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Amendement 297
Milan Cabrnoch

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. cs

Amendement 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 299
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de technische documentatie Schrappen
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omvangrijk is of op verschillende locaties 
wordt bewaard, dient de fabrikant op 
verzoek van een bevoegde autoriteit een 
samenvatting van de technische 
documentatie (STED) in en verleent hij 
op verzoek toegang tot de volledige 
technische documentatie.

Or. de

Motivering

Er is behoefte aan specifieke klinische productnormen die door een internationale 
onafhankelijke deskundigengroep voor elke categorie van medische hulpmiddelen met een 
hoog risico voorbereid moeten worden met het oog op de criteria voor de evaluatie van 
nieuwe hulpmiddelen. Daarbij moeten tevens aanbevelingen gedaan worden voor de evaluatie 
van hulpmiddelen voordat ze op de markt worden gebracht.

Amendement 300
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de technische documentatie 
omvangrijk is of op verschillende locaties 
wordt bewaard, dient de fabrikant op 
verzoek van een bevoegde autoriteit een 
samenvatting van de technische 
documentatie (STED) in en verleent hij 
op verzoek toegang tot de volledige 
technische documentatie.

Schrappen

Or. fr

Amendement 301
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. De analyses en 
verslagen over het toezicht na het in de 
handel brengen worden uitgevoerd door 
onafhankelijke organisaties. In het plan 
voor het toezicht na het in de handel 
brengen wordt het proces beschreven voor 
de verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Or. fr

Motivering

Om totale transparantie te waarborgen moet voor het toezicht na het in de handel brengen 
ook de ervaring van onafhankelijke wetenschappelijke deskundigen worden ingezet.
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Amendement 302
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. Ook de analyse van, 
en rapportage over het toezicht na het in 
de handel brengen worden door 
onafhankelijke organisaties uitgevoerd. In 
het plan voor het toezicht na het in de 
handel brengen wordt het proces 
beschreven voor de verzameling, de 
registratie en het onderzoek van klachten 
en verslagen van gezondheidswerkers, 
patiënten of gebruikers over vermoedelijke 
incidenten in verband met een hulpmiddel, 
het bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.
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Or. en

Amendement 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII.
Bij de analyse van, en de rapportage over 
de klinische follow-up worden ook 
onafhankelijke organisaties betrokken.
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
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het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Or. de

Motivering

Om de transparantie te waarborgen, dienen hierbij ook onafhankelijke wetenschappelijke 
gegevens in aanmerking te worden genomen.

Amendement 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat, ervoor dat een 
systematische procedure voor de 
verzameling en evaluatie van ervaringen 
met hun in de handel gebrachte of in 
gebruik genomen hulpmiddelen en de 
uitvoering van de nodige corrigerende 
acties wordt ingesteld en bijgewerkt, hierna 
"plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen" genoemd. Dit plan dient te 
worden goedgekeurd door de autoriteiten, 
die het in de handel brengen toestaan of 
een herevaluatie daarvan uitvoeren, en 
dient te worden uitgevoerd door een 
onafhankelijke autoriteit die niet op een 
of andere manier heeft meegewerkt aan 
het in de handel brengen of de 
herevaluatie daarvan. In het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen wordt 
het proces beschreven voor de 
verzameling, de registratie en het 
onderzoek van klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
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na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
wordt een plan voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen opgenomen 
overeenkomstig deel B van bijlage XIII. 
Wanneer klinische follow-up na het in de 
handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen naar behoren 
gemotiveerd en gedocumenteerd.

Or. fr

Amendement 305
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als tijdens het toezicht na het in de handel 
brengen een corrigerende actie nodig blijkt, 
neemt de fabrikant de passende 
maatregelen.

Als tijdens het toezicht na het in de handel 
brengen een corrigerende actie nodig blijkt, 
neemt de fabrikant de passende 
maatregelen, met inbegrip van 
onmiddellijke melding bij de Europese 
databank voor medische hulpmiddelen 
(Eudamed) die is opgezet bij Besluit 
2010/227/EU van de Commissie van 19 
april 2010.

Or. fr

Motivering

Het is noodzakelijk een snelle toegang te verschaffen tot de verslagen over complicaties of 
incidenten die door een hulpmiddel zijn veroorzaakt. Eudamed kan worden gebruikt voor het 
verzamelen en publiceren van alle informatie over medische hulpmiddelen die in de Europese 
handel zijn gebracht.
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Amendement 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Als tijdens het toezicht na het in de handel 
brengen een corrigerende actie nodig blijkt, 
neemt de fabrikant de passende 
maatregelen.

Als tijdens het toezicht na het in de handel 
brengen een corrigerende actie nodig blijkt, 
neemt de fabrikant de passende 
maatregelen, met inbegrip van een 
onmiddellijke rapportage aan de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed), opgezet bij 
Besluit 2010/227/EU van de Commissie.

Or. en

Amendement 307
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel vergezeld gaat van de 
informatie die overeenkomstig punt 19 van 
bijlage I moet worden verstrekt in een 
officiële taal van de Unie die door de 
beoogde gebruiker of patiënt gemakkelijk
te begrijpen is. De taal (talen) van de door 
de fabrikant te verstrekken informatie kan 
(kunnen) worden vastgesteld in de
wetgeving van de lidstaat waarin het 
hulpmiddel aan de gebruiker of patiënt 
wordt aangeboden.

7. De fabrikanten zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel vergezeld gaat van de 
gebruiksaanwijzing en 
veiligheidsinformatie die overeenkomstig 
punt 19 van bijlage I moeten worden 
verstrekt in een taal die door de beoogde 
gebruiker of patiënt gemakkelijk te 
begrijpen is, zoals vastgesteld door de
betreffende lidstaat.

Or. en

Amendement 308
Milan Cabrnoch
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Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht hulpmiddel 
niet conform is met deze verordening, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de distributeurs en, indien van 
toepassing, de gemachtigde daarvan 
dienovereenkomstig in kennis.

8. Fabrikanten die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht hulpmiddel 
niet conform is met deze verordening, 
ondernemen onmiddellijk de nodige 
corrigerende actie om dat product 
naargelang het geval conform te maken, uit 
de handel te nemen of terug te roepen. Zij 
stellen de distributeurs, de importeurs en, 
indien van toepassing, de gemachtigde 
daarvan dienovereenkomstig in kennis.

Or. cs

Amendement 309
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de
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Motivering

Artsen zijn de primaire gebruikers van medische hulpmiddelen. Zij moeten toegang hebben tot 
alle technische en klinische gegevens die met een bepaald medisch hulpmiddel verband 
houden. Artsen en chirurgen hebben dergelijke informatie nodig om op basis van 
doeltreffendheids- en veiligheidsoverwegingen een besluit te kunnen nemen over de producten 
die zij willen gebruiken.

Amendement 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Artsen zijn de voornaamste gebruikers van medische hulpmiddelen. Zij moeten toegang 
hebben tot alle technische en klinische gegevens met betrekking tot een medisch hulpmiddel.

Amendement 311
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit, een 
consumentenvereniging, een 
patiëntenvereniging of een 
beroepsorganisatie op het gebied van 
gezondheidszorg, aan hen alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door de autoriteit, vereniging of 
organisatie gemakkelijk te begrijpen is. In 
geval van een autoriteit verlenen zij op 
verzoek van die autoriteit medewerking bij 
de uitvoering van corrigerende acties die 
worden ondernomen om de risico's van de 
door hen in de handel gebrachte of in 
gebruik gestelde hulpmiddelen weg te 
nemen. In geval van een vereniging of 
organisatie worden uitwisselingen van 
informatie gemeld bij de bevoegde 
autoriteit.

Or. fr

Amendement 312
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De fabrikanten verstrekken in reactie op 
een met redenen omkleed verzoek van een 
bevoegde autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde informatie en documentatie om 
de conformiteit van het hulpmiddel aan te 
tonen, in een officiële taal van de Unie die 
door die autoriteit gemakkelijk te 
begrijpen is. Op verzoek van die autoriteit 
verlenen zij medewerking bij de uitvoering 
van corrigerende acties die worden 

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

medewerking bij de uitvoering van 
corrigerende acties die worden 
ondernomen om de risico's van de door hen 
in de handel gebrachte of in gebruik 
gestelde hulpmiddelen weg te nemen.

Or. es

Amendement 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Als er redenen zijn om aan te nemen dat 
een medisch hulpmiddel schade heeft 
veroorzaakt, kunnen ook de mogelijk 
letsel toegebrachte gebruiker, zijn 
rechtverkrijgende, zijn verplichte 
zorgverzekering of andere partijen die 
schade hebben ondervonden, de 
informatie zoals bedoeld in de eerste zin
bij de fabrikant of zijn gemachtigde 
opvragen.
Dit recht op informatie bestaat ook, 
behoudens de voorwaarden die in de 
eerste zin zijn uiteengezet, ten opzichte 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten die verantwoordelijk zijn voor 
het toezicht op het respectieve medische 
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hulpmiddel, evenals ten opzichte van de 
aangemelde instanties die een certificaat 
hebben uitgegeven ingevolge artikel 45 of 
anderszins betrokken zijn geweest bij de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure van 
het medische hulpmiddel in kwestie.

Or. en

Motivering

In het verleden hebben gebruikers die schade van een hulpmiddel hebben ondervonden geen 
toegang gehad tot informatie die aantoonde dat het medische hulpmiddel dat de schade heeft 
veroorzaakt niet goed functioneerde. Dit nieuwe recht op informatie zou de zaken weer 
rechtzetten en de gebruiker zou daarvan profiteren.

Amendement 314
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Als een bevoegde autoriteit van mening is 
of redenen heeft om aan te nemen dat een 
hulpmiddel schade heeft veroorzaakt, 
zorgt zij ervoor dat de mogelijk letsel 
toegebrachte gebruiker, de 
rechtverkrijgende van de gebruiker, de 
zorgverzekeraar van de gebruiker of 
andere partijen die last hebben gehad van 
de schade die de gebruiker heeft 
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opgelopen, de informatie zoals bedoeld in 
de eerste alinea bij de fabrikant kan 
opvragen.

Or. en

Amendement 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De verantwoordelijkheid voor het 
hulpmiddel, voor de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling van het 
hulpmiddel voordat het in de handel 
wordt gebracht, en voor het in de handel 
brengen van het hulpmiddel ligt bij de 
fabrikant van het hulpmiddel. Indien de 
fabrikant niet in een lidstaat gevestigd is, 
is de gemachtigde voor dit hulpmiddel 
verantwoordelijk. Indien de fabrikant 
geen gemachtigde heeft aangewezen, of 
indien het hulpmiddel niet in de handel is 
gebracht onder verantwoordelijkheid van 
de fabrikant of de gemachtigde, ligt deze
verantwoordelijkheid bij de 
marktdeelnemer die het hulpmiddel in de 
handel heeft gebracht.

Or. pl

Motivering

Op dit moment wordt het principe toegepast dat de fabrikant verantwoordelijk is voor het 
hulpmiddel. In het geval dat de fabrikant in een derde land gevestigd is, is hij verder 
verantwoordelijk voor het hulpmiddel, want de gemachtigde is enkel belast met het doorgeven 
van gegevens van de fabrikant. In die situatie is het heel moeilijk om onderzoeken uit te 
voeren, om nog maar te zwijgen van eventuele vorderingen van Europeanen voor eventuele 
door het hulpmiddel veroorzaakte schade. Bij gebrek aan een verantwoordelijke 
marktdeelnemer voor een hulpmiddel dat in de handel wordt gebracht op de Europese markt 
kunnen personen die schade ondervinden als gevolg van een ondeugdelijk hulpmiddel, de 
schade niet verhalen.
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Amendement 316
Nora Berra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De fabrikanten hebben een 
passende aansprakelijkheidsverzekering 
die de schade dekt die hun medische 
hulpmiddelen aan de patiënt of de 
gebruiker kunnen toebrengen. Die 
verzekering dekt op zijn minst de schade 
in de volgende gevallen:
(a) bij overlijden of letsel van de patiënt of 
gebruiker, of
(b) bij overlijden of letsel van meerdere 
patiënten of gebruikers door gebruik van 
hetzelfde medische hulpmiddel.

Or. en

Motivering

Ingevolge Richtlijn 85/374/EEG over productaansprakelijkheid bestaat er nog geen 
verplichting om zich te verzekeren tegen schade. Hierdoor komt het risico van schade, en ook 
het risico van de insolvabiliteit van de fabrikant, op oneerlijke wijze bij de patiënt te liggen 
die schade heeft ondervonden van niet goed functionerende medische hulpmiddelen en bij 
degene die aansprakelijk is voor de kosten van de behandeling. Overeenkomstig de regels die 
reeds van kracht zijn op het gebied van medicinale producten zouden de fabrikanten van 
medische hulpmiddelen ook verplicht moeten worden om een aansprakelijkheidsverzekering 
te nemen met passende minimumbedragen voor de dekking.

Amendement 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. De fabrikanten hebben een 
passende aansprakelijkheidsverzekering 
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die de schade dekt die hun medische 
hulpmiddelen aan de patiënt, gebruiker of 
derden kunnen toebrengen. Die 
verzekering dekt op zijn minst de schade 
in de volgende gevallen:
(a) bij overlijden of letsel van de patiënt, 
gebruiker of derden, of
(b) bij overlijden of letsel van meerdere 
patiënten of gebruikers of andere partijen 
door gebruik van hetzelfde medische 
hulpmiddel.

Or. en

Amendement 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Een fabrikant kan een medisch 
hulpmiddel slechts op de markt brengen 
als hij voldoende maatregelen heeft 
getroffen om ervoor te zorgen dat hij aan 
zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen 
om een vergoeding te bieden voor schade 
die optreedt door de toepassing van een 
medisch hulpmiddel dat hij op de markt 
heeft gebracht. De verzekering moet de 
patiënt dekking geven:
(a) bij overlijden of letsel van een 
persoon,
(b) bij overlijden of letsel van meerdere 
personen door hetzelfde medische 
hupmiddel.
De maatregel moet worden getroffen in de 
vorm van een 
aansprakelijkheidsverzekering ten 
opzichte van derden bij een 
verzekeringsmaatschappij die gemachtigd 
is zaken te doen, die gevestigd is in een 
lidstaat van de Europese Unie, in een 
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ander land dat de Overeenkomst 
betreffende de Europese Economische 
Ruimte heeft ondertekend of in een land 
dat door de Europese Commissie als 
gelijkwaardig wordt erkend op basis van 
artikel 172 van Richtlijn 2009/138/EG
betreffende de toegang tot en uitvoering 
van het verzekerings- en het 
herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II).
Schadeclaims kunnen ook rechtstreeks bij 
de verzekeraar worden ingediend. Een 
dergelijke claim is onderhevig aan 
dezelfde verjaringstermijn als de 
schadeclaim tegen de fabrikant die is 
gebaseerd op de wetgeving inzake 
productaansprakelijkheid.

Or. en

Motivering

Ingevolge Richtlijn 85/374/EEG over productaansprakelijkheid bestaat er nog geen 
verplichting om zich te verzekeren tegen schade. Hierdoor komt het risico van schade, en ook 
het risico van de insolvabiliteit van de fabrikant, op oneerlijke wijze bij de patiënt te liggen 
die schade heeft ondervonden van niet goed functionerende medische hulpmiddelen en bij 
degene die aansprakelijk is voor de kosten van de behandeling. Overeenkomstig de regels die 
reeds van kracht zijn op het gebied van medicinale producten zouden de fabrikanten van 
medische hulpmiddelen ook verplicht moeten worden om een aansprakelijkheidsverzekering 
te nemen met passende minimumbedragen voor de dekking.

Amendement 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Fabrikanten van medische 
hulpmiddelen moeten over een 
verzekering of een vergelijkbare 
financiële garantie beschikken om schade 
aan de gezondheid als gevolg van 
problemen met de veiligheid van medische 
hulpmiddelen te kunnen vergoeden.
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De fabrikanten nemen de kosten voor de 
gezondheidszorg op zich in verband met 
behandelingen, ingrepen en diagnostische 
procedures die bij patiënten worden 
uitgevoerd als gevolg van medische 
hulpmiddelen die volgens de 
gezondheidsdiensten of door de 
fabrikanten zelf niet of slecht 
functioneren.
Zij nemen eveneens de kosten voor hun 
rekening die in dergelijke gevallen 
ontstaan door het uit de handel nemen, 
repareren of vervangen van producten.

Or. es

Motivering

De recente verwikkelingen in verband met ondeugdelijke borstimplantaten bij patiënten die 
daardoor hersteloperaties of andere dure nazorg- en diagnosebehandelingen nodig hebben 
gehad, tonen aan dat er een wettelijke bepaling moet komen op grond waarvan fabrikanten 
ertoe verplicht kunnen worden een verzekering te hebben die schade bij patiënten vergoedt en 
die de kosten voor de gezondheidszorg voor haar rekening neemt.

Amendement 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Fabrikanten van medische 
hulpmiddelen moeten over een 
verzekering of een vergelijkbare 
financiële garantie beschikken om schade 
aan de gezondheid als gevolg van 
problemen met de veiligheid van medische 
hulpmiddelen te kunnen vergoeden.

Or. es

Motivering

De recente verwikkelingen in verband met ondeugdelijke borstimplantaten bij patiënten die 
daardoor hersteloperaties of andere dure nazorg- en diagnosebehandelingen nodig hebben 
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gehad, tonen aan dat er een wettelijke bepaling moet komen op grond waarvan fabrikanten 
ertoe verplicht kunnen worden een verzekering te hebben die schade bij patiënten vergoedt en 
die de kosten voor de gezondheidszorg voor haar rekening neemt.

Amendement 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 ter. De fabrikanten nemen de kosten 
voor de gezondheidszorg op zich in 
verband met behandelingen, ingrepen en 
diagnostische procedures die bij patiënten 
worden uitgevoerd als gevolg van 
medische hulpmiddelen die volgens de 
gezondheidsdiensten of door de 
fabrikanten zelf niet of slecht 
functioneren.
Zij nemen eveneens de kosten voor hun 
rekening die in dergelijke gevallen 
ontstaan door het uit de handel nemen, 
repareren of vervangen van producten.

Or. es

Motivering

De recente verwikkelingen in verband met ondeugdelijke borstimplantaten bij patiënten die 
daardoor hersteloperaties of andere dure nazorg- en diagnosebehandelingen nodig hebben 
gehad, tonen aan dat er een wettelijke bepaling moet komen op grond waarvan fabrikanten 
ertoe verplicht kunnen worden een verzekering te hebben die schade bij patiënten vergoedt en 
die de kosten voor de gezondheidszorg voor haar rekening neemt.

Amendement 322
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat importeurs een hulpmiddel in de 
handel brengen, zien zij erop toe dat:

Voordat importeurs een hulpmiddel in de 
handel brengen, verzekeren zij zich ervan
dat:

de fabrikant identificeerbaar is en over de 
technische, wetenschappelijke en 
financiële capaciteiten beschikt om een 
medisch hulpmiddel te produceren dat in 
overeenstemming is met deze verordening. 
De importeurs stellen een verslag ter 
beschikking aan de nationale autoriteiten 
en op hun website over de 
onderzoeksprocedures om de knowhow 
van de fabrikant te waarborgen.

Or. fr

Amendement 323
Nora Berra

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) dat de identiteit van de fabrikant is 
vastgesteld en dat de fabrikant 
overeenkomstig artikel 9 een gemachtigde 
heeft aangewezen;

Or. en

Amendement 324
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) dat de fabrikant een passende 
aansprakelijkheidsverzekering heeft 
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genomen ingevolge artikel 8, lid 10, tenzij 
de importeur zelf voldoende dekking kan 
garanderen die aan dezelfde eisen voldoet.

Or. en

Amendement 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – alinea 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) dat de fabrikant een adequate 
aansprakelijkheidsverzekering heeft 
genomen ingevolge artikel 8, lid 10 bis
(nieuw), tenzij de importeur zelf dekking 
garandeert die aan de eisen van deze 
bepaling voldoet.

Or. en

Motivering

Als het medische hulpmiddel door een importeur uit een derde land wordt geïmporteerd, moet 
op vergelijkbare wijze met een aansprakelijkheidsverzekering worden gegarandeerd dat de 
schade die door niet goed functionerende medische hulpmiddelen is veroorzaakt feitelijk kan 
worden vergoed.

Amendement 326
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht hulpmiddel 
niet conform is met deze verordening, 
stellen de fabrikant en zijn gemachtigde 
hiervan onmiddellijk in kennis en voeren, 

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht hulpmiddel 
niet conform is met deze verordening, 
stellen de fabrikant en zijn gemachtigde 
hiervan onmiddellijk in kennis. Wanneer 
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indien nodig, de nodige corrigerende 
acties uit om dat hulpmiddel conform te 
maken, uit de handel te nemen of terug te 
roepen. Wanneer het hulpmiddel een risico 
oplevert, stellen zij ook de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waarin zij het 
hulpmiddel hebben aangeboden en, indien 
van toepassing, de aangemelde instantie 
die overeenkomstig artikel 43 voor het 
hulpmiddel in kwestie een certificaat heeft 
afgegeven, hiervan onmiddellijk in kennis, 
waarbij zij in het bijzonder de niet-
conformiteit en de eventueel ondernomen 
corrigerende acties uitvoerig beschrijven.

het hulpmiddel een risico oplevert, stellen 
zij ook de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten waarin zij het hulpmiddel hebben 
aangeboden en, indien van toepassing, de 
aangemelde instantie die overeenkomstig 
artikel 43 voor het hulpmiddel in kwestie 
een certificaat heeft afgegeven, hiervan 
onmiddellijk in kennis, waarbij zij in het
bijzonder de niet-conformiteit en de 
eventueel ondernomen corrigerende acties 
uitvoerig beschrijven.

Or. cs

Amendement 327
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 328
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. Importeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen in de handel gebracht hulpmiddel 
niet conform is met deze verordening, 
stellen de fabrikant en zijn gemachtigde 
hiervan onmiddellijk in kennis en voeren, 
indien nodig, de nodige corrigerende acties 
uit om dat hulpmiddel conform te maken, 
uit de handel te nemen of terug te roepen. 
Zij stellen ook de bevoegde autoriteiten 
van alle lidstaten en alle aangemelde 
instanties van de Europese Unie hiervan 
onmiddellijk in kennis, met vermelding 
van de informatie aan de hand waarvan 
de fabrikant kan worden geïdentificeerd 
en of hij aangesloten is bij een groep van 
ondernemingen, opdat de bevoegde 
autoriteiten een onderzoek kunnen 
instellen naar alle producten van deze 
fabrikant en van de groep waarvan hij 
onderdeel is.

Or. fr

Amendement 329
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 9
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. De importeurs houden gedurende de in 
artikel 8, lid 4, bedoelde periode een kopie 
van de EU-conformiteitsverklaring ter 
beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor 
dat de technische documentatie en, indien 
van toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat is afgegeven 
overeenkomstig artikel 43, op verzoek aan 
die autoriteiten kan worden verstrekt. Bij 
schriftelijk mandaat kunnen de importeur 
en de gemachtigde voor het hulpmiddel in 
kwestie overeenkomen dat deze 
verplichting aan de gemachtigde wordt 
gedelegeerd.

9. De importeurs houden gedurende de in 
artikel 8, lid 44, bedoelde periode een 
kopie van de EU-conformiteitsverklaring 
ter beschikking van de 
markttoezichtautoriteiten en zorgen ervoor 
dat de technische documentatie en, indien 
van toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat is afgegeven 
overeenkomstig artikel 43, na verzoek
daartoe bij de fabrikant of zijn 
gemachtigde, aan die autoriteiten kan 
worden verstrekt.

Or. cs

Amendement 330
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voordat distributeurs een hulpmiddel op de 
markt aanbieden, gaan zij na of aan de 
volgende eisen is voldaan:

Voordat distributeurs een hulpmiddel voor 
de eerste keer op de markt brengen, gaan 
zij na of aan de volgende eisen is voldaan:

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hulpmiddelen in de 
toeleveringsketen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het hulpmiddel of voor de 
volledigheid van de documentatie berust bij de fabrikant of bij de importeur.

Amendement 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) indien er geen conformiteitsverklaring 
van de fabrikant of importeur beschikbaar 
is, gaat het product vergezeld van de door 
de fabrikant overeenkomstig artikel 8, lid 
7, te verstrekken informatie;

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hulpmiddelen in de 
toeleveringsketen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het hulpmiddel of voor de 
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volledigheid van de documentatie berust bij de fabrikant of bij de importeur.

Amendement 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant en, indien van toepassing de 
importeur, hebben voldaan aan de eisen 
van artikel 24 respectievelijk artikel 11, lid 
3.

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

Or. de

Motivering

De distributeur is verantwoordelijk voor de veiligheid van de hulpmiddelen in de 
toeleveringsketen. De verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het hulpmiddel of voor de 
volledigheid van de documentatie berust bij de fabrikant of bij de importeur.

Amendement 334
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant en, indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de eisen 
van artikel 24 respectievelijk artikel 11, lid 
3.

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

Or. en

Motivering

Het zal voor de meeste distributeurs (zoals apothekers) niet mogelijk zijn om ervoor te zorgen 
dat de fabrikanten aan hun traceerbaarheidsverplichtingen hebben voldaan. Om maar een 
voorbeeld te noemen: volgens artikel 24, lid 5 moeten fabrikanten de identificatiecode van 
hulpmiddelen met elektronische middelen opslaan. Apothekers kunnen niet garanderen dat ze 
zich aan deze regel houden als ze geen toegang hebben tot de database van de fabrikant.
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Amendement 335
Philippe Juvin

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant en, indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de eisen
van artikel 24 respectievelijk artikel 11, lid 
3.

c) de fabrikant, en indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de eisen 
van artikel 11, lid 3 en als het betreffende 
product een Europese identificatie bevat 
zoals voorzien in artikel 24, lid 1, letter a.

Or. fr

Amendement 336
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Motivering

In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende taken en 
verantwoordelijkheden van de spelers in de toeleveringsketen van medische hulpmiddelen. 
Alle distributeurs moeten dezelfde verplichtingen hebben, waarvan sommige moeilijk 
uitvoerbaar kunnen zijn. Dit voorstel bestaat eruit de verplichting in verband te brengen met 
de door de distributeur verrichte activiteit, waarbij de in artikel 19, lid 2 van Verordening 
178/2002 inzake voedselveiligheid gebruikte benadering wordt overgenomen.

Amendement 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Er moet onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende soorten marktdeelnemers in de 
toeleveringsketen.
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Amendement 338
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van de belanghebbenden die betrokken zijn bij de toeleveringsketen 
van medische hulpmiddelen. Alle distributeurs zouden dezelfde verplichtingen hebben, 
waarvan sommige in de praktijk onwerkbaar zouden zijn: het zou voor de distributeur
bijvoorbeeld onmogelijk zijn om het terugroepen van een hulpmiddel te organiseren. De 
verplichting voor de distributeurs moet worden gekoppeld aan de activiteiten van de 
distributeur.

Amendement 339
Marina Yannakoudakis
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Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

In het voorstel wordt geen onderscheid gemaakt tussen de verschillende rollen en 
verantwoordelijkheden van de belanghebbenden die betrokken zijn bij de toeleveringsketen
van medische hulpmiddelen.

Amendement 340
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Distributeurs die van mening zijn of 
redenen hebben om aan te nemen dat een 
door hen op de markt aangeboden 
hulpmiddel niet conform is met deze 

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

verordening, stellen de fabrikant en, indien 
van toepassing, zijn gemachtigde, de 
importeur en de aangemelde instantie die 
belast is met het toezicht op het product 
indien het een medisch hulpmiddel klasse 
IIa, IIb en III betreft, en de bevoegde 
nationale autoriteit hiervan onmiddellijk 
in kennis. Zij zorgen er binnen de grenzen 
van hun eigen activiteiten voor dat, indien 
nodig, de nodige corrigerende acties 
worden uitgevoerd om dat hulpmiddel 
conform te maken, uit de handel te nemen 
of terug te roepen. Wanneer het hulpmiddel 
een risico oplevert, stellen zij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten waar zij het 
hulpmiddel op de markt hebben 
aangeboden en de aangemelde instantie 
die belast is met het toezicht op het 
hulpmiddel indien het een hulpmiddel 
klasse IIa, IIb en III betreft hiervan 
onmiddellijk in kennis, waarbij zij in het 
bijzonder de niet-conformiteit en de 
eventueel ondernomen corrigerende acties 
uitvoerig beschrijven.

Or. fr

Amendement 341
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De distributeurs verstrekken in reactie 
op een verzoek van een bevoegde autoriteit 
aan deze autoriteit alle benodigde 
informatie en documentatie om de 
conformiteit van een hulpmiddel aan te 
tonen. Deze verplichting wordt geacht te 
zijn nagekomen wanneer de gemachtigde 
voor het hulpmiddel in kwestie, indien van 
toepassing, de vereiste informatie verstrekt. 
Op verzoek van de bevoegde nationale 
autoriteiten verlenen de distributeurs 

6. De distributeurs verstrekken in reactie 
op een verzoek van een bevoegde 
nationale autoriteit aan deze autoriteit alle 
benodigde, bij de fabrikant of zijn 
gemachtigde ingewonnen informatie en 
documentatie om de conformiteit van een 
product aan te tonen. Deze verplichting 
wordt geacht te zijn nagekomen wanneer 
de fabrikant, of indien dit niet mogelijk is 
zijn gemachtigde, voor het hulpmiddel in 
kwestie de vereiste informatie verstrekt. 
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medewerking bij de uitvoering van alle 
acties om de risico's van de door hen op de 
markt aangeboden hulpmiddelen weg te 
nemen.

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

Or. cs

Amendement 342
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor de naleving van de regelgeving
verantwoordelijke persoon

Voor de naleving verantwoordelijke 
persoon

Or. en

Motivering

De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 343
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten beschikken in hun 
organisatie over ten minste een
gekwalificeerde persoon die deskundige 
kennis op het gebied van medische 
hulpmiddelen bezit. De deskundige kennis
wordt aan de hand van een van de 
volgende kwalificaties aangetoond:

De fabrikanten beschikken in hun 
organisatie over ten minste één persoon die
verantwoordelijk is voor de naleving en 
expertise op het gebied van medische 
hulpmiddelen bezit. De expertise wordt 
aangetoond aan de hand van een diploma, 
certificaat of ander bewijs van een 
formele kwalificatie ter afsluiting van een 
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universitaire opleiding of van een 
gelijkwaardige opleiding op het gebied 
van natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline die noodzakelijk is om de taken 
te vervullen die zijn neergelegd in de 
letters a) en b) van lid 2 van dit artikel.

Or. en

Motivering

Deze eisen zouden een groot obstakel vormen voor het midden- en kleinbedrijf, dat sterk 
vertegenwoordigd is in de sector van de medische hulpmiddelen.

Amendement 344
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten beschikken in hun 
organisatie over ten minste een 
gekwalificeerde persoon die deskundige 
kennis op het gebied van medische 
hulpmiddelen bezit. De deskundige kennis
wordt aan de hand van een van de 
volgende kwalificaties aangetoond:

De fabrikanten beschikken in hun 
organisatie over ten minste een 
gekwalificeerde persoon die de benodigde 
vakkennis op het gebied van medische 
hulpmiddelen bezit. De benodigde 
vakkennis wordt aan de hand van een van 
de volgende kwalificaties aangetoond:

Or. de

Amendement 345
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een diploma, certificaat of ander bewijs 
van een formele kwalificatie ter afsluiting 
van een universitaire opleiding of van een 

Schrappen
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gelijkwaardige opleiding op het gebied 
van natuurwetenschappen, geneeskunde, 
farmaceutische wetenschappen, 
technologie of een andere relevante 
discipline, en een beroepservaring van ten 
minste twee jaar in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen;

Or. en

Motivering

Deze eisen zouden een groot obstakel vormen voor het midden- en kleinbedrijf, dat sterk 
vertegenwoordigd is in de sector van de medische hulpmiddelen.

Amendement 346
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 347
Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1- letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Gegarandeerd moet worden dat het diploma of certificaat van de gekwalificeerde persoon 
van voldoende niveau is. Verder is twee jaar beroepservaring geen garantie voor een 
voldoende niveau van "deskundige kennis".

Amendement 348
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

a) een certificaat ter afsluiting van een 
natuurwetenschappelijke, medische of 
technische universitaire opleiding of
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medische hulpmiddelen;

Or. de

Amendement 349
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De instelling van een gekwalificeerde persoon bestaat niet in de huidige richtlijn. Dat is een 
nieuwe last voor bedrijven, vooral het midden- en kleinbedrijf. Het is noodzakelijk maar we 
moeten niet verder gaan dan de situatie in de meest ontwikkelde lidstaten.

Amendement 350
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) vijf jaar beroepservaring in verband 
met regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 

Schrappen
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medische hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

 Deze eisen zouden een groot obstakel vormen voor het midden- en kleinbedrijf, dat sterk 
vertegenwoordigd is in de sector van de medische hulpmiddelen.

Amendement 351
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. de

Amendement 352
Anna Rosbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) tien jaar beroepservaring in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen evenals bewezen 
diepgaande kennis van zowel het 
therapeutische gebied als het betreffende 
producttype of de betreffende 
producttypen.

Or. en
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Amendement 353
Thomas Ulmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) een opleiding die de betreffende 
persoon in staat stelt om de in lid 2 
genoemde taken adequaat uit te voeren en 
een beroepservaring van ten minste twee 
jaar. De vereiste vakkennis moet op 
verzoek van de bevoegde autoriteit 
aangetoond worden.

Or. de

Amendement 354
Peter Liese

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De instelling van een gekwalificeerde persoon bestaat niet in de huidige richtlijn. Dat is een 
nieuwe last voor bedrijven, vooral het midden- en kleinbedrijf. Het is noodzakelijk maar we 
moeten niet verder gaan dan de situatie in de meest ontwikkelde lidstaten.

Amendement 355
Pat the Cope Gallagher

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een erkende beroepstitel die is 
toegekend nadat is vastgesteld dat de
persoon competent is om het beroep van 
technicus uit te oefenen op het terrein van 
medische hulpmiddelen of productie.

Or. en

Motivering

Opname van een geregistreerde beroepstitel biedt een grotere garantie dat de gekwalificeerde 
persoon geschikt en competent is als de "deskundige" die in de regelgeving wordt geëist. Een 
voorbeeld van deze professionele registratie is dat de gekwalificeerde persoon aan de 
nationale eisen van "Eur Ing" voldoet, de EU-breed geregistreerde beroepskwalificatie voor 
ingenieurs.

Amendement 356
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) Een overeengekomen stel 
vaardigheden en competenties dat is 
vastgesteld door de bevoegde nationale 
autoriteiten en dat relevant is voor het 
productgebied waarin de gekwalificeerde 
persoon werkzaam is.

Or. en

Amendement 357
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de nationale bepalingen 
betreffende beroepskwalificaties kunnen de 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat 
hun deskundige kennis, als bedoeld in de 
eerste alinea, aantonen met bewijsstukken 
waaruit blijkt dat zij beschikken over ten 
minste twee jaar beroepservaring op het 
relevante productiegebied.

Onverminderd de nationale bepalingen 
betreffende beroepskwalificaties kunnen de 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat 
hun deskundige kennis, als bedoeld in de 
eerste alinea, aantonen met bewijsstukken 
waaruit blijkt dat zij beschikken over ten 
minste twee jaar beroepservaring op het 
relevante productiegebied. De betreffende 
beroepservaring kan met name 
aangetoond worden door het verwerven 
van een diploma of certificaat e.d. op 
grond waarvan de fabrikant 
gekwalificeerd is om een bedrijf uit te 
oefenen of leerlingen op te leiden.

Or. de

Motivering

Met betrekking tot de kwalificatievereisten die aan de persoon worden gesteld die voor de 
naleving van de nationale bepalingen verantwoordelijk is, moet zeer nauwkeurig worden 
vastgelegd dat personen die een master in een medische opleiding hebben verworven ook in 
de toekomst in hun hoedanigheid van fabrikant van hulpmiddelen naar maat, zonder 
aanvullende eisen het recht blijven houden om een bedrijf te beginnen en te exploiteren.

Amendement 358
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de nationale bepalingen 
betreffende beroepskwalificaties kunnen de 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat 
hun deskundige kennis, als bedoeld in de 
eerste alinea, aantonen met bewijsstukken 
waaruit blijkt dat zij beschikken over ten 
minste twee jaar beroepservaring op het 
relevante productiegebied.

Onverminderd de nationale bepalingen 
betreffende beroepskwalificaties kunnen de 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat de 
vakkennis die op grond van de eerste zin 
vereist is, aantonen met bewijsstukken 
waaruit blijkt dat zij beschikken over ten 
minste twee jaar beroepservaring op het 
relevante productiegebied.

Or. de
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Amendement 359
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op fabrikanten 
van hulpmiddelen naar maat die micro-
ondernemingen zijn, als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Dit lid is niet van toepassing op fabrikanten 
van hulpmiddelen naar maat die 
geregistreerde apotheken of micro-
ondernemingen zijn, als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 360
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 1 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit lid is niet van toepassing op fabrikanten 
van hulpmiddelen naar maat die micro-
ondernemingen zijn, als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Dit lid is niet van toepassing op fabrikanten 
van hulpmiddelen naar maat die 
geregistreerde apotheken of micro-
ondernemingen zijn, als omschreven in 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Or. en

Motivering

Apotheken maken sommige medische hulpmiddelen naar maat, zoals bepaalde crèmes, 
poeiers en gips. Apothekers ondergaan tijdens hun formele opleiding een uitgebreide training 
in het gereedmaken van farmaceutische middelen, gevolgd door de toepassing van deze 
kennis tijdens de verplichte stageperiode. De eis van twee jaar ervaring is buitensporig en 
kan de capaciteit van apotheken verminderen om deze essentiële activiteit te ondernemen.
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Amendement 361
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De gekwalificeerde persoon zorgt er ten 
minste voor dat:

2. De persoon die verantwoordelijk is voor 
de naleving zorgt er ten minste voor dat:

Or. en

Motivering

De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 362
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de technische documentatie en de 
conformiteitsverklaring worden opgesteld 
en bijgewerkt;

Schrappen

Or. en

Motivering

De technische documentatie en de conformiteitsverklaring zijn onderdeel van de algemene 
verplichtingen van de fabrikant.

Amendement 363
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de technische documentatie en de 
conformiteitsverklaring worden opgesteld 
en bijgewerkt;

b) de rapportageverplichtingen 
overeenkomstig de artikelen 61 tot en met 
66 worden nagekomen;

Or. de

Amendement 364
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de rapportageverplichtingen 
overeenkomstig de artikelen 61 tot en met 
66 worden nagekomen;

c) de rapportageverplichtingen 
overeenkomstig de artikelen 59 en 61 tot 
en met 66 worden nagekomen;

Or. en

Motivering

Hier vallen ook verantwoordelijkheden onder inzake het rapporteren van ernstige incidenten.

Amendement 365
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in geval van hulpmiddelen voor 
onderzoek de in punt 4.1 van hoofdstuk II 
van bijlage XIV bedoelde verklaring wordt 
verstrekt.

Schrappen

Or. de



PE510.765v01-00 46/89 AM\936125NL.doc

NL

Amendement 366
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in geval van hulpmiddelen voor 
onderzoek de in punt 4.1 van hoofdstuk II 
van bijlage XIV bedoelde verklaring wordt 
verstrekt.

d) indien meer dan één persoon die 
verantwoordelijk is voor de naleving de 
zaken ingevolge letter a) van dit lid
moeten garanderen, de overeenkomstige 
plichten schriftelijk worden vastgelegd.

Or. en

Motivering

De technische documentatie en de conformiteitsverklaring zijn onderdeel van de algemene 
verplichtingen van de fabrikant.

Amendement 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) in geval van hulpmiddelen voor 
onderzoek de in punt 4.1 van hoofdstuk II 
van bijlage XIV bedoelde verklaring wordt 
verstrekt.

d) in geval van hulpmiddelen voor 
onderzoek de in punt 4.1 van hoofdstuk II 
van bijlage XIV bedoelde verklaring wordt 
verstrekt en aan de verplichtingen inzake 
de rapportage van ernstige incidenten
wordt voldaan.

Or. en

Amendement 368
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien de verantwoordelijkheid als 
bedoeld in lid 1 over meerdere 
gekwalificeerde personen is verdeeld, 
worden de respectieve taakverdelingen 
schriftelijk vastgelegd.

Or. de

Amendement 369
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gekwalificeerde persoon mag in de 
organisatie van de fabrikant geen nadeel 
ondervinden van de behoorlijke uitvoering 
van zijn taken.

3. De persoon die verantwoordelijk is voor 
de naleving mag in de organisatie van de 
fabrikant geen nadeel ondervinden van de 
behoorlijke uitvoering van zijn taken.

Or. en

Motivering

 De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 370
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De gemachtigden moeten in hun 
organisatie beschikken over ten minste een
gekwalificeerde persoon die deskundige 
kennis op het gebied van de regelgevende

4. De gemachtigden moeten in hun 
organisatie beschikken over ten minste één 
persoon die verantwoordelijk is voor de 
naleving en die expertise op het gebied 
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voorschriften voor medische hulpmiddelen 
in de Unie bezit. De deskundige kennis
moet aan de hand van een van de volgende 
kwalificaties worden aangetoond:

van de voorschriften voor medische 
hulpmiddelen in de Unie bezit. Die 
expertise moet worden aangetoond aan de 
hand van een diploma, certificaat of ander 
bewijs van een formele kwalificatie ter
afsluiting van een universitaire opleiding 
of van een gelijkwaardige opleiding op het 
gebied van natuurwetenschappen, 
geneeskunde, farmaceutische
wetenschappen, technologie of een andere 
relevante discipline die noodzakelijk is om 
de taken te vervullen die zijn neergelegd 
in de letters a) en b) van lid 2 van dit 
artikel.

Or. en

Motivering

 De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 371
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 372
Anna Rosbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 373
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en
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Motivering

 De rollen en verantwoordelijkheden kunnen door verschillende personen worden gedeeld die 
verantwoordelijk zijn voor de naleving van de wetgeving, de productie en de 
kwaliteitsgarantie.

Amendement 374
Anna Rosbach

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) tien jaar beroepservaring in verband met 
regelgevende aangelegenheden of 
kwaliteitsmanagementsystemen voor 
medische hulpmiddelen evenals bewezen 
diepgaande kennis van zowel het 
therapeutische gebied als het betreffende 
producttype of de betreffende 
producttypen.

Or. en

Amendement 375
Pat the Cope Gallagher

Voorstel voor een verordening
Artikel 13 – lid 4 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) een erkende beroepstitel die is 
toegekend nadat is vastgesteld dat de 
persoon competent is om het beroep van 
technicus uit te oefenen op het terrein van 
medische hulpmiddelen of productie.

Or. en

Motivering

Opname van een geregistreerde beroepstitel biedt een grotere garantie dat de gekwalificeerde 
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persoon geschikt en competent is als de "deskundige" die in de regelgeving wordt geëist. Een 
voorbeeld van deze professionele registratie is dat de gekwalificeerde persoon aan de 
nationale eisen van "Eur Ing" voldoet, de EU-breed geregistreerde beroepskwalificatie voor 
ingenieurs.

Amendement 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) een reeds in de handel gebracht of in 
gebruik genomen hulpmiddel zodanig 
wijzigt dat dat gevolgen kan hebben voor 
de naleving van de toepasselijke 
voorschriften.

c) een reeds in de handel gebracht of in 
gebruik genomen hulpmiddel zodanig 
wijzigt dat dat gevolgen kan hebben voor 
de naleving van de toepasselijke 
voorschriften; hieronder valt ook het
hergebruik van een hulpmiddel buiten de 
specificatie die in de gebruiksaanwijzing
van de fabrikant wordt uiteengezet.

Or. en

Amendement 377
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
een persoon die, hoewel hij niet als 
fabrikant wordt beschouwd, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, punt 19, een 
reeds in de handel gebracht hulpmiddel 
voor zijn beoogde doel voor een 
individuele patiënt assembleert of aanpast.

De verplichtingen van de fabrikant 
berusten in geval van lid 1, onder a), 
uitsluitend op de distributeur, importeur 
of andere natuurlijke of rechtspersoon 
indien het betreffende hulpmiddel in een 
derde land buiten de Europese Unie is 
vervaardigd. Voor hulpmiddelen die in de 
EU zijn vervaardigd, is het voldoende 
indien de fabrikant aantoont dat de 
bepalingen van de onderhavige 
verordening in acht zijn genomen.
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De eerste alinea is niet van toepassing op 
een persoon die, hoewel hij niet als 
fabrikant wordt beschouwd, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, punt 19, een 
reeds in de handel gebracht hulpmiddel 
voor zijn beoogde doel voor een 
individuele patiënt assembleert of aanpast.

Or. de

Motivering

Artikel 14, lid 1, onder a), is van toepassing op bedrijven die een "huismerk" aanbieden 
doordat zij bijvoorbeeld hoorapparaten of brillen van fabrikanten inkopen en die vervolgens 
onder hun eigen naam op de markt brengen. Op grond van het ontwerp van de verordening 
van de Commissie moeten op dergelijke bedrijven dezelfde verplichtingen rusten als op de 
oorspronkelijke fabrikanten. Bij hulpmiddelen die uit de EU afkomstig zijn, is dit een 
onevenredig vereiste gezien de omvangrijke verplichtingen waaraan de fabrikanten in de EU 
reeds onderworpen zijn.

Amendement 378
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op
een persoon die, hoewel hij niet als 
fabrikant wordt beschouwd, als 
omschreven in artikel 2, lid 1, punt 19, een 
reeds in de handel gebracht hulpmiddel 
voor zijn beoogde doel voor een 
individuele patiënt assembleert of aanpast.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 379
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 14 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voordat het van een nieuwe etikettering 
of verpakking voorziene hulpmiddel wordt 
aangeboden, stelt de in lid 3 bedoelde 
distributeur of importeur de fabrikant en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kennis van zijn voornemen om het 
hulpmiddel aan te bieden en verstrekt hij 
hun op verzoek een monster of een model
van het van een nieuwe etikettering of 
verpakking voorziene hulpmiddel, inclusief 
vertaalde etiketten en 
gebruiksaanwijzingen. Hij dient bij de 
bevoegde autoriteit een certificaat in, dat is 
afgegeven door een aangemelde instantie, 
als bedoeld in artikel 27, die is aangewezen 
voor het soort hulpmiddelen waarop de in 
lid 2, onder a) en b), vermelde activiteiten 
van toepassing zijn, waaruit blijkt dat het 
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan 
de voorschriften van lid 3.

4. Ten minste 28 kalenderdagen voordat
het van een nieuwe etikettering of 
verpakking voorziene hulpmiddel wordt 
aangeboden, stelt de in lid 3 bedoelde 
distributeur of importeur de fabrikant en de 
bevoegde autoriteit van de lidstaat in 
kennis van zijn voornemen om het 
hulpmiddel aan te bieden en verstrekt hij 
hun op verzoek een monster van het van 
een nieuwe etikettering of verpakking 
voorziene hulpmiddel, inclusief vertaalde 
etiketten en gebruiksaanwijzingen. Hij 
dient binnen genoemde termijn van 28 
kalenderdagen bij de bevoegde autoriteit 
een certificaat in, dat is afgegeven door een 
aangemelde instantie, als bedoeld in artikel 
27, die is aangewezen voor het soort 
hulpmiddelen waarop de in lid 2, onder a) 
en b), vermelde activiteiten van toepassing 
zijn, waaruit blijkt dat het 
kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan 
de voorschriften van lid 3.

Or. cs

Amendement 380
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. fr

Amendement 381
Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en 
herverwerking daarvan

Hulpmiddelen bedoeld voor eenmalig 
gebruik en herverwerking daarvan

Or. en

Amendement 382
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik die niet 
voorkomt op de lijst van niet voor 
herverwerking geschikte hulpmiddelen, 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

Or. cs

Amendement 383
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt
beschouwd als de fabrikant van het 

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel bedoeld voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt
beschouwd als de fabrikant van het 



AM\936125NL.doc 55/89 PE510.765v01-00

NL

herverwerkte hulpmiddel en neemt de
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

herverwerkte hulpmiddel en neemt de
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

Or. en

Amendement 384
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

Ziekenhuizen die intern hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik herverwerken, 
worden niet als fabrikant aangemerkt. 
Met het oog op die interne herverwerking 
moeten zij echter wel aantonen dat zij 
over de benodigde vakkennis beschikken 
en dat zij een 
aansprakelijkheidsverzekering hebben 
afgesloten waarop bij eventuele 
problemen bij de herverwerking een 
beroep kan worden gedaan.

Or. de

Amendement 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon, met 
inbegrip van gezondheidsinstellingen als 
gespecificeerd in artikel 4, lid 4, die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

Or. en

Motivering

De veiligheid van de patiënt moet worden gegarandeerd, ongeacht wie een hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik herverwerkt. Daarom moet duidelijk worden gemaakt dat alle 
herverwerkende partijen, met inbegrip van ziekenhuizen en andere gezondheidsinstellingen, 
dezelfde veiligheids- en prestatievoorschriften moeten naleven als die welke van toepassing 
zijn op een oorspronkelijk vervaardigd hulpmiddel.

Amendement 386
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich. 
Deze eis geldt ook voor ziekenhuizen en 
andere gezondheidsinstellingen zoals 
gedefinieerd in artikel 2, lid 1, onder 24).

Or. da
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Amendement 387
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, wordt
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik
herverwerkt om het geschikt te maken voor 
verder gebruik in de Unie, leeft de 
richtsnoeren na die door de Commissie 
zullen worden uiteengezet door middel 
van uitvoeringshandelingen om de 
veiligheid van de herverwerking te 
garanderen.

Or. en

Motivering

Herverwerking moet aan veiligheidseisen onderhevig zijn, maar die moeten door middel van 
uitvoeringshandelingen worden uiteengezet.

Amendement 388
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alleen hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik die in de Unie overeenkomstig 
deze verordening of vóór [datum van 
toepassing van deze verordening] 
overeenkomstig Richtlijn 90/385/EEG of 
Richtlijn 93/42/EEG in de handel zijn 
gebracht, mogen worden herverwerkt.

2. Alleen hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik die in de Unie overeenkomstig 
deze verordening of vóór [datum van 
toepassing van deze verordening] 
overeenkomstig Richtlijn 90/385/EEG of 
Richtlijn 93/42/EEG in de handel zijn 
gebracht, mogen worden herverwerkt, en
alleen als dat krachtens de nationale
wetgeving is toegestaan en als door de 
herverwerker kan worden bewezen dat dit 
veilig is voor de patiënt.
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Or. en

Amendement 389
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Alleen hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik die in de Unie overeenkomstig 
deze verordening of vóór [datum van 
toepassing van deze verordening] 
overeenkomstig Richtlijn 90/385/EEG of 
Richtlijn 93/42/EEG in de handel zijn 
gebracht, mogen worden herverwerkt.

2. Alleen hulpmiddelen bedoeld voor 
eenmalig gebruik die in de Unie 
overeenkomstig deze verordening of vóór 
[datum van toepassing van deze 
verordening] overeenkomstig Richtlijn 
90/385/EEG of Richtlijn 93/42/EEG in de 
handel zijn gebracht, mogen worden 
herverwerkt.

Or. en

Amendement 390
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Door middel van 
uitvoeringshandelingen legt de Europese 
Commissie richtsnoeren voor de 
herverwerking van medische 
hulpmiddelen vast met niet alleen 
aanwijzingen voor standaardiseerbare, 
reproduceerbare en effectieve reinigings-, 
ontsmettings- en sterilisatieprocessen in 
overeenstemming met de 
risicobeoordeling van een medisch 
hulpmiddel, maar ook met vereisten 
waaraan de hygiëne-, infectiepreventie-, 
kwaliteitsbeheer- en 
documentatiesystemen van de natuurlijke 
of rechtspersonen moeten voldoen die 
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medische hulpmiddelen herverwerken. De 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, genoemde 
procedure vastgesteld.

Or. de

Motivering

De herverwerking van medische hulpmiddelen moet op de Europese interne markt met het 
oog op het creëren van een uniform beschermingsniveau op basis van gemeenschappelijke 
richtsnoeren plaatsvinden. Reeds aanwezige nationale documenten kunnen als uitgangspunt 
worden gebruikt voor het opstellen van die richtsnoeren.

Amendement 391
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 
gegevens veilig wordt geacht.

3. De herverwerking van implanteerbare 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en 
invasieve chirurgische hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik is verboden.

Or. fr

Amendement 392
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een 
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 

3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een 
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 
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gegevens veilig wordt geacht. gegevens veilig wordt geacht, als 
praktijkvoorbeelden wordt hiertoe 
verwezen naar de "Hygiënevereisten bij
de herverwerking van medische 
hulpmiddelen", een aanbeveling van de 
commissie voor ziekenhuishygiëne en 
infectiepreventie (KRINKO) van het 
Robert Koch-Institut (RKI) en van het 
Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM).

Or. de

Motivering

De herverwerking van medische hulpmiddelen is een activiteit die in veel lidstaten zinvol 
wordt toegepast. Die activiteit moet wetenschappelijk gefundeerd zijn en binnen een adequaat 
kader worden uitgevoerd. Tegen die achtergrond vormen met name de genoemde 
aanbevelingen een goede basis.

Amendement 393
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een 
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 
gegevens veilig wordt geacht.

3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een 
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 
gegevens veilig wordt geacht. Bij 
wetenschappelijke gegevens moet ook 
rekening worden gehouden met gevallen 
waarin de omstandigheden kritiek zijn
vanwege de ernst van de behandelde 
ziekte.

Or. en

Motivering

Bijvoorbeeld injectiespuiten met adrenaline voor patiënten met een allergie.
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Amendement 394
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. In geval van herverwerking van 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
zorgt de rechtspersoon of natuurlijke
persoon als bedoeld in lid 1 ervoor dat elk 
herverwerkt hulpmiddel traceerbaar is, 
met inbegrip van een duidelijke opgave 
van het aantal keren dat het hulpmiddel 
reeds is herverwerkt.

Or. en

Amendement 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. De rechtspersoon of natuurlijke 
persoon als bedoeld in lid 1 stelt een 
maximumaantal keren vast dat een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik kan 
worden herverwerkt en zorgt ervoor dat 
het hulpmiddel niet vaker dan dit aantal 
keren wordt herverwerkt. 

Or. en

Amendement 396
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze 
lijst regelmatig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. De Commissie stelt door middel van
gedelegeerde handelingen op gezette 
tijden een geactualiseerde lijst vast van 
categorieën en groepen hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik die gezien het reële 
veiligheidsrisico niet worden herverwerkt. 
Deze gedelegeerde handelingen worden 
vastgesteld overeenkomstig artikel 89.

De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen een lijst op van 
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze 
lijst regelmatig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 89 vastgesteld.

Or. cs

Amendement 397
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze
lijst regelmatig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. De Commissie stelt door middel van 
gedelegeerde handelingen een lijst op van
categorieën of groepen hulpmiddelen 
bedoeld voor eenmalig gebruik in kritieke
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze
lijst regelmatig bij. Die gedelegeerde 
handelingen worden in artikel 89
vastgesteld.

Or. en
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Amendement 398
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze 
lijst regelmatig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt. Deze lijst 
omvat bovendien vereisten waaraan de 
hygiëne-, infectiepreventie-, 
kwaliteitsbeheer- en 
documentatiesystemen van de natuurlijke 
of rechtspersonen moeten voldoen die 
deze bijzonder kritieke hulpmiddelen 
herverwerken. Deze lijst wordt regelmatig 
bijgewerkt. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 88, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. de

Motivering

Voor een veilige herverwerking van hulpmiddelen die in bijzonder kritieke omstandigheden 
worden gebruikt, zijn speciale eisen aan de competentie en inrichting onontbeerlijk. Met het 
oog op een uniform Europees beschermingsniveau moeten die eisen door de Commissie 
worden gedefinieerd.

Amendement 399
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De naam en het adres van de fabrikant van 
het oorspronkelijke hulpmiddel voor 

De naam en het adres van de fabrikant van 
het oorspronkelijke hulpmiddel bedoeld
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eenmalig gebruik komen niet langer op het 
etiket voor maar worden vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het herverwerkte 
hulpmiddel.

voor eenmalig gebruik komen niet langer 
op het etiket voor maar worden vermeld in 
de gebruiksaanwijzing voor het 
herverwerkte hulpmiddel.

Or. en

Amendement 400
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Een lidstaat kan nationale bepalingen 
handhaven of invoeren die op zijn 
grondgebied, om voor die lidstaat 
specifieke redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid, het 
volgende verbieden:

Schrappen

(a) de herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik en de overbrenging 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
naar een andere lidstaat of een derde land 
met het oog op de herverwerking ervan;
(b) het aanbieden van herverwerkte 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.
De lidstaten stellen de Commissie en de 
andere lidstaten in kennis van de 
nationale bepalingen en de redenen voor 
de invoering ervan. De Commissie maakt 
deze informatie openbaar.

Or. de

Motivering

In artikel 72 van het voorstel van de Commissie is een evaluatieprocedure voorzien voor de 
behandeling van conforme hulpmiddelen die een risico voor de gezondheid en veiligheid 
vormen. Met het oog op het adequaat functioneren van de interne markt moet deze procedure 
ook op herverwerkte hulpmiddelen worden toegepast.
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Amendement 401
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De patiënt wordt altijd op de hoogte 
gebracht van het gebruik van een 
herverwerkt hulpmiddel voor eenmalig 
gebruik.

Or. en

Amendement 402
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie geeft een 
nauwkeurige omschrijving, door middel 
van uitvoeringshandelingen en in 
samenwerking met het International 
Medical Device Regulatory Forum en 
internationale normalisatie-instanties, 
van een duidelijk stel kwaliteits- en 
veiligheidsnormen voor de herverwerking 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik, 
met inbegrip van specifieke eisen voor de 
fabrikanten van herverwerkte 
hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 403
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik en de overbrenging 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
naar een andere lidstaat of een derde land 
met het oog op de herverwerking ervan;

a) de herverwerking van hulpmiddelen 
bedoeld voor eenmalig gebruik en de 
overbrenging van hulpmiddelen bedoeld 
voor eenmalig gebruik naar een andere 
lidstaat of een derde land met het oog op de 
herverwerking ervan;

Or. en

Amendement 404
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 6 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het aanbieden van herverwerkte 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.

b) het aanbieden van herverwerkte 
hulpmiddelen bedoeld voor eenmalig 
gebruik.

Or. en

Amendement 405
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en 

herverwerking
Een hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
mag niet worden herverwerkt om te 
worden hergebruikt op de Europese 
markt.

Or. fr
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Amendement 406
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Implantaatkaart Informatie over implanteerbare 
hulpmiddelen en implantaatkaart

Or. en

Amendement 407
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Implantaatkaart Informatie over implanteerbare 
hulpmiddelen

Or. en

Motivering

In het belang van de veiligheid van de patiënt en de transparantie moet relevante informatie 
over implanteerbare hulpmiddelen worden gegeven aan de patiënt bij wie het hulpmiddel is 
geïmplanteerd en wel zo, dat verzekerd wordt dat de informatie niet verloren gaat en indien 
nodig gemakkelijk toegankelijk is. Informatie over implanteerbare hulpmiddelen moet niet op 
een fysieke kaart worden bewaard die op de verkeerde plaats kan worden gelegd of die men 
kan kwijtraken, maar moet worden vastgelegd en bewaard in het medisch dossier van de 
patiënt. Naast de verantwoordelijkheid van de fabrikant dient de gezondheidswerker die het 
hulpmiddel implanteert een bijzondere verantwoordelijkheid te hebben jegens de patiënt, 
namelijk door hem informatie over het implanteerbare hulpmiddel te geven en door de 
informatie op te nemen in het medisch dossier van de patiënt.

Amendement 408
Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

Dit lid is niet van toepassing op materiaal 
voor gebitsvullingen, klemmetjes en 
hechtingen.

Or. fr

Amendement 409
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt van tevoren aan de 
betreffende gezondheidswerker of, waar 
relevant, aan de patiënt bij wie het 
hulpmiddel wordt geïmplanteerd, de 
informatie die op een implantaatpaspoort 
of implantaatkaard moet worden vermeld.

Or. en

Amendement 410
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 

1. De fabrikant van een implanteerbaar, 
steriel verpakt hulpmiddel verstrekt van 
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hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

tevoren aan de betreffende 
gezondheidswerker tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

Degene die het hulpmiddel implanteert, is 
verantwoordelijk voor het ter beschikking 
stellen van de kaart en voor het doorgeven 
van de gegevens aan de databank.
De volgende implantaten zijn hiervan 
uitgezonderd: hechtmateriaal, klemmen 
schroeven, platen en ondersteunend 
materiaal voor orthopedische 
implantaten.
Door middel van uitvoeringshandelingen 
zorgt de Commissie voor een periodieke 
toetsing en vernieuwing van deze lijst met 
vrijgestelde implantaten. De betreffende 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig artikel 88, lid 3, 
vastgesteld.

Or. de

Motivering

Er moet gewaarborgd worden dat de gegevens ook aan de Eudamed-databank doorgegeven 
worden.

Amendement 411
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de 
gezondheidswerker die het hulpmiddel 
implanteert en die:

Or. en
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Amendement 412
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen om aan te 
geven voor welke implanteerbare 
hulpmiddelen de fabrikant, tezamen met 
het hulpmiddel een implantaatkaart met de 
informatie als bedoeld in lid 2 zal 
verstrekken, hetzij in elektronische vorm 
hetzij via andere middelen, met als doel 
om deze kaart ter beschikking te stellen
van de patiënt bij wie het hulpmiddel is 
geïmplanteerd.

Or. en

Motivering

Het is noodzakelijk om duidelijk af te bakenen voor welke implanteerbare hulpmiddelen wel 
of geen implantaatkaart vereist is, bijvoorbeeld in geval van implanteerbare medische 
hulpmiddelen zoals hechtmateriaal, chirurgische klemmen, pinnen, schroeven en materiaal 
voor gebitsvullingen.

Amendement 413
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd. 
De implantaatkaart wordt ook in 
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elektronische vorm beschikbaar gesteld; 
de lidstaten dragen er zorg voor dat 
ziekenhuizen en klinieken een 
elektronische versie van dit paspoort 
bewaren zodat de informatie op verzoek 
van een patiënt gemakkelijk doorgestuurd 
kan worden.

Or. en

Motivering

Conform de aanbeveling van het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 juni 2012 over 
ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP.

Amendement 414
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel informatie die ter beschikking 
wordt gesteld van de gezondheidswerker 
die het hulpmiddel implanteert en die 
verantwoordelijk is voor:
- het verstrekken van deze informatie aan 
de patiënt; en
- het registreren van deze informatie in 
het medische dossier van de patiënt.

Or. en

Motivering

 In het belang van de patiëntenveiligheid en de transparantie moet relevante informatie over 
implanteerbare hulpmiddelen met de patiënt gedeeld worden bij wie het hulpmiddel is 
geïmplanteerd en wel op zodanige wijze dat de informatie niet kwijt kan raken en eenvoudig 
toegankelijk is wanneer dat nodig mocht zijn. Informatie over implanteerbare hulpmiddelen 
moet niet op een fysieke kaart worden bewaard omdat die onvindbaar kan zijn of verloren kan 
worden, maar moet daarom geregistreerd en bewaard worden in het medische dossier van de 
patiënt. Naast de verantwoordelijkheid van de fabrikant heeft ook de gezondheidswerker die 
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het hulpmiddel implanteert een specifieke verantwoordelijkheid om de patiënt de informatie 
over het implanteerbare hulpmiddel te verstrekken en om die informatie in het medisch 
dossier van de patiënt vast te leggen.

Amendement 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

1. De fabrikant van een implanteerbaar 
hulpmiddel verstrekt tezamen met het 
hulpmiddel een implantaatkaart die ter 
beschikking wordt gesteld van de patiënt 
bij wie het hulpmiddel is geïmplanteerd.

Zolang het hulpmiddel bij de patiënt is 
geïmplanteerd, bewaart de fabrikant een 
elektronische versie van de betreffende 
informatie en wordt deze op verzoek door 
hem aan de patiënt ter beschikking 
gesteld.

Or. en

Amendement 416
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – streepje 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het vastleggen van alle informatie die op 
de kaart staat in het medische dossier van 
de patiënt;

Or. en

Amendement 417
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 1 – streepje 2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het verstrekken van de kaart aan de 
patiënt;

Or. en

Amendement 418
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Lidstaten kunnen nationale 
bepalingen invoeren die voorschrijven dat 
de implantaatkaart ook informatie moet 
bevatten over de postoperatieve 
nazorgmaatregelen en dat de kaart 
ondertekend wordt door zowel de patiënt 
als de chirurg die verantwoordelijk is voor 
de operatie.

Or. en

Amendement 419
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Deze kaart bevat het volgende: Deze informatie bevat het volgende:

Or. en
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Motivering

 In het belang van de patiëntenveiligheid en de transparantie moet relevante informatie over 
implanteerbare hulpmiddelen met de patiënt gedeeld worden bij wie het hulpmiddel is 
geïmplanteerd en wel op zodanige wijze dat de informatie niet kwijt kan raken en eenvoudig 
toegankelijk is wanneer dat nodig mocht zijn. Informatie over implanteerbare hulpmiddelen 
moet niet op een fysieke kaart worden bewaard omdat die onvindbaar kan zijn of verloren kan 
worden, maar moet daarom geregistreerd en bewaard worden in het medische dossier van de 
patiënt. Naast de verantwoordelijkheid van de fabrikant heeft ook de gezondheidswerker die 
het hulpmiddel implanteert een specifieke verantwoordelijkheid om de patiënt de informatie 
over het implanteerbare hulpmiddel te verstrekken en om die informatie in het medisch 
dossier van de patiënt vast te leggen.

Amendement 420
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 - letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) informatie over de speciale 
kenmerken van het hulpmiddel en over de 
potentiële schadelijke effecten;

Or. en

Motivering

 Conform de aanbeveling van het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 juni 2012 over 
ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP.

Amendement 421
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) een korte beschrijving van de 
kenmerken van het hulpmiddel, met 
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inbegrip van de gebruikte materialen;

Or. en

Amendement 422
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) plaats voor de handtekening van de 
chirurg en de patiënt, zodat de kaart ook 
als toestemmingsverklaring voor de 
operatie gebruikt kan worden.

Or. en

Motivering

 Conform de aanbeveling van het Europees Parlement in zijn resolutie van 14 juni 2012 over 
ondeugdelijke borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP.

Amendement 423
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 1 – letter c ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c ter) de potentiële schadelijke effecten die 
zich kunnen voordoen op basis van 
gegevens van klinische evaluaties en 
onderzoeken.

Or. en

Amendement 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Voorstel voor een verordening
Artikel 16 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De informatie moet zodanig worden 
geschreven dat zij voor een leek 
gemakkelijk te begrijpen is.

De informatie moet zodanig worden 
geschreven dat zij voor een leek 
gemakkelijk te begrijpen is. Deze 
informatie wordt aan de patiënt verstrekt 
op het moment van toestemming voordat 
het hulpmiddel wordt geïmplanteerd. De 
patiënt moet begrijpen dat implantaten 
niet blijvend zijn en mogelijk vervangen 
of verwijderd moeten worden; patiënten 
moeten ook geïnformeerd worden over de 
kwaliteit en de potentiële risico's van 
implantaten.

Or. en

Motivering

Conform de verklaring van het Europees Parlement in zijn resolutie over ondeugdelijke 
borstimplantaten met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP (2012/2621(RSP)).

Amendement 425
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt. 
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt vertaald in de 
officiële taal of talen van de Unie die zijn
vereist door de lidstaat (lidstaten) waarin 
het hulpmiddel wordt aangeboden.

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt. 
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt opgesteld in een van 
de officiële talen van de Unie die 
aanvaardbaar zijn voor de aangemelde 
instantie die de conformiteitsverklaring 
overeenkomstig artikel 42 verwerkt.

Or. cs
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Amendement 426
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage. Zij wordt vertaald in de officiële 
taal of talen van de Unie die zijn vereist 
door de lidstaat (lidstaten) waarin het 
hulpmiddel wordt aangeboden.

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage. Zij wordt opgesteld in een officiële 
taal van de Unie die is vereist door de 
lidstaat waarin het hulpmiddel op de markt
wordt gebracht, alsmede in de Engelse 
taal indien het hulpmiddel in andere 
lidstaten wordt aangeboden.

Or. de

Amendement 427
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt vertaald in de
officiële taal of talen van de Unie die zijn
vereist door de lidstaat (lidstaten) waarin 
het hulpmiddel wordt aangeboden.

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt vertaald in het Engels 
naast een versie in de taal van de lidstaat 
(indien noodzakelijk) waar de fabrikant of 
zijn gemachtigde hun maatschappelijke 
zetel hebben.

Or. en
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Motivering

De conformiteitsverklaring is bedoeld voor de aangemelde instanties of autoriteiten – niet 
voor patiënten. De verplichting om vertalingen van de EU-conformiteitsverklaring 
beschikbaar te stellen voor alle EU-landen waar de producten worden aangeboden, verhoogt
de kosten voor kleine ondernemingen.

Amendement 428
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt vertaald in de
officiële taal of talen van de Unie die zijn
vereist door de lidstaat (lidstaten) waarin 
het hulpmiddel wordt aangeboden.

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt.
De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij is beschikbaar in een
officiële taal van de Unie.

Or. en

Motivering

Een vertaling van de EU-verklaringen in meerdere talen is bezwarend en wordt niet nodig 
geacht.

Amendement 429
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de minimuminhoud van 

Schrappen
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de EU-conformiteitsverklaring, als 
vastgesteld in bijlage III, in het licht van 
de technische vooruitgang.

Or. cs

Amendement 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 17 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de minimuminhoud van 
de EU-conformiteitsverklaring, als 
vastgesteld in bijlage III, in het licht van 
de technische vooruitgang.

Schrappen

Or. de

Amendement 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 18 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Indien van toepassing, wordt de CE-
markering gevolgd door het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie die verantwoordelijk is voor de in 
artikel 42 beschreven 
conformiteitsbeoordelingsprocedures. Het 
identificatienummer wordt ook aangegeven 
in reclamemateriaal waarin staat dat een 
hulpmiddel aan de wettelijke voorschriften 
voor de CE-markering voldoet.

5. Indien van toepassing, wordt de CE-
markering gevolgd door het 
identificatienummer van de aangemelde 
instantie die verantwoordelijk is voor de in 
artikel 42 beschreven 
conformiteitsbeoordelingsprocedures. Het 
identificatienummer en de 
contactgegevens van de verantwoordelijke 
aangemelde instantie worden ook 
aangegeven in reclamemateriaal waarin 
staat dat een hulpmiddel aan de wettelijke 
voorschriften voor de CE-markering 
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voldoet.

Or. en

Amendement 432
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 
zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan significant te 
veranderen, zorgt ervoor dat het artikel de 
veiligheid en prestaties van het hulpmiddel 
niet aantast. Er wordt bewijsmateriaal ter 
beschikking gehouden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te 
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 
zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan te veranderen, 
zorgt ervoor dat het artikel de veiligheid en 
prestaties van het hulpmiddel niet aantast. 
Er wordt bewijsmateriaal ter beschikking 
gehouden van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten.

Or. en

Amendement 433
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te 
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te 
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 
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zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan significant te 
veranderen, zorgt ervoor dat het artikel de 
veiligheid en prestaties van het hulpmiddel 
niet aantast. Er wordt bewijsmateriaal ter 
beschikking gehouden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan significant te 
veranderen, zorgt ervoor dat het artikel de 
veiligheid en prestaties van het hulpmiddel 
niet aantast. Met betrekking tot 
hulpmiddelen die uit meer dan een 
implanteerbaar onderdeel bestaan, wordt 
tevens gewaarborgd dat het artikel 
zodanig van aard is dat het niet nodig is 
om het gehele hulpmiddel te vervangen 
als gevolg van enige incompatibiliteit met 
het functionerend deel van het 
hulpmiddel. Er wordt bewijsmateriaal ter 
beschikking gehouden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

Or. en

Amendement 434
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te 
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 
zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan significant te 
veranderen, zorgt ervoor dat het artikel de 
veiligheid en prestaties van het hulpmiddel 
niet aantast. Er wordt bewijsmateriaal ter 
beschikking gehouden van de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten.

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die op 
de markt een artikel aanbiedt dat speciaal 
bestemd is om een identiek of soortgelijk 
integrerend deel of onderdeel van een 
hulpmiddel dat defect of versleten is, te 
vervangen om de functie van het 
hulpmiddel te handhaven of te herstellen 
zonder de prestaties of 
veiligheidskenmerken ervan te veranderen, 
zorgt ervoor dat het artikel de veiligheid en 
prestaties van het hulpmiddel niet aantast. 
Er wordt bewijsmateriaal ter beschikking 
gehouden van de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten.

Or. en
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Amendement 435
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een artikel dat speciaal bestemd is om 
een deel of een onderdeel van een 
hulpmiddel te vervangen en dat de 
prestaties of veiligheidskenmerken van het 
hulpmiddel significant verandert, wordt als 
een hulpmiddel beschouwd.

2. Een artikel dat speciaal bestemd is om 
een deel of een onderdeel van een 
hulpmiddel te vervangen en dat de 
prestaties of veiligheidskenmerken van het 
hulpmiddel significant verandert, wordt als 
een hulpmiddel beschouwd en moet aan de 
eisen van deze richtlijn [sic] voldoen.

Or. de

Amendement 436
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Elke natuurlijke of rechtspersoon 
die een hulpmiddel herverwerkt conform 
de aanbevelingen van de fabrikant van 
het hulpmiddel, waarborgt dat hij de 
eigenschappen of veiligheid van het 
hulpmiddel niet nadelig beïnvloedt.

Or. de

Amendement 437
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 21 – lid 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 ter. Elke natuurlijke of rechtspersoon 
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die een hulpmiddel herverwerkt zonder 
dat er aanbevelingen voor de 
herverwerking van de fabrikant van het 
hulpmiddel beschikbaar zijn, dan wel die 
de wel beschikbare aanwijzingen 
veronachtzaamt of hierop inbreuk maakt, 
wordt als fabrikant van het hulpmiddel in 
de zin van deze verordening aangemerkt.

Or. de

Amendement 438
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 22 bis
Verantwoordelijkheid voor letsel bij de 

patiënt bij medische hulpmiddelen uit de 
klasse IIb of III 

De fabrikant is wettelijk aansprakelijk 
voor letsel bij de patiënt dat veroorzaakt is 
door medische hulpmiddelen uit de klasse 
IIb of III tenzij hij kan aantonen dat het 
letsel veroorzaakt is door een onjuiste 
toepassing door de gezondheidswerker of 
de patiënt (indien relevant).

Or. en

Motivering

Het moet duidelijk zijn wie de verantwoordelijkheid draagt voor eventueel letsel bij patiënten.

Amendement 439
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 23 – lid 1 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voor hulpmiddelen, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, moeten de 
marktdeelnemers in staat zijn gedurende 10 
jaar het volgende te identificeren:

Or. cs

Amendement 440
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen, met uitzondering 
van hulpmiddelen naar maat en 
hulpmiddelen voor onderzoek, wordt in de 
Unie een systeem voor unieke 
hulpmiddelenidentificatie opgezet. Het 
UDI-systeem maakt de identificatie en 
traceerbaarheid van hulpmiddelen mogelijk 
en bestaat uit het volgende:

1. Voor hulpmiddelen vanaf klasse II, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
en hulpmiddelen voor onderzoek, wordt in 
de Unie een systeem voor unieke 
hulpmiddelenidentificatie opgezet. Het 
UDI-systeem maakt de identificatie en 
traceerbaarheid van hulpmiddelen mogelijk 
en bestaat uit het volgende:

Or. de

Amendement 441
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen, met uitzondering 
van hulpmiddelen naar maat en 
hulpmiddelen voor onderzoek, wordt in de 
Unie een systeem voor unieke 
hulpmiddelenidentificatie opgezet. Het 

1. Voor hulpmiddelen, met uitzondering 
van hulpmiddelen naar maat en 
hulpmiddelen voor onderzoek, wordt in de 
Unie een uniform systeem voor unieke 
hulpmiddelenidentificatie opgezet. Het 
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UDI-systeem maakt de identificatie en 
traceerbaarheid van hulpmiddelen mogelijk 
en bestaat uit het volgende:

UDI-systeem maakt de identificatie en 
traceerbaarheid van hulpmiddelen 
mogelijk, moet optimaal afgestemd zijn op 
het mondiale regelgevingsregime voor de 
UDI's van medische hulpmiddelen, en 
bestaat uit het volgende:

Or. en

Motivering

Het invoegen van het woord "uniform" is noodzakelijk om te waarborgen dat er sprake is van 
een unieke en geharmoniseerde aanpak van UDI's in Europa en indien mogelijk zelfs 
wereldwijd.

Amendement 442
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 2 – letter e – punt i

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het UDI-systeem vormt een essentiële component binnen het nieuwe regelgevingssysteem en 
leveranciers van UDI's moeten voor een grotere mate van continuïteit zorgen.

Amendement 443
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor de bepaling van de hulpmiddelen of a) voor de bepaling van de hulpmiddelen of 
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categorieën of groepen hulpmiddelen
waarvan de identificatie moet zijn 
gebaseerd op het in de leden 1 tot en met 6 
beschreven UDI-systeem en de termijnen 
voor de implementatie daarvan. Volgens 
een risicogebaseerde aanpak gebeurt de 
implementatie van het UDI-systeem 
geleidelijk, te beginnen met de 
hulpmiddelen die in de hoogste risicoklasse 
vallen;

categorieën of groepen hulpmiddelen 
waarvan de identificatie moet zijn 
gebaseerd op het in de leden 1 tot en met 6 
beschreven UDI-systeem en de termijnen 
voor de implementatie daarvan. Volgens 
een risicogebaseerde aanpak wordt de 
implementatie van het UDI-systeem 
beperkt tot de hulpmiddelen die in de 
hoogste risicoklasse vallen;

Or. en

Motivering

De verplichtingen op grond van het toekomstige UDI-systeem (Unique Device Identification) 
moeten beperkt worden tot de hulpmiddelen met het hoogste risico om een buitensporige 
administratieve en financiële belasting in de gezondheidszorg te voorkomen zonder dat daar 
evenredige verbeteringen in de patiëntenveiligheid tegenover staan.

Amendement 444
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 7 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor de specificatie van de in de 
identificatiecode voor de productie op te 
nemen gegevens die, volgens een 
risicogebaseerde aanpak, kunnen 
verschillen afhankelijk van de risicoklasse 
van het hulpmiddel;

b) voor de specificatie van de in de 
identificatiecode voor de productie op te 
nemen gegevens;

Or. en

Motivering

 De verplichtingen op grond van het toekomstige UDI-systeem (Unique Device Identification) 
moeten beperkt worden tot de hulpmiddelen met het hoogste risico om een buitensporige 
administratieve en financiële belasting in de gezondheidszorg te voorkomen zonder dat daar 
evenredige verbeteringen in de patiëntenveiligheid tegenover staan.
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Amendement 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de compatibiliteit met de 
identificatiesystemen voor medische 
hulpmiddelen die reeds op de markt 
beschikbaar zijn.

Or. de

Motivering

Met het oog op een adequaat verloop is het belangrijk dat de systemen voor de 
traceerbaarheid technisch compatibel zijn.

Amendement 446
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) compatibiliteit met andere 
traceersystemen die door partijen worden 
gebruikt die betrokken zijn bij medische 
hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk wordt er op grond van de Richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen een 
elektronisch autorisatiesysteem voor geneesmiddelen opgezet. Het is belangrijk dat de 
systemen voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen compatibel zijn omdat er anders 
een aanzienlijke en mogelijk onwerkbare belasting ontstaat voor de betrokken partijen in de 
toeleveringsketen die met beide producten werken.

Amendement 447
Peter Liese
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) compatibiliteit met andere 
traceersystemen die door partijen worden 
gebruikt die betrokken zijn bij medische 
hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

Waarschijnlijk wordt er op grond van de Richtlijn betreffende vervalste geneesmiddelen een 
elektronisch autorisatiesysteem voor geneesmiddelen opgezet. Het is belangrijk dat de 
systemen voor medische hulpmiddelen en geneesmiddelen compatibel zijn omdat er anders 
een aanzienlijke en mogelijk onwerkbare belasting ontstaat voor de betrokken partijen in de 
toeleveringsketen die met beide producten werken.

Amendement 448
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de verenigbaarheid van UDI-
systemen met de veiligheidskenmerken die 
zijn ingesteld in het kader van Richtlijn 
2011/62/EU tot wijziging van Richtlijn
2001/83/EG tot vaststelling van een 
communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik, 
wat betreft het voorkomen dat vervalste 
geneesmiddelen in de legale 
toeleveringsketen terecht komen.

Or. fr

Amendement 449
Gilles Pargneaux
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de verenigbaarheid met de andere 
traceerbaarheidssystemen die gebruikt 
worden door de spelers op wie de 
medische hulpmiddelen betrekking 
hebben.

Or. fr

Motivering

Er moet een systeem voor de elektronische legalisering van geneesmiddelen worden 
ingevoerd in navolging van de richtlijn vervalste geneesmiddelen. Het is belangrijk dat de 
systemen voor medische hulpmiddelen en voor geneesmiddelen met elkaar verenigbaar zijn 
om geen al te grote last op te leveren voor de spelers in de toeleveringsketen die met beide 
soorten producten werken


