een 
behandeling met een specifiek 
geneesmiddel, raadpleegt de aangemelde 
instantie een van de bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen door de lidstaten
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
6 november 2001 tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik of 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) overeenkomstig de procedures van 
punt 6.2 van bijlage VIII en punt 3.6 van 
bijlage IX.

Voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek waarbij een 
referentielaboratorium is aangewezen 
overeenkomstig artikel 78, verzoekt de 
aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling uitvoert dat 
referentielaboratorium bovendien om na 
te gaan of het hulpmiddel voldoet aan de 
toepasselijke GTS, indien beschikbaar.

Or. en
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Motivering

Hierdoor worden met betrekking tot hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek GTS 
ontwikkeld door experts van het Europees Geneesmiddelenbureau, samen met IVD (in-
vitrodiagnostiek)-experts van aangemelde instanties en bevoegde autoriteiten op het gebied 
van medische IVD-hulpmiddelen.

Amendement 261
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse C, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, worden onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, als 
aangegeven in bijlage VIII, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie. 
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op kwaliteitsborging van de productie, als 
aangegeven in bijlage X.

Bij wijze van uitzondering op artikel 39 
bis worden de fabrikanten van 
hulpmiddelen van klasse C, met 
uitzondering van hulpmiddelen voor de 
evaluatie van de prestaties, onderworpen 
aan een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging, 
als aangegeven in bijlage VIII, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie. 
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op kwaliteitsborging van de productie, als 
aangegeven in bijlage X.

Or. en

Amendement 262
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek die bedoeld zijn om te worden 
gebruikt om te beoordelen of een patiënt 
in aanmerking komt voor een 
behandeling met een specifiek 
geneesmiddel, raadpleegt de aangemelde 
instantie een van de bevoegde autoriteiten 
die zijn aangewezen door de lidstaten 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG of 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA) overeenkomstig volgens de 
procedures van punt 6.2 van bijlage VIII 
en punt 3.6 van bijlage IX.

Voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek waarbij een 
referentielaboratorium is aangewezen 
overeenkomstig artikel 78, verzoekt de 
aangemelde instantie die de 
conformiteitsbeoordeling uitvoert dat 
referentielaboratorium om na te gaan of 
het hulpmiddel voldoet aan de 
toepasselijke GTS, indien beschikbaar.

Or. en

Motivering

Hierdoor worden met betrekking tot hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek GTS 
ontwikkeld door experts van het Europees Geneesmiddelenbureau, samen met IVD (in-
vitrodiagnostiek)-experts van aangemelde instanties en bevoegde autoriteiten op het gebied 
van medische IVD-hulpmiddelen.

Amendement 263
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse B, met uitzondering van 
hulpmiddelen voor de evaluatie van de 
prestaties, worden onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, als 
aangegeven in bijlage VIII.

Bij wijze van uitzondering op artikel 39 
bis worden de fabrikanten van 
hulpmiddelen van klasse B, met 
uitzondering van hulpmiddelen voor de 
evaluatie van de prestaties, onderworpen 
aan een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging, 
als aangegeven in bijlage VIII.

Or. en
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Amendement 264
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Fabrikanten van hulpmiddelen van klasse 
A, met uitzondering van hulpmiddelen 
voor de evaluatie van de prestaties, 
verklaren dat hun producten conform zijn 
door afgifte van de in artikel 15 bedoelde 
EU-conformiteitsverklaring na opstelling 
van de in bijlage II vermelde technische 
documentatie.

Bij wijze van uitzondering op artikel 39 
bis, verklaren fabrikanten van 
hulpmiddelen van klasse A, met 
uitzondering van hulpmiddelen voor de 
evaluatie van de prestaties, dat hun 
producten conform zijn door afgifte van de 
in artikel 15 bedoelde EU-
conformiteitsverklaring na opstelling van 
de in bijlage II vermelde technische 
documentatie.

Or. en

Amendement 265
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De fabrikanten kunnen kiezen voor de 
toepassing van een 
conformiteitsbeoordelingsprocedure die 
van toepassing is op hulpmiddelen van een 
hogere klasse dan het hulpmiddel in 
kwestie.

6. De fabrikanten kunnen kiezen voor de 
toepassing van een vergunning voor het in 
de handel brengen of een
conformiteitsbeoordelingsprocedure die 
van toepassing is op hulpmiddelen van een 
hogere klasse dan het hulpmiddel in 
kwestie.

Or. en

Amendement 266
Dagmar Roth-Behrendt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 9 – alinea 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de frequentie waarmee monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen van klasse D, moeten 
worden verstuurd naar een 
referentielaboratorium dat krachtens 
artikel 78 is aangewezen overeenkomstig 
punt 5.7 van bijlage VIII en punt 5.1 van 
bijlage X, of

Schrappen

Or. en

Amendement 267
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokkenheid van aangemelde instanties Betrokkenheid van aangemelde instanties 
bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure

Or. en

Amendement 268
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure de 
betrokkenheid van een aangemelde 
instantie vereist, kan de fabrikant een 
verzoek daartoe richten aan een 
aangemelde instantie van zijn keuze, mits 

1. Wanneer de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure de 
betrokkenheid van een aangemelde 
instantie vereist, kan de fabrikant een 
verzoek daartoe richten aan een
aangemelde instantie van zijn keuze, mits 
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de instantie voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de 
betrokken hulpmiddelen is aangemeld. Een 
verzoek kan niet gelijktijdig worden
ingediend bij meer dan een aangemelde 
instantie voor dezelfde 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit.

de instantie voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de 
betrokken hulpmiddelen is aangemeld. 
Wanneer een fabrikant dit verzoek richt 
aan een aangemelde instantie in een 
andere lidstaat dan de lidstaat waar hij is 
geregistreerd, stelt de fabrikant zijn voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit in 
kennis van het verzoek. Een verzoek kan 
niet gelijktijdig worden ingediend bij meer 
dan een aangemelde instantie voor dezelfde 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit.

Or. en

Amendement 269
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. cs

Amendement 270
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. de
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Motivering

Voor een betere veiligheid van medische hulpmiddelen is met name een versterking van de 
aangewezen instanties vereist. De controleprocedure brengt het gevaar met zich mee dat 
nieuwe, bijzonder innovatieve medische hulpmiddelen pas met aanzienlijke vertraging ter 
beschikking van de patiënt worden gesteld.

Amendement 271
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Amendement 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Schrappen

Or. en

Motivering

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.
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Amendement 273
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse D, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan te 
vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 17.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties, als bedoeld in 
artikel 24. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt de 
kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse D en voor 
hulpmiddelen van klasse C die voldoen 
aan de definitie van het innovatieve 
karakter in artikel 2, punt 12 bis, behalve 
voor verzoeken om bestaande certificaten 
aan te vullen of te verlengen. De 
kennisgeving gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 17.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties, als bedoeld in 
artikel 24. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt de 
kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

Or. en

Amendement 274
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De door de aangemelde instanties 
afgegeven certificaten overeenkomstig de 
bijlagen VIII, IX en X worden opgesteld in 
een officiële taal van de Unie, vastgesteld 
door de lidstaat waarin de aangemelde 

1. De door de aangemelde instanties 
afgegeven certificaten overeenkomstig de 
bijlagen VIII, IX en X worden opgesteld in 
een officiële taal van de Unie die voor de 
aangemelde instantie aanvaardbaar is. De 
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instantie is gevestigd, of anders in een 
officiële taal van de Unie die voor de 
aangemelde instantie aanvaardbaar is. De 
minimuminhoud van de certificaten staat 
vermeld in bijlage XI.

minimuminhoud van de certificaten staat 
vermeld in bijlage XI.

Or. cs

Amendement 275
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Ingeval een fabrikant zijn contract met 
een aangemelde instantie beëindigt en een 
contract met een andere aangemelde 
instantie sluit voor de 
conformiteitsbeoordeling van hetzelfde 
hulpmiddel, worden de 
uitvoeringsvoorschriften van de 
verandering van aangemelde instantie 
duidelijk vastgelegd in een overeenkomst 
tussen de fabrikant, de oude aangemelde 
instantie en de nieuwe aangemelde 
instantie. Deze overeenkomst betreft ten 
minste de volgende aspecten:

1. Ingeval een fabrikant zijn contract met 
een aangemelde instantie besluit te 
beëindigen en een contract met een andere 
aangemelde instantie sluit voor de 
conformiteitsbeoordeling van hetzelfde 
hulpmiddel, zal de fabrikant de nationale 
autoriteit die verantwoordelijk is voor de 
aangemelde instanties, inlichten over deze 
wijziging. De uitvoeringsvoorschriften 
voor de verandering van aangemelde 
instantie worden duidelijk omschreven in 
een overeenkomst tussen de fabrikant, de 
oude aangemelde instantie en de nieuwe 
aangemelde instantie. Deze overeenkomst 
betreft ten minste de volgende aspecten:

Or. en

Amendement 276
Jolanta Emilia Hibner

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van een lidstaat en wanneer 
dit in meer dan één lidstaat in het belang 
van de volksgezondheid of de veiligheid 
van patiënten is, kan de Commissie door 

Schrappen
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middel van uitvoeringshandelingen de 
geldigheidsduur van een door een lidstaat 
overeenkomstig lid 1 voor het grondgebied 
van de Unie verleende vergunning met 
een bepaalde periode verlengen en de 
voorwaarden vaststellen waaronder het 
hulpmiddel in de handel mag worden 
gebracht of in gebruik mag worden 
genomen. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 84, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.
Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die 
verband houden met de gezondheid en 
veiligheid van de mens stelt de Commissie 
volgens de in artikel 84, lid 4, bedoelde 
procedure onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast.

Or. pl

Motivering

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Amendement 277
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk 6 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VI Hoofdstuk V
Klinisch bewijsmateriaal Klinisch bewijsmateriaal
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Or. en

Amendement 278
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) om te controleren of de hulpmiddelen 
de beoogde voordelen voor de patiënt, als 
aangegeven door de fabrikant, opleveren;

b) om de klinische veiligheid en 
werkzaamheid van het hulpmiddel te 
controleren, inclusief de beoogde 
voordelen voor de patiënt, wanneer het 
voor het beoogde doel wordt gebruikt, in 
de doelpopulatie en in overeenstemming 
met de gebruiksaanwijzing;

Or. en

Amendement 279
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle klinische prestatiestudies worden 
zodanig opgezet en uitgevoerd dat de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van de 
aan dergelijke klinische prestatiestudies 
deelnemende proefpersonen worden 
beschermd en dat de bij de klinische 
prestatiestudie gegenereerde klinische 
gegevens betrouwbaar en robuust zijn.

4. Alle klinische prestatiestudies worden 
zodanig opgezet en uitgevoerd dat de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van de 
aan dergelijke klinische prestatiestudies 
deelnemende proefpersonen worden 
beschermd in overeenstemming met 
artikel 48 bis, lid 3, en dat de bij de 
klinische prestatiestudie gegenereerde 
klinische gegevens betrouwbaar en robuust 
zijn.

Or. en
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Amendement 280
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 48 bis
Betrokkenheid van ethische commissies

1. Een vergunning voor het uitvoeren van 
een klinische prestatiestudie mag alleen 
worden verleend indien een 
onafhankelijke ethische commissie vooraf 
een positief advies over die prestatiestudie 
heeft uitgebracht.
2. Het advies van de ethische commissie 
heeft met name betrekking op de 
medische motivering, de toestemming van 
de aan de klinische prestatiestudie 
deelnemende proefpersonen na de 
verstrekking van volledige informatie over 
de klinische prestatiestudie, alsmede op de 
geschiktheid van de onderzoekers en de 
onderzoeksfaciliteiten.
3. De ethische commissie zorgt ervoor dat 
de rechten, de veiligheid en het welzijn 
van de aan een klinische prestatiestudie 
deelnemende proefpersonen worden 
beschermd.
4. De commissie is onafhankelijk van de 
onderzoeker en de opdrachtgever en is vrij 
van andere ongepaste beïnvloeding. De 
commissie handelt overeenkomstig de 
wetten en regelgeving van het land of de 
landen waar het onderzoek zal worden 
uitgevoerd en moet zich houden aan alle 
internationale normen en standaarden.
5. De ethische commissie is samengesteld 
uit een duidelijk gedefinieerd aantal leden 
en plaatsvervangers, bestaande uit 
gezondheidswerkers, leken en ten minste 
één zeer ervaren en goed geïnformeerde 
patiënt of vertegenwoordiger van een 
patiënt, die samen de relevante 
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kwalificaties en ervaring bezitten om de 
wetenschappelijke, medische en ethische 
aspecten van de voorgestelde klinische 
prestatiestudie te controleren en te 
evalueren.
6. De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ethische commissies op te 
richten waar dergelijke commissies niet 
bestaan, en om hun werkzaamheden te 
vergemakkelijken.
De lidstaten publiceren het aantal, de 
namen en de beroepen van de leden en 
plaatsvervangers van de ethische 
commissies en stellen de Commissie in 
kennis van de samenstelling van de 
ethische commissies en de datum waarop 
zij operationeel worden.

Or. en

Amendement 281
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever van een klinische 
prestatiestudie dient een aanvraag in bij de 
lidstaat of lidstaten waarin de studie zal 
worden uitgevoerd, die vergezeld gaat van 
de in bijlage XIII bedoelde documentatie. 
Binnen zes dagen na ontvangst van de
aanvraag deelt de betrokken lidstaat aan de 
opdrachtgever mee of de klinische 
prestatiestudie binnen de werkingssfeer 
van deze verordening valt en of de 
aanvraag volledig is.

De opdrachtgever van een klinische 
prestatiestudie dient een aanvraag in bij de 
lidstaat of lidstaten waarin de studie zal 
worden uitgevoerd, die vergezeld gaat van 
de in bijlage XIII bedoelde documentatie. 
Binnen tien dagen na ontvangst van de 
aanvraag deelt de betrokken lidstaat aan de 
opdrachtgever mee of de klinische 
prestatiestudie binnen de werkingssfeer 
van deze verordening valt en of de 
aanvraag volledig is.

Or. en
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Amendement 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er meer dan een lidstaat betrokken 
is en indien er onenigheid bestaat over de 
goedkeuring van de klinische 
prestatiestudie, zullen de betrokken 
lidstaten proberen om tot een 
gezamenlijke conclusie te komen. Indien 
er geen conclusie wordt bereikt, beslist de
Europese Commissie na het horen van de 
betrokken lidstaten en indien toepasselijk 
na advies van het Europees 
Geneesmiddelenbureau.

Or. en

Motivering

Het besluit van de rapporterende lidstaat is bindend voor de andere lidstaten. Het kan 
voorkomen dat een rapporterende lidstaat een klinische prestatiestudie steunt, terwijl de 
autoriteiten en de ethische commissies van de meerderheid van de betrokken lidstaten dit niet 
doen. Zelfs als de autoriteiten en de ethische commissies samenwerken om tot 
overeenstemming te komen, moet er een manier zijn om geschillen op te lossen. De 
Commissie moet verantwoording afleggen aan het Europees Parlement en de Raad en heeft 
dus meer bevoegdheid om een dergelijk besluit te nemen dan de rapporterende lidstaat.

Amendement 283
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat vaststelt dat de 
aangevraagde klinische prestatiestudie niet 
onder de werkingssfeer van deze 
verordening valt of dat de aanvraag niet 
volledig is, stelt hij de opdrachtgever 

Wanneer de lidstaat vaststelt dat de 
aangevraagde klinische prestatiestudie niet 
onder de werkingssfeer van deze 
verordening valt of dat de aanvraag niet 
volledig is, stelt hij de opdrachtgever 
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hiervan in kennis en geeft hij de 
opdrachtgever maximaal zes dagen om 
opmerkingen in te dienen of de aanvraag 
aan te vullen.

hiervan in kennis en geeft hij de 
opdrachtgever maximaal tien dagen om 
opmerkingen in te dienen of de aanvraag 
aan te vullen.

Or. en

Amendement 284
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 3 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de lidstaat de opdrachtgever niet 
overeenkomstig lid 2 binnen drie dagen na 
ontvangst van de opmerkingen of de 
aangevulde aanvraag van zijn bevindingen 
in kennis heeft gesteld, wordt de klinische 
prestatiestudie geacht onder de 
werkingssfeer van deze verordening te 
vallen en wordt de aanvraag als volledig 
beschouwd.

Wanneer de lidstaat de opdrachtgever niet 
overeenkomstig lid 2 binnen vijf dagen na 
ontvangst van de opmerkingen of de 
aangevulde aanvraag van zijn bevindingen 
in kennis heeft gesteld, wordt de klinische 
prestatiestudie geacht onder de 
werkingssfeer van deze verordening te 
vallen en wordt de aanvraag als volledig 
beschouwd.

Or. en

Amendement 285
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 5 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) na afloop van een periode van 35 dagen 
na de in lid 4 bedoelde valideringsdatum, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever binnen die periode in kennis 
heeft gesteld van zijn weigering op grond 
van overwegingen in verband met 
volksgezondheid, veiligheid van de 
patiënten of overheidsbeleid.

c) na afloop van een periode van 60 dagen 
na de in lid 4 bedoelde valideringsdatum, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever binnen die periode in kennis 
heeft gesteld van zijn weigering op grond 
van overwegingen in verband met 
volksgezondheid, veiligheid van de 
patiënten of overheidsbeleid.
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Or. en

Amendement 286
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

g bis) de te gebruiken methodologie, het 
aantal betrokken proefpersonen en het 
beoogde resultaat van de studie.

Or. en

Amendement 287
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na voltooiing van de klinische 
prestatiestudie wordt door de 
opdrachtgever een samenvatting van de 
resultaten in het elektronische systeem als 
bedoeld in artikel 51 bis ingevoerd, op een 
manier die voor de leek gemakkelijk te 
begrijpen is.

Or. en

Amendement 288
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De informatie is via het in artikel 51 
bedoelde elektronische systeem 
toegankelijk voor het publiek, tenzij voor 
alle of een deel van die informatie de 
vertrouwelijkheid van de informatie is 
gerechtvaardigd om een van de volgende 
redenen:

3. De informatie is via het in artikel 51 
bedoelde elektronische systeem volledig 
toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 289
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001;

Schrappen

Or. en

Motivering

De bescherming van persoonsgegevens is al voorzien onder lid 4, waarin het volgende wordt 
vermeld: “Er worden geen persoonsgegevens van de proefpersonen die aan de klinische 
prestatiestudie deelnemen openbaar gemaakt.”

Amendement 290
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – letter b



PE510.755v01-00 58/119 AM\936067NL.doc

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bescherming van commercieel 
gevoelige informatie;

Schrappen

Or. en

Motivering

Omwille van de transparantie en om te waarborgen dat onafhankelijke onderzoekers toegang 
krijgen en gerandomiseerde prestatiestudies en meta-analyses kunnen verrichten, moet de 
databank openbaar toegankelijk zijn.

Amendement 291
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de bescherming van commercieel 
gevoelige informatie;

Schrappen

Or. en

Amendement 292
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het effectieve toezicht op de uitvoering 
van de klinische prestatiestudie door de 
betrokken lidstaat of lidstaten.

Schrappen

Or. en
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Motivering

Het effectieve toezicht op klinische prestatiestudies moet niet verhuld zijn, maar transparant 
en onderworpen aan openbare beoordeling.

Amendement 293
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door de Commissie wordt in 
samenwerking met de lidstaten een 
elektronisch systeem voor interventionele 
klinische prestatiestudies en andere 
klinische prestatiestudies die risico's voor 
de proefpersonen van de studies opleveren, 
opgezet en beheerd voor de creatie van 
unieke identificatienummers voor 
dergelijke klinische prestatiestudies, als 
bedoeld in artikel 49, lid 1, en voor de 
verzameling en verwerking van de 
volgende informatie:

1. Door de Commissie wordt in 
samenwerking met de lidstaten een 
elektronisch systeem opgezet en beheerd 
voor interventionele klinische 
prestatiestudies en andere klinische 
prestatiestudies die risico's voor de 
proefpersonen van de studies opleveren. 
Aan de hand van deze database kan het 
grote publiek zoeken naar specifieke 
prestatiestudies, zodat burgers en 
professionals op basis van informatie 
besluiten kunnen nemen over 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. 
Met dit doel zal het elektronische systeem 
bijdragen aan de creatie van unieke 
identificatienummers voor dergelijke 
klinische prestatiestudies, als bedoeld in 
artikel 49, lid 1, en voor de verzameling en 
verwerking van de volgende informatie:

Or. en

Motivering

De database moet worden ingericht met het doel om burgers, artsen en onafhankelijke 
onderzoekers informatie te verschaffen waarmee zij op basis van informatie besluiten kunnen 
nemen over het gebruik van hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Amendement 294
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verslagen over klinische 
prestatiestudies die de sponsors indienen 
bij artikel 56, lid 5;

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk worden gemaakt, dat verslagen over klinische prestatiestudies deel uit 
zullen maken van de voor het publiek en gezondheidswerkers beschikbare informatie. Deze 
amendementen zorgen ervoor dat er een bepaalde mate van coherentie wordt aangebracht 
binnen de waarschijnlijke uitkomst van onderhandelingen over de klinische proeven.

Amendement 295
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Met uitzondering van 
de in artikel 50 bedoelde informatie is de in 
het elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie alleen toegankelijk 
voor de lidstaten en de Commissie.

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Met uitzondering van 
de in artikel 50 bedoelde informatie is de in 
het elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie toegankelijk voor de 
lidstaten en de Commissie. De Commissie 
zorgt er tevens voor dat het elektronische 
systeem toegankelijk is voor 
gezondheidswerkers.

Or. en
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Amendement 296
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Met uitzondering van 
de in artikel 50 bedoelde informatie is de 
in het elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie alleen toegankelijk 
voor de lidstaten en de Commissie.

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. De door het 
elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de bevoegde autoriteiten van de lidstaten, 
en de Commissie, en de Commissie zorgt 
er tevens voor dat gezondheidswerkers en 
patiënten toegang krijgen tot het 
elektronische systeem.

Or. en

Amendement 297
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Op basis van een onderbouwd 
verzoek wordt alle informatie over een 
specifiek medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek in het elektronische 
systeem ter beschikking gesteld aan de 
partij die om deze informatie verzoekt, 
tenzij de vertrouwelijkheid van alle of een 
deel van de informatie is gerechtvaardigd 
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om een van de volgende redenen:
a) de bescherming van persoonsgegevens 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001;
b) de bescherming van commercieel 
gevoelige informatie;
c) het effectieve toezicht op de uitvoering 
van de klinische prestatiestudie door de 
betrokken lidstaat of lidstaten.

Or. en

Amendement 298
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat een klinische 
prestatiestudie heeft geweigerd, geschorst 
of beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinische 
prestatiestudie of door de opdrachtgever in 
kennis is gesteld van de vroegtijdige 
beëindiging van een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen, 
deelt die lidstaat zijn besluit en de redenen 
daarvoor door middel van het in artikel 51 
bedoelde elektronische systeem aan alle 
lidstaten en de Commissie mee.

1. Wanneer een lidstaat een klinische 
prestatiestudie heeft geweigerd, geschorst 
of beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinische 
prestatiestudie of door de opdrachtgever in 
kennis is gesteld van de vroegtijdige 
beëindiging van een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen of 
om redenen met betrekking tot de 
werkzaamheid, deelt die lidstaat zijn 
besluit en de redenen voor dat besluit door 
middel van het in artikel 51 bedoelde 
elektronische systeem aan alle lidstaten en 
de Commissie mee.

Or. en

Amendement 299
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de opdrachtgever een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen 
tijdelijk heeft stopgezet, stelt hij de 
betrokken lidstaten binnen 15 dagen van de 
tijdelijke stopzetting in kennis.

1. Als de opdrachtgever een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen of 
om redenen met betrekking tot de 
werkzaamheid tijdelijk heeft stopgezet, 
stelt hij de betrokken lidstaten binnen 15 
dagen van de tijdelijke stopzetting in 
kennis.

Or. en

Amendement 300
Dagmar Roth-Behrendt

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever stelt elke betrokken 
lidstaat in kennis van het einde van een 
klinische prestatiestudie met betrekking tot 
die lidstaat en geeft een rechtvaardiging bij 
vroegtijdige beëindiging. Die kennisgeving 
geschiedt binnen 15 dagen na het einde van 
de klinische prestatiestudie met betrekking 
tot die lidstaat.

De opdrachtgever stelt elke betrokken 
lidstaat in kennis van het einde van een 
klinische prestatiestudie met betrekking tot 
die lidstaat en geeft een rechtvaardiging bij 
vroegtijdige beëindiging, zodat alle 
lidstaten de opdrachtgevers die op 
hetzelfde moment vergelijkbare klinische 
prestatiestudies uitvoeren in de Unie in 
kennis kunnen stellen van de resultaten 
van die klinische prestatiestudie. Die 
kennisgeving geschiedt binnen 15 dagen na 
het einde van de klinische prestatiestudie 
met betrekking tot die lidstaat.

Or. en

Amendement 301
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 2 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als de studie in meer dan een lidstaat 
wordt uitgevoerd, stelt de opdrachtgever 
alle betrokken lidstaten in kennis van het 
totale einde van de klinische 
prestatiestudie. Die kennisgeving geschiedt 
binnen 15 dagen na het totale einde van de 
klinische prestatiestudie.

Als de studie in meer dan een lidstaat 
wordt uitgevoerd, stelt de opdrachtgever 
alle betrokken lidstaten in kennis van het 
totale einde van de klinische 
prestatiestudie. Tevens wordt aan alle 
lidstaten informatie over de redenen voor 
de vroegtijdige beëindiging van de 
klinische prestatiestudie verstrekt, zodat 
alle lidstaten de opdrachtgevers die op 
hetzelfde moment vergelijkbare klinische 
prestatiestudies uitvoeren in de Unie in 
kennis kunnen stellen van de resultaten 
van die klinische prestatiestudie. Die 
kennisgeving geschiedt binnen 15 dagen na 
het totale einde van de klinische 
prestatiestudie.

Or. en

Amendement 302
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het einde van de 
klinische prestatiestudie dient de 
opdrachtgever bij de betrokken lidstaten 
een samenvatting in van de resultaten van 
de klinische prestatiestudie in de vorm van 
een verslag over de klinische 
prestatiestudie, als bedoeld in deel A, punt 
2.3.3, van bijlage XII. Wanneer het om 
wetenschappelijke redenen niet mogelijk is 
om binnen een jaar een verslag over de 
klinische prestatiestudie in te dienen, wordt 
dit verslag ingediend zodra het beschikbaar 
is. In dit geval wordt in het protocol van de 
klinische prestatiestudie, als bedoeld in 
punt 2.3.2 van deel A van bijlage XII, 
aangegeven wanneer de resultaten van de 

3. Binnen een jaar na het einde van de 
klinische prestatiestudie dient de 
opdrachtgever bij de betrokken lidstaten de 
resultaten in van de klinische 
prestatiestudie in de vorm van een verslag 
over de klinische prestatiestudie, als 
bedoeld in deel A, punt 2.3.3, van bijlage 
XII. Wanneer het om wetenschappelijke 
redenen niet mogelijk is om binnen een 
jaar een verslag over de klinische 
prestatiestudie in te dienen, wordt dit 
verslag ingediend zodra het beschikbaar is. 
In dit geval wordt in het protocol van de 
klinische prestatiestudie, als bedoeld in 
punt 2.3.2 van deel A van bijlage XII, 
aangegeven wanneer de resultaten van de 
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klinische prestatiestudie tezamen met een 
toelichting zullen worden ingediend.

klinische prestatiestudie tezamen met een 
toelichting zullen worden ingediend.

Or. en

Motivering

Het verslag van de klinische prestatiestudie is een vorm van samenvatting. Daarom is het van 
belang dat de fabrikanten begrijpen dat dit verslag deel zal uitmaken van de openbaar 
toegankelijke informatie.

Amendement 303
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de aanvraag stelt de opdrachtgever 
een van de betrokken lidstaten als 
coördinerende lidstaat voor. Als die lidstaat 
niet de coördinerende lidstaat wenst te zijn, 
wordt hij het binnen zes dagen na de 
indiening van de aanvraag met een andere 
betrokken lidstaat erover eens dat 
laatstgenoemde de coördinerende lidstaat 
is. Als geen andere lidstaat aanvaardt om 
de coördinerende lidstaat te zijn, is de door 
de opdrachtgever voorgestelde lidstaat de 
coördinerende lidstaat. Als een andere 
lidstaat dan de door de opdrachtgever 
voorgestelde lidstaat de coördinerende 
lidstaat wordt, gaan de in artikel 49, lid 2, 
bedoelde termijnen in op de dag na de 
aanvaarding.

2. In de aanvraag stelt de opdrachtgever 
een van de betrokken lidstaten als 
coördinerende lidstaat voor. De meldende 
lidstaat wordt gekozen uit de betrokken 
lidstaten waar de meeste aan de klinische 
prestatiestudie in kwestie deelnemende 
proefpersonen woonachtig zijn. Als die 
lidstaat niet de coördinerende lidstaat 
wenst te zijn, wordt hij het binnen zes 
dagen na de indiening van de aanvraag met 
een andere betrokken lidstaat erover eens 
dat laatstgenoemde de coördinerende 
lidstaat is. Als geen andere lidstaat 
aanvaardt om de coördinerende lidstaat te 
zijn, is de door de opdrachtgever 
voorgestelde lidstaat de coördinerende 
lidstaat. Als een andere lidstaat dan de door 
de opdrachtgever voorgestelde lidstaat de 
coördinerende lidstaat wordt, gaan de in 
artikel 49, lid 2, bedoelde termijnen in op 
de dag na de aanvaarding.

Or. en
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Amendement 304
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een ernstig onverwacht voorval dat een 
oorzakelijk verband heeft met het 
hulpmiddel voor de evaluatie van de 
prestaties, het vergelijkingsmiddel of de 
studieprocedure of waarbij een dergelijk 
oorzakelijk verband redelijkerwijs 
mogelijk is;

a) elk onverwacht voorval dat een 
oorzakelijk verband heeft met het 
hulpmiddel voor de evaluatie van de 
prestaties, het vergelijkingsmiddel of de 
studieprocedure of waarbij een dergelijk 
oorzakelijk verband redelijkerwijs 
mogelijk is;

Or. en

Amendement 305
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII Hoofdstuk VIII
Bewaking en markttoezicht Bewaking en markttoezicht

Or. en

Amendement 306
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) elk ernstig incident in verband met op de 
markt van de Unie aangeboden 
hulpmiddelen;

a) elk ernstig incident in verband met op de 
markt van de Unie aangeboden 
hulpmiddelen, inclusief de datum en 
plaats van het incident; indien er 
inlichtingen beschikbaar zijn over de bij 
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het incident betrokken patiënt of 
gebruiker en gezondheidswerker, vermeldt
de fabrikant deze eveneens;

Or. en

Amendement 307
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) elk ernstig incident in verband met op 
de markt van de Unie aangeboden 
hulpmiddelen;

a) elk incident in verband met op de markt 
van de Unie aangeboden hulpmiddelen;

Or. en

Amendement 308
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om gezondheidswerkers, 
gebruikers en patiënten aan te moedigen 
om aan hun bevoegde autoriteiten 
vermoedelijke ernstige incidenten, als 
bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren 
Zij registreren dergelijke verslagen centraal 
op nationaal niveau. Wanneer een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
dergelijke verslagen ontvangt, neemt zij de 
nodige stappen om ervoor te zorgen dat de 
fabrikant van het betrokken hulpmiddel
van het incident in kennis wordt gesteld. 
De fabrikant zorgt voor de passende 
follow-up.

De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen en voeren gerichte 
voorlichtingscampagnes om 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten ertoe aan te moedigen 
vermoedelijke ernstige incidenten, als 
bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren 
aan hun bevoegde autoriteiten. Zij 
registreren dergelijke verslagen centraal op 
nationaal niveau. Wanneer een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat dergelijke 
verslagen ontvangt, stelt zij de fabrikant 
van het betrokken hulpmiddel hiervan 
onmiddellijk in kennis. De fabrikant zorgt 
voor de passende follow-up.
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Indien een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat erachter komt dat de 
overeenkomstig de eerste alinea 
ontvangen verslagen betrekking hebben 
op een ernstig incident, registreert zij deze 
verslagen ogenblikkelijk in het in 
artikel 60 bedoelde elektronische systeem, 
tenzij het incident in kwestie al door de 
fabrikant is gerapporteerd.

Or. en

Amendement 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om gezondheidswerkers, 
gebruikers en patiënten aan te moedigen 
om aan hun bevoegde autoriteiten 
vermoedelijke ernstige incidenten, als 
bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren 
Zij registreren dergelijke verslagen centraal 
op nationaal niveau. Wanneer een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
dergelijke verslagen ontvangt, neemt zij de 
nodige stappen om ervoor te zorgen dat de 
fabrikant van het betrokken hulpmiddel 
van het incident in kennis wordt gesteld. 
De fabrikant zorgt voor de passende 
follow-up.

De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om gezondheidswerkers, 
waaronder artsen en apothekers, 
gebruikers en patiënten aan te moedigen 
om aan hun bevoegde autoriteiten 
vermoedelijke ernstige incidenten, als 
bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren 
Zij registreren dergelijke verslagen centraal 
op nationaal niveau. Wanneer een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
dergelijke verslagen ontvangt, neemt zij de 
nodige stappen om ervoor te zorgen dat de 
fabrikant van het betrokken hulpmiddel 
van het incident in kennis wordt gesteld. 
De fabrikant zorgt voor de passende 
follow-up.

Or. en

Motivering

Deze bepaling weerspiegelt de benadering volgens de Richtlijn geneesmiddelenbewaking.
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Amendement 310
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De rapportage van vermoedelijke ernstige 
incidenten neemt in aanmerking dat er 
delen of onderdelen zijn vervangen, als 
bepaald in artikel 19.

Or. en

Motivering

Dankzij rapportage van het gebruik van vervangingsonderdelen of componenten kunnen de 
bevoegde autoriteiten snel de vinger leggen op problemen die worden veroorzaakt door 
vervangingsonderdelen of componenten.

Amendement 311
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten coördineren onder elkaar de 
ontwikkeling van webgebaseerde en 
gestructureerde standaardformulieren voor 
de rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten.

De Commissie stelt in samenwerking met
de lidstaten en in overleg met de relevante 
partners, waaronder patiënten- en 
consumentenorganisaties,
standaardformulieren op voor de 
elektronische en niet-elektronische
rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten.

Or. en

Amendement 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis



PE510.755v01-00 70/119 AM\936067NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de verslagen van de bevoegde 
autoriteiten over ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld die binnen 
gezondheidsinstellingen zijn getroffen ten 
aanzien van hulpmiddelen, als bedoeld in 
artikel 4, lid 4;

Or. en

Motivering

Over de vrijstelling voor hulpmiddelen die binnen een gezondheidsinstelling worden 
vervaardigd en gebruikt, moet verslag worden uitgebracht. Wanneer de Europese Commissie 
in de toekomst de wetgeving op dit vlak herziet, zal zij nuttig gebruik kunnen maken van de 
toegang tot deze informatie.

Amendement 313
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties.

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties. In overleg met de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen verstrekt de Commissie om 
de zes maanden een overzicht van deze 
informatie aan het publiek en de 
gezondheidswerkers. Deze informatie is 
toegankelijk via de in artikel 25 genoemde 
Europese databank.

Or. en
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Motivering

Gezondheidswerkers en burgers zullen een overzicht van bewakings- en 
markttoezichtinformatie nuttig kunnen gebruiken. Omdat deze informatie met de nodige 
discretie moet worden behandeld, is de MDCG het juiste forum om deze informatie aan de 
Europese databank door te geven.

Amendement 314
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties.

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie, het 
bureau, de aangemelde instanties en 
gezondheidswerkers.

Or. en

Amendement 315
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie zorgt ervoor dat 
gezondheidswerkers en het publiek op 
passende niveaus toegang tot het 
elektronische systeem hebben.

3. De Commissie zorgt ervoor dat het 
publiek op passend niveau toegang tot het 
elektronische systeem heeft. Ze ziet er in 
het bijzonder op toe dat wanneer er om 
informatie wordt verzocht over een 
specifiek medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek, deze informatie 
onverwijld en binnen 15 dagen 
beschikbaar wordt gesteld.

Or. en
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Amendement 316
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de bevoegde autoriteit van oordeel 
is dat overeenkomstig artikel 59, lid 3, 
ontvangen verslagen betrekking hebben 
op een ernstig incident, voert zij die
verslagen onverwijld in het in artikel 60 
bedoelde elektronische systeem in, tenzij 
hetzelfde incident reeds door de fabrikant 
is gerapporteerd.

Schrappen

Or. en

Amendement 317
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten en de Commissie.

2. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten en de Commissie. In overleg 
met de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen verstrekt de Commissie om 
de zes maanden een overzicht van deze 
informatie aan het publiek en de 
gezondheidswerkers. Deze informatie is 
toegankelijk via de Europese databank 
bedoeld in artikel 25.

Or. en
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Motivering

Gezondheidswerkers en burgers zullen een overzicht van bewakings- en 
markttoezichtinformatie nuttig kunnen gebruiken. Omdat deze informatie met de nodige 
discretie moet worden behandeld, is de MDCG het juiste forum om deze informatie aan de 
Europese databank door te geven.

Amendement 318
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten en de Commissie.

2. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten, de Commissie, het bureau en 
gezondheidswerkers. De Commissie zorgt 
er eveneens voor dat het publiek op 
passend niveau toegang tot het 
elektronische systeem heeft. Ze ziet er in 
het bijzonder op toe dat wanneer er om 
informatie wordt verzocht over een 
specifiek medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek, deze informatie 
onverwijld en binnen 15 dagen 
beschikbaar wordt gesteld.

Or. en

Amendement 319
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VIII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VIII Hoofdstuk IX
Samenwerking tussen lidstaten, 
coördinatiegroep voor medische 

Samenwerking tussen lidstaten, 
coördinatiegroep voor medische 
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hulpmiddelen, EU-referentielaboratoria, 
hulpmiddelenregisters

hulpmiddelen, EU-referentielaboratoria, 
hulpmiddelenregisters

Or. en

Amendement 320
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) onderzoeken van kwesties 
betreffende de procedure voor wederzijdse 
erkenning, conform de bepalingen van 
artikel 39 sexies;

Or. en

Amendement 321
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) toezicht houden op de 
coördinatiegroep van aangemelde 
instanties als bedoeld in artikel 39;

Or. en

Motivering

De MDCG dient toezicht te houden op de coördinatiegroep van aangemelde instanties om 
ervoor te zorgen dat wordt voldaan aan de aanwezigheidsvereisten en om beter op de hoogte 
te zijn van de stand van zaken bij de aangemelde instanties over de hele EU.

Amendement 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 42;

Schrappen

Or. en

Amendement 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 42;

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een cruciaal onderdeel van het regelgevingskader. De taken van deze groep 
moeten daarom in groter detail worden beschreven.

Amendement 324
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) optreden als arbitrageforum voor 
geschillen betreffende hoofdstuk IV 
inzake de bevoegdheden van aangemelde 
instanties.
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Or. en

Motivering

Het gezamenlijke beoordelingsteam en de MDCG moeten doeltreffend toezicht houden op de 
werkzaamheden van de aangemelde instanties. Wanneer de MDCG de verantwoordelijkheid 
krijgt om de schorsing van een aangemelde instantie nietig te verklaren, zal dit haar 
toezichtsbevoegdheden vergroten.

Amendement 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) bijdragen aan de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te zorgen voor de 
doeltreffende en geharmoniseerde 
uitvoering van deze verordening, met 
name wat betreft de aanwijzing en 
monitoring van de aangemelde instanties, 
de toepassing van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften en 
de uitvoering van de klinische evaluatie 
door de fabrikanten en de beoordeling 
door de aangemelde instanties;

c) bijdragen aan de ontwikkeling van 
richtsnoeren om te zorgen voor de 
doeltreffende en geharmoniseerde 
uitvoering van deze verordening.

Or. en

Motivering

De MDCG is een cruciaal onderdeel van het regelgevingskader. De taken van deze groep 
moeten daarom in groter detail worden beschreven.

Amendement 326
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter d bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de Commissie bijstaan in het 
verstrekken van een zesmaandelijks 
overzicht van bewakingsgegevens en 
markttoezichtactiviteiten, waaronder 
eventuele getroffen preventieve 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen. 
Deze informatie is toegankelijk via de 
Europese databank bedoeld in artikel 75;

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers en burgers zullen een overzicht van bewakings- en 
markttoezichtinformatie nuttig kunnen gebruiken. Omdat deze informatie met de nodige 
discretie moet worden behandeld, is de MDCG het juiste forum om deze informatie aan de 
Europese databank door te geven.

Amendement 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) de Commissie op haar verzoek 
adviseren en bijstaan bij haar beoordeling 
van elke kwestie in verband met de 
uitvoering van deze verordening;

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een cruciaal onderdeel van het regelgevingskader. De taken van deze groep 
moeten daarom in groter detail worden beschreven.

Amendement 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bijdragen aan de ontwikkeling van 
geharmoniseerde administratieve 
praktijken in verband met medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek in 
de lidstaten.

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een cruciaal onderdeel van het regelgevingskader. De taken van deze groep 
moeten daarom in groter detail worden beschreven.

Amendement 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – alinea 1 – letter f bis t/m f duodecies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) de technische vooruitgang, met 
name op het gebied van implanteerbare 
hulpmiddelen voortdurend monitoren en 
beoordelen of de in deze verordening 
vastgestelde essentiële veiligheids- en 
prestatievoorschriften toereikend zijn om 
de veiligheid en prestaties van medische 
hulpmiddelen te garanderen en nagaan of 
het nodig is om bijlage I aan te passen;
f ter) richtsnoeren opstellen betreffende 
klinische proeven van bepaalde medische 
hulpmiddelen; 
f quater) bijdragen aan de ontwikkeling 
van normen voor medische hulpmiddelen;
f quinquies) bijdragen aan de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
technische specificaties (GTS);
f sexies) een kader voor een Europees 
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markttoezichtprogramma ontwikkelen en 
handhaven;
f septies) minimumvoorschriften opstellen 
waaraan een 
kwaliteitsmanagementsysteem voor 
nationale markttoezichtautoriteiten moet 
voldoen;
f octies) gezamenlijke 
markttoezichtprojecten en gezamenlijke 
testprojecten organiseren;
f nonies) ten behoeve van nationale 
ambtenaren opleidings- en 
uitwisselingsprogramma’s organiseren 
betreffende markttoezicht, de aanwijzing 
en monitoring van aangemelde instanties 
en betreffende klinische onderzoeken;
f decies) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke bezoekprogramma’s 
organiseren;
f undecies) binnen zes maanden advies 
geven over de toepassing van de in bijlage 
VII vastgestelde indelingscriteria voor een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen in overeenstemming 
met artikel 41, lid 3;
f duodecies) op verzoek van de Commissie 
advies geven over de indeling van een 
hulpmiddel, een categorie of groep 
hulpmiddelen in overeenstemming met 
artikel 41, lid 4.

Or. en

Motivering

De MDCG is een cruciaal onderdeel van het regelgevingskader. De bevoegdheden van deze 
groep moeten daarom in groter detail worden beschreven.

Amendement 330
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 77 bis
Raadgevend Comité

Het Raadgevend Comité, dat is opgericht 
overeenkomstig de voorwaarden en 
uitvoeringsvoorschriften van artikel 78 bis 
van Verordening (EU) nr. [Ref. van de 
toekomstige verordening betreffende 
medische hulpmiddelen], voert de taken 
uit die het bij deze verordening worden 
opgedragen.

Or. en

Amendement 331
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitvoeren van passende tests op 
monsters van vervaardigde hulpmiddelen 
van klasse D of partijen hulpmiddelen van 
klasse D, als vastgesteld in punt 5.7 van 
bijlage VIII en punt 5.1 van bijlage X;

b) uitvoeren van passende 
laboratoriumtests op monsters van 
vervaardigde hulpmiddelen van klasse D of 
partijen hulpmiddelen van klasse D, als 
vastgesteld in punt 5.7 van bijlage VIII en 
punt 5.1 van bijlage X;

Or. en

Motivering

Hier moet worden verduidelijkt dat het om laboratoriumtests gaat, niet louter om een “test op 
papier”.

Amendement 332
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) uitvoeren van passende tests op 
monsters van vervaardigde hulpmiddelen 
van klasse D of partijen hulpmiddelen van 
klasse D, als vastgesteld in punt 5.7 van 
bijlage VIII en punt 5.1 van bijlage X;

b) uitvoeren van passende tests op 
monsters van vervaardigde hulpmiddelen 
van klasse D op verzoek van de bevoegde 
autoriteiten op monsters die zijn 
ingezameld tijdens 
markttoezichtactiviteiten in het kader van 
artikel 65 en op verzoek van de 
aangemelde instanties op monsters die 
zijn ingezameld tijdens onaangekondigde 
inspecties in het kader van bijlage VIII, 
afdeling 4.4; 

Or. en

Motivering

Het testen van door de fabrikant gekozen monsters met het oog op het vrijgeven van partijen 
heeft volgens de effectbeoordeling geen praktische waarde om de veiligheid van de patiënt te 
waarborgen. De controle door het effectieve testen van monsters in de handel, buiten de 
faciliteiten van de fabrikant, zou kosteneffectief zijn en geen aanvullende middelen vergen. 
Dankzij deze overschakeling van controle bij de vrijgave van partijen naar onaangekondigde 
controle na het in de handel brengen zullen fraude, vervalsing en defecte hulpmiddelen beter 
worden opgespoord en wordt een rendabel controlestelsel gewaarborgd.

Amendement 333
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) verstrekken van wetenschappelijk advies 
over de stand van de techniek betreffende 
specifieke hulpmiddelen of een categorie 
of groep hulpmiddelen;

d) verstrekken van wetenschappelijk advies 
en technische bijstand over de definitie 
van de stand van de techniek betreffende 
specifieke hulpmiddelen of een categorie 
of groep hulpmiddelen;

Or. en

Motivering

Betere formulering en duidelijkere omschrijving van de taken van de referentielaboratoria.
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Amendement 334
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f) bijdragen aan de ontwikkeling van 
passende test- en analysemethoden, toe te 
passen voor 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en
markttoezicht;

f) bijdragen aan de ontwikkeling van 
passende test- en analysemethoden, toe te 
passen voor 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, met 
name voor partijcontrole van 
hulpmiddelen van klasse D en voor
markttoezicht;

Or. en

Motivering

Referentielaboratoria zijn ook verantwoordelijk voor de partijcontrole van hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek van klasse D. Deze taak moet in artikel 78 worden beschreven.

Amendement 335
Peter Liese, Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – letter i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) bijdragen aan de ontwikkeling van 
normen op internationaal niveau;

i) bijdragen aan de ontwikkeling van 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) en van internationale
normen;

Or. en

Motivering

Referentielaboratoria dienen over de passende kennis, ervaring en technische vaardigheden 
te beschikken om bij te dragen aan de ontwikkeling van GTS. Verbetering van de formulering.
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Amendement 336
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) beschikken over naar behoren geschoold 
personeel met passende kennis en ervaring 
op het gebied van de medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
waarvoor zij zijn aangewezen;

a) beschikken over naar behoren geschoold 
personeel met passende kennis en ervaring 
op het gebied van de medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
waarvoor zij zijn aangewezen;

passende kennis en ervaring zijn 
gebaseerd op
- ervaring in het beoordelen van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
met een hoog risico en het verrichten van 
de relevante laboratoriumtests;
- grondige kennis van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
met een hoog risico en de desbetreffende
technologieën;
- bewezen laboratoriumervaring op een 
van de volgende gebieden: test- of 
ijkingslaboratorium, toezichthoudend 
laboratorium of toezichthoudende 
instelling, nationaal 
referentielaboratorium voor hulpmiddelen 
van klasse D, kwaliteitscontrole van 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek, ontwikkeling van 
referentiemateriaal voor medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
ijking van medische hulpmiddelen voor 
diagnostiek; laboratoria of bloedbanken 
die hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
met hoog risico proefondervindelijk 
beoordelen en gebruiken of, in 
voorkomend geval, die deze zelf 
vervaardigen;
- kennis van en ervaring met het testen 
van producten of partijen, 
kwaliteitscontroles, ontwerp, 
vervaardiging en gebruik van medische
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hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek;
- kennis van de gezondheidsrisico’s voor 
patiënten, hun partners of ontvangers van 
donorbloed/-organen/-weefsel of 
bereidingen van bloed/organen/weefsel 
die in verband worden gebracht met het 
gebruik en met name het slechte 
functioneren van medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek met hoog risico;
- kennis van deze verordening en van de 
toepasselijke wet- en regelgeving en 
richtlijnen, kennis van de 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS), van de toepasselijke 
geharmoniseerde normen, 
productspecifieke voorschriften en 
desbetreffende richtsnoeren;
- deelname aan relevante externe en 
interne programma’s voor 
kwaliteitsbeoordeling die door 
internationale of nationale organisaties 
worden georganiseerd.

Or. en

Motivering

De aan referentielaboratoria gestelde eisen moeten duidelijk worden omschreven.

Amendement 337
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Wanneer aangemelde instanties of 
lidstaten verzoeken om wetenschappelijke 
of technische bijstand of om een 
wetenschappelijk advies van een EU-
referentielaboratorium, kan van hen een 
vergoeding worden gevraagd om de door 
dat laboratorium gemaakte kosten bij de 
uitvoering van de verlangde taak geheel of 

5. Wanneer aangemelde instanties of 
lidstaten verzoeken om wetenschappelijke 
of technische bijstand of om een 
wetenschappelijk advies van een EU-
referentielaboratorium, wordt van hen een 
vergoeding gevraagd om de door dat 
laboratorium gemaakte kosten bij de 
uitvoering van de verlangde taak geheel te 
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gedeeltelijk te dekken volgens een reeks 
van tevoren vastgestelde en transparante 
voorwaarden.

dekken volgens een reeks van tevoren 
vastgestelde en transparante voorwaarden.

Or. en

Motivering

De vergoedingen dienen de kosten volledig te dekken om concurrentieverstoring tussen de 
referentielaboratoria te voorkomen.

Amendement 338
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 79 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten nemen alle 
nodige maatregelen ter aanmoediging van
de instelling van registers voor specifieke 
soorten hulpmiddelen om ervaringen met 
het gebruik van dergelijke hulpmiddelen na 
het in de handel brengen ervan te 
verzamelen. Dergelijke registers dragen bij 
tot de onafhankelijke evaluatie van de 
veiligheid en de prestaties van de 
hulpmiddelen op de lange termijn.

De Commissie en de lidstaten nemen alle 
nodige maatregelen om de instelling van 
registers voor hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek te garanderen met als 
doel ervaringen met het gebruik van 
dergelijke hulpmiddelen na het in de 
handel brengen ervan te verzamelen.
Registers voor klasse C en klasse D 
worden stelselmatig ingesteld. Dergelijke 
registers dragen bij tot de onafhankelijke 
evaluatie van de veiligheid en de prestaties 
van de hulpmiddelen op de lange termijn.

Or. en

Amendement 339
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IX – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IX Hoofdstuk X
Geheimhouding, gegevensbescherming, Geheimhouding, gegevensbescherming, 
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financiering, sancties financiering, sancties

Or. en

Amendement 340
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze verordening laat de mogelijkheid 
onverlet dat de lidstaten een vergoeding 
verlangen voor de in deze verordening 
beschreven activiteiten, op voorwaarde dat 
de hoogte van die vergoeding op 
transparante wijze wordt vastgesteld en 
berust op het beginsel dat de vergoeding 
kostendekkend moet zijn. Zij stellen de 
Commissie en de andere lidstaten daarvan 
in kennis ten minste drie maanden voordat 
de structuur en de hoogte van de 
vergoeding moeten worden vastgesteld.

Deze verordening laat de mogelijkheid 
onverlet dat de lidstaten een vergoeding 
verlangen voor de in deze verordening 
beschreven activiteiten, op voorwaarde dat 
de hoogte van die vergoeding 
vergelijkbaar is en op transparante wijze 
wordt vastgesteld en berust op het beginsel 
dat de vergoeding kostendekkend moet 
zijn. Zij stellen de Commissie en de andere 
lidstaten daarvan in kennis ten minste drie 
maanden voordat de structuur en de hoogte 
van de vergoeding moeten worden 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 341
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de bepalingen vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
op schendingen van deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat die sancties worden 
toegepast. De vastgestelde sancties moeten 
doeltreffend, evenredig en afschrikkend 
zijn. De lidstaten delen die bepalingen 

De lidstaten stellen de bepalingen vast 
inzake de sancties die van toepassing zijn 
op schendingen van deze verordening en 
nemen alle nodige maatregelen om ervoor 
te zorgen dat die sancties worden toegepast
en dat ze voldoende afschrikkend zijn. De 
vastgestelde sancties moeten doeltreffend, 
evenredig en afschrikkend zijn. De 
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uiterlijk op [drie maanden vóór de datum 
van toepassing van deze verordening] aan 
de Commissie mee en stellen haar 
onverwijld in kennis van eventuele latere 
wijzigingen.

lidstaten delen die bepalingen uiterlijk op 
[drie maanden vóór de datum van
toepassing van deze verordening] aan de 
Commissie mee en stellen haar onverwijld 
in kennis van eventuele latere wijzigingen.

Or. en

Amendement 342
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen de sancties vast die bij 
overtreding van deze verordening worden
opgelegd en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [drie maanden vóór 
de datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

De lidstaten stellen de sancties vast die bij 
overtreding van deze verordening worden 
opgelegd en nemen alle nodige 
maatregelen om ervoor te zorgen dat die 
sancties worden toegepast. De vastgestelde 
sancties moeten doeltreffend, evenredig en 
afschrikkend zijn. Het afschrikkende 
karakter van de sanctie wordt op grond 
van het uit de overtreding behaalde gewin 
vastgesteld. De lidstaten delen die 
bepalingen uiterlijk op [drie maanden vóór 
de datum van toepassing van deze 
verordening] aan de Commissie mee en 
stellen haar onverwijld in kennis van 
eventuele latere wijzigingen.

Or. es

Motivering

Om frauduleus gedrag te ontmoedigen en de doeltreffendheid van de sanctie te garanderen, 
moet de sanctie duidelijk zwaarder zijn dan het door de fabrikant uit de overtreding of de 
fraude behaalde gewin.

Amendement 343
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk X – titel
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk X Hoofdstuk XI

Slotbepalingen Slotbepalingen

Or. en

Amendement 344
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing met ingang van 
[vijf jaar na de inwerkingtreding].

2. Zij is van toepassing met ingang van 
[drie jaar na de inwerkingtreding].

Or. en

Amendement 345
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 6 – punt 6.1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de klinische prestaties, zoals 
diagnostische gevoeligheid, diagnostische 
specificiteit, positieve en negatieve 
voorspellende waarde, 
aannemelijkheidsverhouding, verwachte 
waarden bij normale of getroffen 
populaties.

b) de klinische prestaties, met inbegrip van 
maatstaven voor klinische geldigheid 
zoals diagnostische gevoeligheid, 
diagnostische specificiteit, positieve en 
negatieve voorspellende waarde, 
aannemelijkheidsverhouding, verwachte 
waarden bij normale of getroffen 
populaties; en, in voorkomend geval, 
maatstaven voor klinisch nut. In het geval 
van hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek, zijn bewijzen vereist voor het 
klinische nut van het hulpmiddel ten 
aanzien van het beoogde doel ervan (de 
selectie van patiënten met een vooraf 
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gediagnosticeerde aandoening of 
predispositie, die in aanmerking komen 
voor een doelgerichte therapie). Voor een 
hulpmiddel voor begeleidende diagnostiek 
dient de fabrikant klinische bewijzen te 
leveren betreffende de gevolgen van een 
positieve of negatieve test voor (1) de 
patiëntenzorg en (2) 
gezondheidsresultaten, wanneer het 
hulpmiddel zoals aangewezen wordt 
gebruikt met de vermelde therapeutische 
ingreep.

Or. en

Amendement 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het voorstel beperkt de bijzondere aandacht die aan hormoonontregelende stoffen moet 
worden besteed tot de stoffen die in het kader van REACH zijn geïdentificeerd. Dat is te 
beperkend. Er moet bijvoorbeeld ook rekening worden gehouden met de criteria betreffende 
hormoonontregelende stoffen die de Commissie in de nabije toekomst zal vaststellen. 

Amendement 347
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 16 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16 bis. De voor zelftesten bestemde 
hulpmiddelen verschaffen de 
consumenten informatie over hun 
gezondheid. Gebrek aan correct advies 
over het gebruik van voor zelftesten 
bestemde hulpmiddelen - zoals de 
bemonstering, het aflezen en interpreteren 
van de resultaten – kan echter leiden tot 
traumatische gebeurtenissen en de 
gebruikers schade toebrengen. Daarom 
dienen de lidstaten te voorzien in passend 
advies dat wordt verstrekt door personen 
die conform de toepasselijke nationale 
wetgeving tot een medisch beroep zijn 
toegelaten, voordat deze voor zelftesten 
bestemde hulpmiddelen die vervaardigd 
zijn voor het testen op chronische en 
overdraagbare aandoeningen in gebruik 
worden genomen. 
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Or. en

Motivering

Bemonstering, het aflezen en interpreteren van resultaten zijn procedures die, wanneer ze 
door leken worden verricht, tot foutieve behandeling en verkeerde ingrepen kunnen leiden. 
Zelftesten hebben alleen maar zin als ze deel uitmaken van het samenhangende 
multidisciplinaire beheer van een medische aandoening. Zonder correct advies van een arts is 
het mogelijk dat sommige mensen menen dat de informatie die door het hulpmiddel voor 
zelftesten beschikbaar is gesteld accuraat is. Correct advies kan ook bijdragen tot een 
vermindering van het mogelijke risico van misbruik, bijvoorbeeld druk of dwang uitgeoefend
door een partner of werkgever.

Amendement 348
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elk hulpmiddel moet vergezeld gaan van 
de nodige informatie om het hulpmiddel en 
de fabrikant ervan te kunnen identificeren 
en moet gegevens in verband met de 
veiligheid en prestaties aan de (niet-
)professionele gebruiker c.q. een andere 
persoon verstrekken. Die informatie kan 
zijn aangebracht op het hulpmiddel zelf of 
op de verpakking dan wel zijn vermeld in 
de gebruiksaanwijzing, waarbij rekening 
moet worden gehouden met het volgende:

Elk hulpmiddel moet vergezeld gaan van 
de nodige informatie om het hulpmiddel en 
de fabrikant ervan te kunnen identificeren 
en moet gegevens in verband met de 
veiligheid en prestaties aan de (niet-
)professionele gebruiker c.q. een andere 
persoon verstrekken. Die informatie kan 
zijn aangebracht op het hulpmiddel zelf of 
op de verpakking dan wel zijn vermeld in 
de gebruiksaanwijzing, en moet 
beschikbaar worden gesteld op de website 
van de fabrikant waarbij rekening moet 
worden gehouden met het volgende:

Or. en

Motivering

De huidige definitie van een etiket omvat geen tests die in het laboratorium zijn ontwikkeld. 
Ontvangers van de door zulke hulpmiddelen gegenereerde resultaten moeten dezelfde toegang 
krijgen tot de informatie op het etiket als gebruikers van andere hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek. 
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Amendement 349
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.2 – alinea 1 – punt xv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

xv) de vermelding, indien van toepassing, 
dat het hulpmiddel bestemd is voor 
eenmalig gebruik. De vermelding door de 
fabrikant van het eenmalig gebruik moet in 
de hele Unie consistent zijn;

xv) de vermelding, indien van toepassing, 
dat het hulpmiddel bestemd is voor 
eenmalig gebruik. De fabrikant bewijst op 
afdoende wijze dat het hulpmiddel niet op 
een veilige manier opnieuw kan worden 
verwerkt. De vermelding door de fabrikant 
van het eenmalig gebruik moet in de hele 
Unie consistent zijn;

Or. en

Amendement 350
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt ii – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de functie ervan (bv. opsporing, 
bewaking, diagnose of hulp bij diagnose);

– de functie ervan (bv. opsporing, 
bewaking, diagnose of hulp bij diagnose, 
prognose, begeleidende diagnostiek);

Or. en

Amendement 351
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt ii – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek, de betrokken doelpopulatie 
en aanwijzingen voor gebruik met de 
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verbonden therapie(ën).

Or. en

Amendement 352
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt xii – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de vermelding, indien van toepassing, dat 
het hulpmiddel bestemd is voor eenmalig 
gebruik. De vermelding door de fabrikant 
van het eenmalig gebruik moet in de hele 
Unie consistent zijn;

– de vermelding, indien van toepassing, dat 
het hulpmiddel bestemd is voor eenmalig 
gebruik. De fabrikant bewijst op afdoende 
wijze dat het hulpmiddel niet op een 
veilige manier opnieuw kan worden 
verwerkt. De vermelding door de fabrikant 
van het eenmalig gebruik moet in de hele 
Unie consistent zijn;

Or. en

Amendement 353
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 17 – punt 17.3 – punt 17.3.1 – punt xii – streepje 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– indien het hulpmiddel opnieuw kan 
worden gebruikt: informatie over de 
geschikte procedés om hergebruik 
mogelijk te maken, met inbegrip van het 
reinigen, desinfecteren, ontsmetten, 
verpakken en, in voorkomend geval, de 
gevalideerde hersterilisatiemethode. Er 
moet informatie worden verstrekt om te 
bepalen wanneer het hulpmiddel niet 
langer opnieuw gebruikt moet worden, bv. 
over tekenen van materiële slijtage of het 
maximale aantal malen dat hergebruik is 
toegestaan;

– indien het hulpmiddel opnieuw kan 
worden gebruikt: informatie over de 
geschikte procedés om hergebruik 
mogelijk te maken, met inbegrip van het 
reinigen, desinfecteren, ontsmetten, 
verpakken , het maximale aantal malen 
dat hergebruik is toegestaan en, in 
voorkomend geval, de gevalideerde 
hersterilisatiemethode. Er moet informatie 
worden verstrekt om te bepalen wanneer 
het hulpmiddel niet langer opnieuw 
gebruikt moet worden, bv. over tekenen 
van materiële slijtage;
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Or. en

Amendement 354
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – punt 1.1 – letter c – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) de functie ervan (bv. opsporing, 
bewaking, diagnose of hulp bij diagnose);

ii) – de functie ervan (bv. opsporing, 
bewaking, diagnose of hulp bij diagnose, 
prognose, begeleidende diagnostiek);

Or. en

Amendement 355
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 1 – punt 1.1 – letter c – punt viii bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

viii bis) voor hulpmiddelen voor 
begeleidende diagnostiek, de betrokken 
doelpopulatie en aanwijzingen voor 
gebruik met de verbonden therapie(ën).

Or. en

Amendement 356
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 6 – alinea 2 – punt 6.1 – punt 6.2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het in punt 3 van bijlage XII bedoelde 
verslag over het klinische bewijsmateriaal 
wordt opgenomen en/of de volledige 

Het in punt 3 van bijlage XII bedoelde 
verslag over het klinische bewijsmateriaal 
wordt opgenomen en de volledige 
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referenties daarvan worden vermeld in de 
technische documentatie.

referenties daarvan worden vermeld in de 
technische documentatie.

Or. en

Motivering

Het verslag over het klinische bewijsmateriaal moet volledig in de technische documentatie 
worden opgenomen.

Amendement 357
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 7 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Publieke toegang tot technische 
documentatie
De technische documentatie die en het 
klinische bewijsmateriaal dat door de 
fabrikanten bij de aangemelde instanties 
is ingediend, moeten beschikbaar gesteld 
worden voor het publiek. 

Or. en

Motivering

De volledige bekendmaking van de technische documentatie en het klinische bewijsmateriaal 
is noodzakelijk om te garanderen dat de producten veilig zijn en correct functioneren.

Amendement 358
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage III – punt 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. verwijzingen naar de toegepaste 
relevante geharmoniseerde normen of 

Schrappen
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GTS waarop de conformiteitsverklaring 
betrekking heeft;

Or. en

Motivering

In de technische documentatie wordt verwezen naar de geharmoniseerde normen en de 
toegepaste onderdelen van normen. Deze verwijzing kan door de overheid worden onderzocht 
samen met al het andere bewijsmateriaal. De voortdurende behoefte aan wijzigingen ten 
gevolge van bijwerkingen van de normen in de conformiteitsverklaring zou enorm groot zijn –
zonder dat dit waarde toevoegt ten aanzien van de veiligheid van de patiënten of de veiligheid 
van de hulpmiddelen in het algemeen. Dit is een enorme last voor de fabrikanten en moet 
worden geschrapt om een overmaat aan bureaucratie te voorkomen.

Amendement 359
Margrete Auken
namens de Verts/ALE-Fractie

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel A – alinea 1 – punt 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

18 bis. Volledige technische documentatie 
en de klinische prestatiestudie.

Or. en

Amendement 360
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.1 – punt 1.1.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De organisatiestructuur en de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de hoogste leidinggevenden en ander 
personeel dat invloed kan uitoefenen op de 
uitvoering en de resultaten van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, 
moeten duidelijk schriftelijk worden 

De organisatiestructuur en de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van de hoogste leidinggevenden en ander 
personeel dat invloed kan uitoefenen op de 
uitvoering en de resultaten van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, 
moeten duidelijk schriftelijk worden 
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vastgelegd. vastgelegd. Deze informatie wordt voor 
het publiek toegankelijk gemaakt.

Or. en

Amendement 361
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3 bis. De aangemelde instantie 
verstrekt de nationale autoriteit 
bewijsmateriaal waaruit blijkt dat er geen 
belangenconflicten bestaan bij de 
naleving van punt 1.2.3. De nationale 
autoriteit brengt hierover twee keer per 
jaar in alle transparantie verslag uit bij de 
Commissie.

Or. en

Amendement 362
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.6. De aangemelde instantie waarborgt 
dat de activiteiten van haar 
dochterondernemingen of subcontractanten 
dan wel van enige geassocieerde instantie 
de onafhankelijkheid, onpartijdigheid of 
objectiviteit van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten niet 
aantasten, en legt zulks schriftelijk vast.

1.2.6. De aangemelde instantie waarborgt 
dat de activiteiten van haar 
dochterondernemingen of subcontractanten 
dan wel van enige geassocieerde instantie 
de onafhankelijkheid, onpartijdigheid of 
objectiviteit van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten niet 
aantasten, en legt zulks schriftelijk vast.

De aangemelde instantie verstrekt de 
nationale autoriteit bewijsmateriaal 
waaruit blijkt dat deze bepaling wordt 
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nageleefd.

Or. en

Amendement 363
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het personeel van een aangemelde 
instantie is gebonden aan het 
beroepsgeheim ten aanzien van alle 
informatie waarvan het kennisneemt bij de 
uitoefening van zijn taken uit hoofde van 
deze verordening, behalve ten opzichte van 
de voor aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteiten, de 
bevoegde autoriteiten of de Commissie. De 
eigendomsrechten worden beschermd . 
Daartoe beschikt de aangemelde instantie 
over schriftelijk vastgelegde procedures.

Alleen wanneer dit gerechtvaardigd is, is
het personeel van een aangemelde instantie 
gebonden aan het beroepsgeheim ten 
aanzien van alle informatie waarvan het 
kennisneemt bij de uitoefening van zijn 
taken uit hoofde van deze verordening, 
behalve ten opzichte van de voor 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten, de bevoegde 
autoriteiten of de Commissie. De 
eigendomsrechten worden beschermd. 
Daartoe beschikt de aangemelde instantie 
over schriftelijk vastgelegde procedures.

Indien het publiek of gezondheidswerkers 
om informatie of gegevens vragen, maakt 
de aangemelde instantie de redenen voor 
het niet vrijgeven van deze informatie 
openbaar.

Or. en

Amendement 364
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.1. De aangemelde instantie neemt deel 
aan de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten en de activiteiten 

1.6.1. De aangemelde instantie neemt deel 
aan de desbetreffende 
normalisatieactiviteiten en de activiteiten 
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van de coördinatiegroep voor aangemelde 
instanties, of zorgt ervoor dat haar 
beoordelingspersoneel daarvan op de 
hoogte is; zij zorgt tevens ervoor dat haar 
beoordelingspersoneel en beleidsbepalers 
op de hoogte zijn van alle desbetreffende 
wetgeving, richtsnoeren en documenten 
over beste praktijken die in het kader van 
deze verordening zijn vastgesteld.

van de coördinatiegroep voor aangemelde 
instanties, of zorgt ervoor dat haar 
beoordelingspersoneel daarvan op de 
hoogte is; zij zorgt tevens ervoor dat haar 
beoordelingspersoneel en beleidsbepalers 
op de hoogte zijn van alle desbetreffende 
wetgeving, richtsnoeren en documenten 
over beste praktijken die in het kader van 
deze verordening zijn vastgesteld. De 
aangemelde instantie houdt een register 
bij van de stappen die zij onderneemt om 
haar personeel te informeren.

Or. en

Amendement 365
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit houdt in dat de instantie binnen haar 
organisatie over voldoende 
wetenschappelijk personeel moet 
beschikken met de nodige ervaring en 
kennis om de medische functionaliteit en 
prestaties van hulpmiddelen waarvoor zij is 
aangemeld, te beoordelen in het licht van 
de voorschriften van deze verordening, in 
het bijzonder de voorschriften van 
bijlage I.

Dit houdt in dat de instantie binnen haar 
organisatie permanent over voldoende 
wetenschappelijk personeel moet 
beschikken met de nodige ervaring en 
kennis om de medische functionaliteit en 
prestaties van hulpmiddelen waarvoor zij is 
aangemeld, te beoordelen in het licht van 
de voorschriften van deze verordening, in 
het bijzonder de voorschriften van 
bijlage I.

Or. en

Amendement 366
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2. Een aangemelde instantie moet te 
allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elke soort of elke categorie producten 
waarvoor zij is aangemeld, binnen haar 
organisatie beschikken over het benodigde 
administratieve, technische en 
wetenschappelijke personeel met 
technische kennis en voldoende passende 
ervaring met betrekking tot medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
de overeenkomstige technologieën om de 
conformiteitsbeoordelingstaken, waaronder 
de beoordeling van klinische gegevens, te 
verrichten.

3.1.2. Een aangemelde instantie moet te 
allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 
voor elke soort of elke categorie producten 
waarvoor zij is aangemeld, binnen haar 
organisatie beschikken over het benodigde 
administratieve, technische en 
wetenschappelijke personeel met 
farmacologische, medische en technische 
kennis en voldoende passende ervaring met 
betrekking tot medische hulpmiddelen voor 
in-vitrodiagnostiek en de overeenkomstige 
technologieën om de 
conformiteitsbeoordelingstaken, waaronder 
de beoordeling van klinische gegevens, te 
verrichten.

Or. en

Amendement 367
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.3 bis. De aangemelde instantie stelt de 
lijst van haar personeelsleden en hun 
kennis ter beschikking van de Commissie 
en op verzoek ook aan andere partijen. 
Deze lijst moet altijd actueel zijn.

Or. en

Amendement 368
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – streepje 7 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- ten minste drie jaar passende ervaring 
op het vlak van 
conformiteitsbeoordelingen binnen een 
aangemelde instantie;

Or. en

Amendement 369
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.4. De aangemelde instanties moeten 
beschikken over personeel met klinische
expertise. Dit personeel neemt regelmatig 
deel aan het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie, zodat:

3.2.4. Klinische deskundigen: de 
aangemelde instanties moeten permanent
beschikken over personeel met expertise op 
het vlak van het opzetten van klinisch
onderzoek, medische statistieken,
patiëntenmanagement, goede klinische 
praktijken op het gebied van klinisch 
onderzoek en farmacologie. Dit personeel 
neemt regelmatig deel aan het 
besluitvormingsproces van de aangemelde 
instantie, zodat:

Or. en

Amendement 370
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– kan worden vastgesteld wanneer 
specialistische input is vereist voor de 
beoordeling van de door de fabrikant 
verrichte klinische evaluatie en naar 

– kan worden vastgesteld wanneer 
specialistische input is vereist voor de 
beoordeling van de plannen voor klinische 
prestatiestudies en de door de fabrikant 
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behoren gekwalificeerde deskundigen 
kunnen worden aangegeven;

verrichte klinische evaluatie en naar 
behoren gekwalificeerde deskundigen 
kunnen worden aangegeven;

Or. en

Amendement 371
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de klinische gegevens van de door de 
fabrikant verrichte klinische evaluatie met 
de fabrikant en externe klinische 
deskundigen kunnen worden besproken en 
deze laatste op passende wijze kunnen 
worden begeleid bij de beoordeling van de 
klinische evaluatie;

– de onderbouwing voor de geplande 
studieopzet, de plannen voor klinische 
prestatiestudies en de selectie van de 
controle-ingrepen met de fabrikant en 
externe klinische deskundigen kunnen 
worden besproken en deze laatste op 
passende wijze kunnen worden begeleid bij 
de beoordeling van de klinische evaluatie;

Or. en

Amendement 372
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – streepje 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de gepresenteerde klinische gegevens en 
de resultaten van de beoordeling door de 
externe klinische deskundigen van de door 
de fabrikant verrichte klinische evaluatie 
op wetenschappelijke grondslag kunnen 
worden aangevochten;

– de plannen voor de klinische 
prestatiestudies en de gepresenteerde 
klinische gegevens en de resultaten van de 
beoordeling door de externe klinische 
deskundigen van de door de fabrikant 
verrichte klinische evaluatie op 
wetenschappelijke grondslag kunnen 
worden aangevochten;

Or. en
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Amendement 373
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.4 – streepje 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- er duidelijkheid kan worden verschaft 
over actieve stoffen.

Or. en

Amendement 374
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 
met inbegrip van aspecten zoals klinische 
evaluatie, sterilisatie, validering van 
software) moet kunnen aantonen te 
beschikken over de volgende kwalificaties:

3.2.5. Productbeoordelaars: het personeel 
dat is belast met de uitvoering van 
productgerelateerde onderzoeken (bv. 
onderzoek van het ontwerpdossier, 
onderzoek van de technische documentatie 
of typeonderzoek, met inbegrip van 
aspecten zoals klinische evaluatie, 
sterilisatie, validering van software) moet 
kunnen aantonen te beschikken over de 
volgende kwalificaties:

Or. en

Amendement 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 
met inbegrip van aspecten zoals klinische 
evaluatie, sterilisatie, validering van 
software) moet kunnen aantonen te 
beschikken over de volgende kwalificaties:

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 
met inbegrip van aspecten zoals klinische 
evaluatie, sterilisatie, validering van 
software) moet beschikken over een 
passende kwalificatie waarvoor door een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat een 
verklaring is afgegeven. Passende 
kwalificaties zijn bijvoorbeeld:

Or. lt

Amendement 376
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.6. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van de audits van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
fabrikant, moet kunnen aantonen te 
beschikken over de volgende kwalificaties:

3.2.6. Auditors: het personeel dat is belast 
met de uitvoering van de audits van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
fabrikant, moet kunnen aantonen te 
beschikken over de volgende kwalificaties:

Or. en

Amendement 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.6. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van de audits van het 

3.2.6. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van de audits van het 
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kwaliteitsmanagementsysteem van de 
fabrikant, moet kunnen aantonen te 
beschikken over de volgende kwalificaties:

kwaliteitsmanagementsysteem van de 
fabrikant, moet beschikken over een 
passende kwalificatie waarvoor door een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat een 
verklaring is afgegeven. Passende 
kwalificaties zijn bijvoorbeeld:

Or. lt

Amendement 378
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.3.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3.1. De aangemelde instantie moet 
beschikken over een procedure voor de 
volledige documentatie van de kwalificatie 
van elk bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personeelslid en de vervulling 
van de in punt 3.2 bedoelde 
kwalificatiecriteria. Wanneer in 
uitzonderlijke omstandigheden niet 
volledig kan worden aangetoond dat aan 
de in punt 3.2 bedoelde 
kwalificatiecriteria wordt voldaan, 
motiveert de aangemelde instantie naar 
behoren waarom de betrokken 
personeelsleden gemachtigd zijn om 
specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uit 
te voeren.

3.3.1. De aangemelde instantie moet 
beschikken over een procedure voor de 
volledige documentatie van de kwalificatie 
van elk bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personeelslid en de vervulling 
van de in punt 3.2 bedoelde 
kwalificatiecriteria.

Or. en

Amendement 379
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.(-1). De aangemelde instanties moeten 
beschikken over permanente interne 
bekwame medewerkers en expertise, niet 
alleen op technisch gebied in verband met 
de beoordeling van de prestaties van de 
hulpmiddelen, maar ook in de medische 
sector. Zij hebben de bevoegdheid om de 
kwaliteit van subcontractanten intern te 
evalueren. In afwijking zijn de 
onderstaande alinea's van toepassing.

3.4.1. Onverminderd de uit punt 3.2 
voortvloeiende beperkingen, kunnen de 
aangemelde instanties duidelijk 
omschreven onderdelen van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
uitbesteden. De uitbesteding van de 
auditing van 
kwaliteitsmanagementsystemen of van 
productgerelateerde onderzoeken als 
geheel is niet toegestaan.

3.4.1. Onverminderd de uit punt 3.2 
voortvloeiende beperkingen, kunnen de 
aangemelde instanties duidelijk 
omschreven onderdelen van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
uitbesteden aan openbare entiteiten.
Tevens kunnen contracten worden 
gegund aan externe deskundigen voor de 
beoordeling van innovatieve medische 
hulpmiddelen of technologieën waarvoor 
de klinische expertise beperkt is. De 
uitbesteding van de auditing van 
kwaliteitsmanagementsystemen of van 
productgerelateerde onderzoeken als 
geheel is niet toegestaan.

Or. en

Amendement 380
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.2. Een aangemelde instantie die 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
uitbesteedt aan een organisatie of een 
persoon, moet een beleid voeren waarin de 
voorwaarden worden beschreven 
waaronder de uitbesteding kan 
plaatsvinden. Elke uitbesteding of 

3.4.2. Een aangemelde instantie die 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
uitbesteedt aan een organisatie of een 
persoon, moet een beleid voeren waarin de 
voorwaarden worden beschreven 
waaronder de uitbesteding kan 
plaatsvinden. Elke uitbesteding of 
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raadpleging van externe deskundigen 
wordt naar behoren schriftelijk vastgelegd 
en geschiedt bij schriftelijke overeenkomst 
waarin onder meer de vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten worden geregeld.

raadpleging van externe deskundigen 
wordt naar behoren schriftelijk vastgelegd 
en publiekelijk beschikbaar gemaakt en 
geschiedt bij schriftelijke overeenkomst 
waarin onder meer de vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten worden geregeld.

Or. en

Amendement 381
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.4 – punt 3.4.4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.4 bis. De nationale autoriteit wordt 
van de onder 3.4.2 en 3.4.4 vermelde 
beleidsmaatregelen en procedures in 
kennis gesteld voordat er wat voor 
uitbesteding ook plaatsvindt.

Or. en

Amendement 382
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – alinea 3.5 – punt 3.5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.5.2. Zij evalueert de bekwaamheid van 
haar personeel en inventariseert de 
opleidingsbehoeften teneinde de 
kwalificaties en kennis op het vereiste peil 
te houden.

3.5.2. Zij evalueert de bekwaamheid van 
haar personeel en inventariseert de 
opleidingsbehoeften en zorgt ervoor dat op 
basis hiervan de nodige maatregelen 
worden genomen teneinde de kwalificaties 
en kennis op het vereiste peil te houden.

Or. en
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Amendement 383
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI - punt 4 – punt 4.3 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. De aangemelde instantie beschikt over 
schriftelijk vastgelegde procedures die ten 
minste de volgende onderdelen bestrijken:

4.3. De aangemelde instantie beschikt over 
schriftelijk vastgelegde procedures die 
publiekelijk toegankelijk zijn en ten 
minste de volgende onderdelen bestrijken:

Or. en

Amendement 384
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 – punt 4.3 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de behandeling van de aanvraag, 
inclusief de verificatie van de volledigheid 
van de documenten, de kwalificatie van het 
product als medische hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek en de indeling ervan;

– de behandeling van de aanvraag, 
inclusief de verificatie van de volledigheid 
van de documenten, de kwalificatie van het 
product als medisch hulpmiddel voor in-
vitrodiagnostiek en de indeling ervan, en 
de minimumtijd voor de 
controlebeoordelingen;

Or. en

Amendement 385
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 1 – punt 1.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1. De toepassing van de 
classificatieregels wordt bepaald door de 
bestemming van de hulpmiddelen.

1.1. De toepassing van de 
classificatieregels wordt bepaald door de 
bestemming, het innovatieve karakter, de 
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complexiteit en het inherente risico van de 
hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 386
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage 7 – punt 2 – punt 2.3 – alinea 1 – letter f – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

i) hulpmiddelen die zijn bestemd als 
hulpmiddel voor begeleidende diagnostiek;
of

i) hulpmiddelen die zijn bestemd als 
hulpmiddel voor begeleidende diagnostiek
worden ingedeeld in klasse C, behalve 
wanneer ze bestemd zijn om patiënten te 
identificeren die het risico lopen van een 
levensbedreigend onverwacht voorval of 
wanneer het selectiebesluit kan leiden tot 
het niet verstrekken van een mogelijk 
levensreddende behandeling, in welk 
geval ze in klasse D worden 
ondergebracht;

Or. en

Amendement 387
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel 2 – punt 2.3 – alinea 1 – punt f – punt ii

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) hulpmiddelen die zijn bestemd voor het 
bepalen van het ziektestadium; of

ii) hulpmiddelen die zijn bestemd voor het 
bepalen van het ziektestadium of de 
prognose; of

Or. en

Motivering

Het prognosticeren bij ziekten is een steeds vaker voorkomende toepassing in de sector van de 
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moleculaire diagnostiek. Voorbeelden zijn tests zoals MammaPrint van Agendia en Oncotype 
DX van Genomic Health, die allebei worden gebruikt voor de prognose omtrent de kans op 
het terugkeren van de ziekte na een operatie bij borstkankerpatiënten. Omdat prognose een 
vorm van patiëntenselectie is, menen we dat zulke hulpmiddelen uitdrukkelijk onder regel 3 
moeten worden opgenomen.

Amendement 388
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 2 – punt 2.3 – alinea 1 – letter j bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j bis) medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek bestemd voor de 
opsporing en identificatie van 
antilichamen gericht tegen rode 
bloedlichaampjes, bloedplaatjes of witte 
bloedlichaampjes.

Or. en

Amendement 389
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 2 – punt 2.6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hulpmiddelen waarop bovengenoemde 
indelingsregels niet van toepassing zijn, 
worden ingedeeld in klasse B.

Hulpmiddelen waarop bovengenoemde 
indelingsregels niet van toepassing zijn, 
worden ingedeeld in klasse B. Innovatieve 
hulpmiddelen van klasse B worden echter 
ingedeeld bij klasse C.

Or. en

Amendement 390
Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk 2 – punt 5 – punt 5.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.7. Om de conformiteit van vervaardigde 
hulpmiddelen van klasse D te controleren, 
verricht de fabrikant tests op de 
vervaardigde hulpmiddelen of op elke 
partij hulpmiddelen. Na afloop van de 
controles en tests zendt hij de 
desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie. Bovendien 
stelt de fabrikant de monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen volgens vooraf 
overeengekomen voorwaarden en 
uitvoeringsregels ter beschikking van de 
aangemelde instantie; dit houdt onder meer 
in dat de aangemelde instantie of de 
fabrikant regelmatig monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen naar een 
referentielaboratorium, indien aangewezen 
krachtens artikel 78, verstuurt, zodat 
passende tests kunnen worden verricht. Het 
referentielaboratorium stelt de aangemelde 
instantie in kennis van zijn bevindingen.

5.7. Om de conformiteit van vervaardigde 
hulpmiddelen van klasse D te controleren, 
verricht de fabrikant tests op de 
vervaardigde hulpmiddelen of op elke 
partij hulpmiddelen. Na afloop van de 
controles en tests zendt hij de 
desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie. Bovendien
stelt de fabrikant de monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen volgens vooraf 
overeengekomen voorwaarden en 
uitvoeringsregels ter beschikking van de 
aangemelde instantie; dit houdt onder meer 
in dat de aangemelde instantie of de 
fabrikant monsters van de vervaardigde 
hulpmiddelen of partijen hulpmiddelen 
naar een referentielaboratorium, indien 
aangewezen krachtens artikel 78, verstuurt, 
zodat passende tests kunnen worden 
verricht. Het referentielaboratorium stelt de 
aangemelde instantie in kennis van zijn 
bevindingen.

Or. en

Motivering

Dit moet niet regelmatig gebeuren maar in elk afzonderlijk geval.

Amendement 391
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk 2 – punt 6 – punt 6.2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) Voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek die bedoeld zijn om te 
beoordelen of een patiënt in aanmerking 

c) Alvorens een certificaat van EU-
ontwerponderzoek af te geven, vraagt de 
aangemelde instantie een 
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komt voor behandeling met een specifiek 
geneesmiddel, raadpleegt de aangemelde 
instantie, alvorens een certificaat van EU-
ontwerponderzoek af te geven en op basis 
van de ontwerpsamenvatting betreffende 
de veiligheid en de prestaties en de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, een van de 
bevoegde instanties die de lidstaten 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
hebben aangewezen (hierna "bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit" genoemd) of 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA), dat bij Verordening (EG) 
nr. 726/2004 tot vaststelling van 
communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau is opgericht, ten 
aanzien van de geschiktheid van het 
hulpmiddel voor het betrokken 
geneesmiddel. Als het geneesmiddel 
uitsluitend onder het toepassingsgebied 
van de bijlage bij Verordening (EG) 
nr. 726/2004 valt, raadpleegt de 
aangemelde instantie het EMA.

referentielaboratorium, indien 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, 
om na te gaan of het hulpmiddel voldoet 
aan de GTS, indien beschikbaar, of aan 
andere door de fabrikant gekozen 
oplossingen om te zorgen voor een 
veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is. Het 
referentielaboratorium brengt binnen 
dertig dagen een wetenschappelijk advies 
uit. Het wetenschappelijk advies van het 
referentielaboratorium en de eventuele 
bijwerkingen ervan worden opgenomen in 
de documentatie van de aangemelde 
instantie betreffende het hulpmiddel. De 
aangemelde instantie houdt bij het nemen 
van haar besluit terdege rekening met de 
standpunten die in het wetenschappelijk 
advies zijn uiteengezet. Als het 
wetenschappelijk advies ongunstig is, 
verstrekt de aangemelde instantie geen 
certificaat.

Or. en

Motivering

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Amendement 392
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk 2 – punt 6 – punt 6.2 – letter c bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) Voor wijzigingen in het 
goedgekeurde ontwerp die van invloed 
kunnen zijn op de conformiteit met de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van deze 
verordening of met de 
gebruiksvoorschriften van het 
hulpmiddel, moet de aangemelde instantie 
die het certificaat van EU-
ontwerponderzoek heeft afgegeven, een 
aanvullende goedkeuring verlenen. De 
aanvrager deelt de aangemelde instantie 
die het certificaat van EU-
ontwerponderzoek heeft afgegeven, alle 
voorgenomen wijzigingen in het 
goedgekeurde ontwerp mee. De 
aangemelde instantie onderzoekt de 
voorgenomen wijzigingen, stelt de 
fabrikant in kennis van haar besluit en 
verstrekt hem een aanvulling op het 
verslag van het EU-ontwerponderzoek. 
Als de wijzigingen van invloed kunnen 
zijn op de conformiteit met de GTS of met 
andere door de fabrikant gekozen 
oplossingen die zijn goedgekeurd door de 
afgifte van het certificaat van EU-
ontwerponderzoek, raadpleegt de 
aangemelde instantie het bij de 
oorspronkelijke raadpleging betrokken 
referentielaboratorium teneinde te 
bevestigen dat de conformiteit met de GTS 
of met andere door de fabrikant gekozen 
oplossingen om te zorgen voor een 
veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is, gehandhaafd is. 
Het referentielaboratorium brengt binnen 
dertig dagen een wetenschappelijk advies 
uit. De goedkeuring van een wijziging in 
het goedgekeurde ontwerp wordt verleend 
in de vorm van een aanvulling op het 
certificaat van EU-ontwerponderzoek.

Or. en
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Motivering

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Amendement 393
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk 2 – punt 6 – punt 6.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) De aangemelde instantie houdt bij het 
nemen van haar besluit terdege rekening 
met het eventuele advies van de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA. Zij
stelt de betrokken bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA in 
kennis van haar definitieve besluit. Er 
wordt overeenkomstig punt 6.1, onder d), 
een certificaat van ontwerponderzoek 
afgegeven.

e) De aangemelde instantie houdt bij het 
nemen van haar besluit terdege rekening 
met het eventuele advies van de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA
betreffende de wetenschappelijke 
geschiktheid van het hulpmiddel voor 
begeleidende diagnostiek. Indien de 
aangemelde instantie afwijkt van dat 
standpunt, rechtvaardigt zij haar besluit 
bij de betrokken bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA. Als 
er geen overeenkomst wordt bereikt, stelt 
de aangemelde instantie de MDCG 
daarvan in kennis. Er wordt 
overeenkomstig punt 6.1, onder d), een 
certificaat van ontwerponderzoek 
afgegeven.

Or. en

Motivering

Het voorstel vermeldt dat de aangemelde instantie “terdege rekening houdt” met het advies 
van het EMA. Dit laat veel ruimte voor interpretatie en, hoewel de aangemelde instantie niet 
verplicht is om het advies van het EMA te volgen, lijkt het eerder onwaarschijnlijk dat zij dit 
naast zich neer zal leggen. Daarom moeten we bepalen wat er gebeurt als de beoordelingen 
van het EMA niet stroken met die van de aangemelde instantie.
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Amendement 394
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 3 – alinea 1 – punt 3.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.5. voor hulpmiddelen van klasse D vraagt 
zij een referentielaboratorium, indien 
aangewezen overeenkomstig artikel 78, om 
na te gaan of het hulpmiddel voldoet aan 
de GTS of aan andere door de fabrikant 
gekozen oplossingen om te zorgen voor 
een veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is. Het 
referentielaboratorium brengt binnen dertig 
dagen een wetenschappelijk advies uit. Het 
wetenschappelijk advies van het 
referentielaboratorium en de eventuele 
bijwerkingen ervan worden opgenomen in 
de documentatie van de aangemelde 
instantie betreffende het hulpmiddel. De 
aangemelde instantie houdt bij het nemen 
van haar besluit terdege rekening met de 
standpunten die in het wetenschappelijk 
advies zijn uiteengezet. Als het 
wetenschappelijk advies ongunstig is, 
verstrekt de aangemelde instantie geen 
certificaat;

3.5. voor hulpmiddelen van klasse D of 
voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek vraagt zij een 
referentielaboratorium, indien aangewezen 
overeenkomstig artikel 78, om na te gaan 
of het hulpmiddel voldoet aan de GTS of 
aan andere door de fabrikant gekozen 
oplossingen om te zorgen voor een 
veiligheids- en prestatieniveau dat ten 
minste gelijkwaardig is. Het 
referentielaboratorium brengt binnen dertig 
dagen een wetenschappelijk advies uit. Het 
wetenschappelijk advies van het 
referentielaboratorium en de eventuele 
bijwerkingen ervan worden opgenomen in 
de documentatie van de aangemelde 
instantie betreffende het hulpmiddel. De 
aangemelde instantie houdt bij het nemen 
van haar besluit terdege rekening met de 
standpunten die in het wetenschappelijk 
advies zijn uiteengezet. Als het 
wetenschappelijk advies ongunstig is, 
verstrekt de aangemelde instantie geen 
certificaat;

Or. en

Motivering

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.
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Amendement 395
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 3 – alinea 1 – punt 3.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.6. voor hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek die bedoeld zijn om te 
beoordelen of een patiënt in aanmerking 
komt voor behandeling met een specifiek 
geneesmiddel, verzoekt zij, op basis van de 
ontwerpsamenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties en de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, een van de 
bevoegde instanties die de lidstaten 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
hebben aangewezen (hierna "bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit" genoemd) of 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMA), advies uit te brengen over de 
geschiktheid van het hulpmiddel voor met 
het betrokken geneesmiddel. Als het 
geneesmiddel uitsluitend onder het 
toepassingsgebied van de bijlage bij 
Verordening (EG) nr. 726/2004 valt, 
raadpleegt de aangemelde instantie het 
EMA. Binnen zestig dagen na ontvangst 
van geldige documentatie kan de 
geneesmiddelenautoriteit of het Europees 
Geneesmiddelenbureau een advies 
uitbrengen. Deze termijn van zestig dagen 
kan op wetenschappelijk gefundeerde 
gronden eenmalig met nog eens zestig 
dagen worden verlengd. Het advies van de 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA en 
de eventuele bijwerkingen ervan worden 
opgenomen in de documentatie van de 
aangemelde instantie betreffende het 
hulpmiddel. De aangemelde instantie 
houdt bij het nemen van haar besluit 
terdege rekening met het eventuele advies 
van de bevoegde geneesmiddelenautoriteit 
of het EMA. Zij stelt de betrokken 
bevoegde geneesmiddelenautoriteit of het 
EMA in kennis van haar definitieve 
besluit.

Schrappen
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Or. en

Motivering

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Amendement 396
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 5 – punt 5.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4. Als de wijzigingen van invloed zijn op 
een hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek dat bij het certificaat van EU-
typeonderzoek is goedgekeurd ten aanzien 
van de geschiktheid voor een 
geneesmiddel, raadpleegt de aangemelde 
instantie de bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA. 
Binnen dertig dagen na ontvangst van 
geldige documentatie over de wijzigingen 
kan de bevoegde geneesmiddelenautoriteit 
of het EMA een advies uitbrengen. De 
goedkeuring van een wijziging in het 
goedgekeurde type wordt verleend in de 
vorm van een aanvulling op het 
oorspronkelijke certificaat van EU-
typeonderzoek.

Schrappen

Or. en

Motivering

This shifts the consultation process to the development of Common Technical Specifications 
for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for those tests; 
these requirements would also be available to the users ensuring a better transparency of the 
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system. In addition, the consultation of EMA or competent authorities for medicinal products 
would not be appropriate in regard to the performance of the IVD tests to be used together 
with the personalized medicine. None of them have the necessary competences and mandate 
regarding the assessment of the safety and performance of those tests.

Amendement 397
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 5 – punt 5.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1. Voor hulpmiddelen van klasse D 
verricht de fabrikant tests op de 
vervaardigde hulpmiddelen of op elke 
partij hulpmiddelen. Na afloop van de 
controles en tests zendt hij de 
desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie. Bovendien 
stelt de fabrikant de monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen volgens vooraf 
overeengekomen voorwaarden en 
uitvoeringsregels ter beschikking van de 
aangemelde instantie; dit houdt onder meer 
in dat de aangemelde instantie of de 
fabrikant regelmatig monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen naar een 
referentielaboratorium, indien aangewezen 
krachtens artikel 78, verstuurt, zodat 
passende tests kunnen worden verricht. Na 
afloop van de controles en tests zendt hij 
de desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie.

5.1. Voor hulpmiddelen van klasse D 
verricht de fabrikant tests op de 
vervaardigde hulpmiddelen of op elke 
partij hulpmiddelen. Na afloop van de 
controles en tests zendt hij de 
desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie. Bovendien 
stelt de fabrikant de monsters van de 
vervaardigde hulpmiddelen of partijen 
hulpmiddelen volgens vooraf 
overeengekomen voorwaarden en 
uitvoeringsregels ter beschikking van de 
aangemelde instantie; dit houdt onder meer 
in dat de aangemelde instantie of de 
fabrikant monsters van de vervaardigde 
hulpmiddelen of partijen hulpmiddelen 
naar een referentielaboratorium, indien 
aangewezen krachtens artikel 78, verstuurt, 
zodat passende laboratoriumtests kunnen 
worden verricht. Na afloop van de 
controles en tests zendt hij de 
desbetreffende testverslagen onverwijld 
naar de aangemelde instantie.

Or. en

Motivering

Hier moet worden verduidelijkt dat het om laboratoriumtests gaat, niet louter om een “test op 
papier”.
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Amendement 398
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse C zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie en de relevante details van het 
studieprotocol worden opgenomen;

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse C en 
klasse D zijn ingedeeld moeten in het 
verslag over de klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie, de relevante details van het 
studieprotocol en de individuele 
datapunten worden opgenomen.

Or. en

Amendement 399
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.2 – punt 1.2.2.6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse D zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie 
van de studie, de relevante details van het 
studieprotocol en de individuele 
datapunten worden opgenomen.

Schrappen

Or. en


