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Amendement 450
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het gebruik van één bindende taal voor de registratie lijkt wenselijk.

Amendement 451
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Voordat een hulpmiddel, met 
uitzondering van een hulpmiddel naar maat 
of een hulpmiddel voor onderzoek, in de 
handel wordt gebracht, stuurt de fabrikant 
of zijn gemachtigde de in lid 1 bedoelde 

2. Voordat een hulpmiddel, met 
uitzondering van een hulpmiddel naar maat 
of een hulpmiddel voor onderzoek, in de 
handel wordt gebracht, stuurt de fabrikant 
of zijn gemachtigde de in lid 1 bedoelde 
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informatie naar het elektronische systeem. informatie naar het elektronische systeem.

Er moet worden gegarandeerd dat er geen 
verdere nationale registraties nodig zijn.

Or. de

Amendement 452
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 25 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Uiterlijk twee jaar na de indiening van 
de informatie overeenkomstig de leden 2 
en 3 en vervolgens elke twee jaar bevestigt 
de desbetreffende marktdeelnemer de 
juistheid van de gegevens. Als de 
informatie niet binnen zes maanden na de 
vastgestelde datum wordt bevestigd, kan 
een lidstaat maatregelen nemen om het 
aanbieden van het hulpmiddel in kwestie 
op zijn grondgebied te schorsen of 
anderszins te beperken totdat wordt 
voldaan aan de in dit lid bedoelde 
verplichting.

5. Uiterlijk vijf jaar na de indiening van de 
informatie overeenkomstig de leden 2 en 3 
en vervolgens elke vijf jaar bevestigt de 
desbetreffende marktdeelnemer de 
juistheid van de gegevens. Als de 
informatie niet binnen zes maanden na de 
vastgestelde datum wordt bevestigd, kan 
een lidstaat maatregelen nemen om het 
aanbieden van het hulpmiddel in kwestie 
op zijn grondgebied te schorsen of 
anderszins te beperken totdat wordt 
voldaan aan de in dit lid bedoelde 
verplichting.

Or. de

Amendement 453
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenvatting van de veiligheids- en 
klinische prestaties

Verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties

Or. es
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Amendement 454
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenvatting van de veiligheids- en 
klinische prestaties

Verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties

Or. en

Amendement 455
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenvatting van de veiligheids- en 
klinische prestaties

Verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties

Or. en

Amendement 456
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij 

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op en 
werkt hij deze bij met de conclusies van 
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duidelijk is voor de beoogde gebruiker. 
Het ontwerp van de samenvatting maakt 
deel uit van de documentatie die moet 
worden ingediend bij de aangemelde 
instantie die betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

het in bijlage XIII, deel B, punt 3, 
bedoelde evaluatieverslag inzake de 
klinische follow-up na het in de handel 
brengen. Deze wordt zodanig geschreven 
dat zij duidelijk is voor het beoogde 
gebruik en wordt opgesteld in de taal van 
het land waar het medische hulpmiddel in 
de handel wordt gebracht. Het ontwerp 
van de samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 42 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

Or. en

Amendement 457
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij
duidelijk is voor de beoogde gebruiker. Het 
ontwerp van de samenvatting maakt deel 
uit van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een verslag van de veiligheids-
en klinische prestaties op, dat alle 
resultaten van de klinische tests en 
onderzoeken bevat. Het verslag wordt 
zodanig geschreven dat het duidelijk is 
voor de beoogde gebruiker. Het ontwerp 
van het verslag maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 42 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

Or. fr
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Amendement 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij 
duidelijk is voor de beoogde gebruiker. Het 
ontwerp van de samenvatting maakt deel 
uit van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een beschrijving van de 
veiligheids- en klinische prestaties op
waarin de resultaten van de klinische 
studies en de klinische onderzoeken zijn 
opgenomen. Deze wordt zodanig 
geschreven dat zij duidelijk is voor de 
beoogde gebruiker. Het ontwerp van de 
samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 42 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

Or. de

Motivering

Alle technische en klinische gegevens in verband met een medisch hulpmiddel moeten 
beschikbaar worden gesteld aan patiënten en gezondheidswerkers, met uitzondering van 
beschermde intellectuele eigendom. Voor artsen en chirurgen is zulke informatie noodzakelijk 
om medische hulpmiddelen die zij willen gebruiken te kunnen selecteren op grond van de 
doeltreffendheid en veiligheid ervan.

Amendement 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
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uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij
duidelijk is voor de beoogde gebruiker. Het 
ontwerp van de samenvatting maakt deel 
uit van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een verslag over de veiligheids-
en klinische prestaties ter beschikking, met 
inbegrip van de volledige resultaten van 
klinische onderzoeken en proeven. Dit
wordt zodanig geschreven dat het duidelijk 
is voor de beoogde gebruiker, waarbij een 
onderscheid wordt gemaakt tussen de 
informatiebehoeften van patiënten en die 
van gezondheidswerkers. Het ontwerp van 
de samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 42 en wordt door 
die instantie gevalideerd. De samenvatting 
wordt ook ter beschikking van het publiek 
gesteld.

Or. en

Amendement 460
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij 
duidelijk is voor de beoogde gebruiker. Het 
ontwerp van de samenvatting maakt deel 
uit van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een volledig verslag van de 
veiligheids- en klinische prestaties op 
waarin de resultaten van de klinische 
evaluatie en onderzoeken worden 
vermeld. Deze wordt zodanig geschreven 
dat zij duidelijk is voor de beoogde 
gebruiker. Het ontwerp van de 
samenvatting maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de aangemelde instantie die betrokken 
is bij de conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig artikel 42 en wordt door 
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die instantie gevalideerd.

Or. es

Amendement 461
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op.
Deze wordt zodanig geschreven dat zij 
duidelijk is voor de beoogde gebruiker.
Het ontwerp van de samenvatting maakt 
deel uit van de documentatie die moet 
worden ingediend bij de aangemelde 
instantie die betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 
implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een verslag op over de tijdens het 
klinische onderzoek verzamelde 
veiligheids- en klinische informatie en een 
volledige en bevattelijke samenvatting. 
Het ontwerp van dit verslag maakt deel uit 
van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd. De samenvatting van het 
verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties dient overeenkomstig artikel 27 
in de Europese databank toegankelijk te 
worden gemaakt voor het publiek.

Or. en

Amendement 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse III en 1. Voor hulpmiddelen waarvoor een 
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implanteerbare hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties op. 
Deze wordt zodanig geschreven dat zij
duidelijk is voor de beoogde gebruiker. Het 
ontwerp van de samenvatting maakt deel 
uit van de documentatie die moet worden 
ingediend bij de aangemelde instantie die 
betrokken is bij de 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
artikel 42 en wordt door die instantie 
gevalideerd.

aanvraag voor een vergunning voor het in 
de handel brengen is ingediend, met 
uitzondering van hulpmiddelen naar maat 
of hulpmiddelen voor onderzoek, stelt de 
fabrikant een verslag op over de 
veiligheids- en klinische prestaties, 
alsmede een samenvatting daarvan. Dit
wordt zodanig geschreven dat het duidelijk 
is voor de beoogde gebruiker. Het ontwerp 
van dit verslag maakt deel uit van de 
documentatie die moet worden ingediend 
bij de nationale autoriteit die of, in 
voorkomend geval, het Bureau dat 
betrokken is bij de procedure voor een 
vergunning voor het in de handel 
brengen.

Or. en

Amendement 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Het volledige verslag en de 
samenvatting worden in Eudamed ter 
beschikking gesteld van het publiek.

Or. en

Amendement 464
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de vorm en de 

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de vorm en de 
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presentatie vaststellen van de 
gegevenselementen die in de samenvatting 
van de veiligheids- en klinische prestaties
moeten worden opgenomen. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 2, bedoelde 
raadplegingsprocedure vastgesteld.

presentatie vaststellen van de 
gegevenselementen die in het verslag over 
en de samenvatting van de veiligheids- en 
klinische informatie moeten worden 
opgenomen. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 88, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.

Or. en

Amendement 465
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. artsen en gezondheidswerkers 
moeten toegang krijgen tot alle 
onderdelen van Eudamed.

Or. de

Amendement 466
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter. de ingevoerde gegevens worden door 
Eudamed gecontroleerd en beoordeeld 
voordat ze toegankelijk worden gemaakt.

Or. de

Amendement 467
Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over de in de handel 
gebrachte hulpmiddelen, de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
overeenkomstige certificaten en de 
desbetreffende marktdeelnemers;

a) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over de in de handel 
gebrachte hulpmiddelen, de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
overeenkomstige certificaten en de 
desbetreffende marktdeelnemers; bij deze 
sterk innoverende markt is het echter 
belangrijk dat de handelsgeheimen van de 
fabrikanten bewaard blijven;

Or. de

Amendement 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 27– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over de in de handel 
gebrachte hulpmiddelen, de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
overeenkomstige certificaten en de 
desbetreffende marktdeelnemers;

a) om het publiek in staat te stellen zich via 
een centraal loket waar patiënten 
informatie kunnen vragen, opzoeken en 
vinden goed te informeren over de in de 
handel gebrachte hulpmiddelen, de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
overeenkomstige certificaten en de 
desbetreffende marktdeelnemers.
De Commissie dient in overleg met de 
belanghebbende partijen, met inbegrip 
van de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten, de onderzoeksgemeenschap en 
patiënten- en consumentenorganisaties, 
richtsnoeren vast te stellen en de precieze 
inhoud en vorm van de te publiceren 
informatie te specificeren;

Or. en
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Amendement 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 27– lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over de in de handel 
gebrachte hulpmiddelen, de door de 
aangemelde instanties afgegeven 
overeenkomstige certificaten en de 
desbetreffende marktdeelnemers;

a) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over de in de handel 
gebrachte en de uit de handel genomen
hulpmiddelen, de door de aangemelde 
instanties afgegeven overeenkomstige 
certificaten en de desbetreffende 
marktdeelnemers;

Or. en

Motivering

Uit de handel genomen hulpmiddelen moeten worden getraceerd. Dat is van het allergrootste 
belang voor de veiligheid van de patiënten en vermijdt nodeloze administratieve lasten en 
kosten.

Amendement 470
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over klinische 
onderzoeken en opdrachtgevers van 
klinische onderzoeken die in meer dan één 
lidstaat worden uitgevoerd in staat te 
stellen aan hun informatieverplichtingen 
uit hoofde van de artikelen 50 tot en met 60 
te voldoen;

c) om het publiek in staat te stellen zich 
goed te informeren over klinische 
onderzoeken, ervoor te zorgen dat 
gezondheidswerkers passende toegang 
hebben tot de resultaten van klinische 
onderzoeken en opdrachtgevers van 
klinische onderzoeken die in meer dan één 
lidstaat worden uitgevoerd in staat te 
stellen aan hun informatieverplichtingen 
uit hoofde van de artikelen 50 tot en met 60 
te voldoen;

Or. en
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Motivering

De Europese databank is de voornaamste bron van essentiële openbare 
gezondheidsgerelateerde informatie. Informatie over klinische onderzoeken dient ter 
beschikking te worden gesteld van zowel het algemene publiek als gezondheidswerkers.

Amendement 471
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) om het publiek en 
gezondheidswerkers een overzicht te 
bieden van bewakingsgegevens en 
markttoezichtactiviteiten;

Or. en

Motivering

Er dient op gezette tijden een algemeen overzicht van bewakingsgegevens en 
markttoezichtactiviteiten ter beschikking te worden gesteld in de Europese databank.

Amendement 472
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. het elektronische systeem voor de 
registratie van dochterondernemingen en 
subcontractanten, als bedoeld in artikel 
29 bis;

Or. en
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Amendement 473
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 2 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) het elektronische systeem voor 
verslagen over veiligheids- en klinische 
gegevens en samenvattingen van de 
veiligheids- en klinische verslagen, als 
bedoeld in artikel 26.

Or. en

Amendement 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De gegevens worden in Eudamed 
ingevoerd door de lidstaten, de aangemelde 
instanties, de marktdeelnemers en de 
opdrachtgevers, als aangegeven in de 
bepalingen betreffende de in lid 2 vermelde 
elektronische systemen.

3. De gegevens worden in Eudamed 
ingevoerd door het Bureau, de lidstaten, 
de aangemelde instanties, de 
marktdeelnemers, de opdrachtgevers, 
gezondheidswerkers en patiënten, als 
aangegeven in de bepalingen betreffende 
de in lid 2 vermelde elektronische 
systemen.

Or. en

Amendement 475
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers en het publiek voor zover 
aangegeven in de in lid 2 bedoelde 
bepalingen.

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers, gezondheidswerkers en 
het publiek voor zover aangegeven in de in 
lid 2 bedoelde bepalingen.

Or. fr

Amendement 476
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers en het publiek voor zover 
aangegeven in de in lid 2 bedoelde 
bepalingen.

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers, gezondheidswerkers en 
het publiek voor zover aangegeven in de in 
lid 2 bedoelde bepalingen.

Or. de

Motivering

Gezondheidswerkers moeten toegang krijgen tot alle gegevens die samenhangen met het 
medische gebruik om een selectie te kunnen maken van de producten die zij, op grond van de 
doeltreffendheid en veiligheid ervan, willen gebruiken en zij moeten op de hoogte worden 
gebracht van mogelijke bijwerkingen en terugroepingen. 

Amendement 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers en het publiek voor zover 
aangegeven in de in lid 2 bedoelde 
bepalingen.

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
gezondheidswerkers, opdrachtgevers en 
het publiek voor zover aangegeven in de in 
lid 2 bedoelde bepalingen.

Or. en

Amendement 478
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers en het publiek voor zover 
aangegeven in de in lid 2 bedoelde 
bepalingen.

4. Alle door Eudamed verzamelde en 
verwerkte informatie is toegankelijk voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
informatie is ook toegankelijk voor 
aangemelde instanties, marktdeelnemers, 
opdrachtgevers, gezondheidswerkers en 
het publiek voor zover aangegeven in de in 
lid 2 bedoelde bepalingen.

Or. es

Amendement 479
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. De informatie die in de Europese 
databank wordt ingevoerd, is 
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betrouwbaar, transparant en 
gebruiksvriendelijk en stelt het publiek en 
gezondheidswerkers in staat om 
informatie over geregistreerde 
hulpmiddelen, marktdeelnemers, 
klinische onderzoeken, 
bewakingsgegevens en 
markttoezichtactiviteiten te vergelijken.

Or. en

Motivering

De Europese databank is de voornaamste bron van essentiële openbare 
gezondheidsgerelateerde informatie. Informatie over geregistreerde hulpmiddelen, 
marktdeelnemers, klinische onderzoeken, bewakingsgegevens en markttoezichtactiviteiten 
dienen ter beschikking te worden gesteld van zowel het algemene publiek als 
gezondheidswerkers.

Amendement 480
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 ter. De Commissie raadpleegt 
patiëntenorganisaties en 
gezondheidswerkers in het kader van de 
ontwikkeling van de Europese databank.

Or. en

Motivering

De Europese databank is de voornaamste bron van essentiële openbare 
gezondheidsgerelateerde informatie. Informatie over geregistreerde hulpmiddelen, 
marktdeelnemers, klinische onderzoeken, bewakingsgegevens en markttoezichtactiviteiten 
dienen ter beschikking te worden gesteld van zowel het algemene publiek als 
gezondheidswerkers.

Amendement 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) De lidstaten kunnen de beoordeling en 
monitoring, als bedoeld in lid 1 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 765/2008 laten uitvoeren door een 
nationale accreditatie-instantie, zoals 
gedefinieerd in die verordening.

Or. en

Motivering

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Amendement 482
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
waarborgt dat de verkregen informatie 
vertrouwelijk wordt behandeld. Zij wisselt 
echter informatie over een aangemelde 
instantie met andere lidstaten en de 
Commissie uit.

5. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
waarborgt dat de vertrouwelijke aspecten 
van de verkregen informatie als zodanig 
worden behandeld. Zij wisselt echter 
informatie over een aangemelde instantie 
met andere lidstaten en de Commissie uit.
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Or. en

Amendement 483
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7. De uiteindelijke verantwoordelijkheid 
voor de aangemelde instanties en de voor
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
berust bij de lidstaat waarin deze zijn 
gevestigd. De lidstaat is verplicht te 
controleren of de aangewezen voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit haar activiteiten 
omtrent de beoordeling, aanwijzing en 
aanmelding van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
omtrent het toezicht op aangemelde 
instanties correct uitvoert, en of de 
aangewezen voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit haar activiteiten onpartijdig en 
objectief uitvoert. De lidstaten verstrekken 
de Commissie en de andere lidstaten 
informatie over hun procedures voor de 
beoordeling, aanwijzing en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en over alle wijzigingen daarin.

Or. da

Amendement 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Dergelijke informatie wordt voor het 
publiek beschikbaar gesteld.

Or. en

Amendement 485
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
De aangemelde instantie publiceert een 
overzicht van het personeel van de 
instantie dat verantwoordelijk is voor de 
conformiteitsbeoordeling en de 
certificering van medische hulpmiddelen. 
Het overzicht dient minimaal de 
kwalificaties, cv's en 
belangenverstrengelingsverklaringen van 
de afzonderlijke werknemers te bevatten. 
Het overzicht wordt naar de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit gestuurd, die 
controleert of het personeel voldoet aan 
de regels die conform deze verordening 
gelden. Het overzicht wordt bovendien 
naar de Commissie gestuurd. 

Or. da

Amendement 486
Christel Schaldemose
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 29 bis
Elektronisch systeem voor de registratie 
van dochterondernemingen en 
subcontractanten
1. In samenwerking met de lidstaten wordt 
door de Commissie een elektronisch 
systeem opgezet en beheerd voor de 
verzameling en verwerking van informatie 
over subcontractanten en 
dochterondernemingen, alsook over de 
specifieke taken waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn.
2. Voordat taken effectief aan openbare 
instanties of externe deskundigen kunnen 
worden uitbesteed, moet de aangemelde 
instantie die voornemens is specifieke 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling uit te besteden 
of die een beroep doet op een 
dochteronderneming voor specifieke 
taken in verband met de 
conformiteitsbeoordeling zowel de naam 
als de specifieke taken van de 
subcontractant of de dochteronderneming 
registreren.
3. Binnen een week nadat een wijziging 
heeft plaatsgevonden met betrekking tot 
de in lid 1 bedoelde informatie, werkt de 
desbetreffende marktdeelnemer de 
gegevens in het elektronische systeem bij.
4. De gegevens in het elektronische 
systeem zijn toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 487
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om in alle lidstaten gelijkvormige voorschriften voor de aangemelde instanties op te stellen 
en billijke en gelijke voorwaarden te waarborgen, moet er in plaats van 
"minimumvoorschriften" beter sprake zijn van "voorschriften" voor de aangemelde instanties. 
Bovendien stemt deze terminologie overeen met die welke in Besluit nr. 768/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende aangemelde instanties wordt gebruikt.

Amendement 488
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aangemelde instanties moeten 
voldoen aan de organisatorische en 
algemene voorschriften en de voorschriften 
inzake kwaliteitsmanagement, middelen en 
processen die nodig zijn om de taken te 
verrichten waarvoor zij overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen. In dit 
verband is permanent administratief, 
technisch en wetenschappelijk intern 
personeel met medische, technische en 
indien mogelijk farmacologische kennis 
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van cruciaal belang. Er wordt een beroep 
gedaan op permanent intern personeel, 
maar aangemelde instanties moeten de 
vrijheid hebben om indien nodig op ad-
hocbasis deskundigen tijdelijk in dienst te 
nemen. De minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, staan vermeld in bijlage VI.

Or. en

Amendement 489
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de minimumvoorschriften 
in bijlage VI, in het licht van de 
technische vooruitgang en rekening 
houdend met de minimumvoorschriften 
die nodig zijn voor de beoordeling van 
specifieke hulpmiddelen of categorieën of 
groepen hulpmiddelen.

Schrappen

Or. de

Amendement 490
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot aanvulling 
van de voorschriften in bijlage VI, in het 
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in bijlage VI, in het licht van de technische 
vooruitgang en rekening houdend met de 
minimumvoorschriften die nodig zijn voor 
de beoordeling van specifieke 
hulpmiddelen of categorieën of groepen 
hulpmiddelen.

licht van de technische vooruitgang en 
rekening houdend met de voorschriften die 
nodig zijn voor de beoordeling van 
specifieke hulpmiddelen of categorieën of 
groepen hulpmiddelen.

Or. de

Motivering

Om in alle lidstaten gelijkvormige voorschriften voor de aangemelde instanties op te stellen 
en billijke en gelijke voorwaarden te waarborgen, moet er in plaats van 
"minimumvoorschriften" beter sprake zijn van "voorschriften" voor de aangemelde instanties. 
De Commissie is niet bevoegd om de essentiële voorschriften van bijlage VI te wijzigen. 
Alleen de beide medewetgevers zijn daartoe bevoegd. De Commissie kan de voorschriften wel 
aanvullen.

Amendement 491
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In het kader van de in artikel 35, lid 
3, bedoelde jaarlijkse beoordeling van de 
aangemelde instanties wordt nagegaan of 
de onderaannemer(s) of de 
dochteronderneming(en) van de 
aangemelde instanties voldoen aan de in 
bijlage VI vastgestelde voorschriften.

Or. en

Amendement 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 493
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Artikel 31 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Amendement 494
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 495
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen 14 dagen na de in lid 2 bedoelde 
indiening van het voorlopige verslag wijst 
de Commissie een gezamenlijk 
beoordelingsteam aan, bestaande uit ten 
minste twee deskundigen die zijn gekozen 
uit een lijst van deskundigen die 

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

gekwalificeerd zijn op het gebied van de 
beoordeling van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties. De 
lijst wordt door de Commissie in 
samenwerking met de MDCG opgesteld. 
Ten minste een van deze deskundigen is 
een vertegenwoordiger van de Commissie, 
en ten minste een tweede deskundige komt 
uit een andere lidstaat dan die waarin de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die het 
verzoek heeft ingediend, gevestigd is; de 
vertegenwoordiger van de Commissie leidt 
het gezamenlijke beoordelingsteam.

Or. de

Motivering

Om bij de besluitvorming grotere objectiviteit te kunnen garanderen, dient naast de 
vertegenwoordiger van de Commissie een deskundige uit een andere lidstaat bij de evaluatie 
betrokken te zijn. Tegenover een teamleider dienen minstens 2 deskundigen te staan.

Amendement 496
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bevindingen betreffende de niet-naleving 
door een instantie van de in bijlage VI 
vastgestelde voorschriften worden tijdens 
het beoordelingsproces aan de orde gesteld 
en besproken tussen de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam om tot een 
gemeenschappelijke overeenstemming 
over de beoordeling van het verzoek te 
komen. Afwijkende meningen worden in
het beoordelingsverslag van de 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
aangegeven.

Bevindingen betreffende de niet-naleving 
door een instantie van de in bijlage VI 
vastgestelde voorschriften worden tijdens 
het beoordelingsproces aan de orde gesteld 
en besproken tussen de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam om tot een 
gemeenschappelijke overeenstemming 
over de beoordeling van het verzoek te 
komen. Bij afwijkende meningen kan aan 
het beoordelingsverslag van de 
verantwoordelijke nationale autoriteit een 
afzonderlijk advies van het 
beoordelingsteam worden toegevoegd 
waarin de bedenkingen met betrekking tot 
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de aanmelding worden uiteengezet. 

Or. de

Motivering

Als het beoordelingsteam bij de beoordeling van het verzoek geen overeenstemming bereikt 
met de bevoegde nationale instantie, dan moet het beoordelingsteam dat motiveren in een 
afzonderlijk advies aan de Commissie en de MDCG.

Amendement 497
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit dient 
haar beoordelingsverslag en haar 
ontwerpaanmelding in bij de Commissie 
die deze documenten onmiddellijk 
doorstuurt naar de MDCG en de leden van 
het gezamenlijke beoordelingsteam. Op 
verzoek van de Commissie worden die 
documenten door de autoriteit in maximaal 
drie officiële talen van de Unie ingediend.

5. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit dient 
haar beoordelingsverslag en haar 
ontwerpaanmelding in bij de Commissie 
die deze documenten onmiddellijk 
doorstuurt naar de MDCG en de leden van 
het gezamenlijke beoordelingsteam. In het 
geval van een afzonderlijk advies van het 
beoordelingsteam wordt dit ook aan de 
Commissie voorgelegd ter indiening bij de 
MDCG. Op verzoek van de Commissie 
worden die documenten door de autoriteit 
in maximaal drie officiële talen van de 
Unie ingediend.

Or. de

Motivering

Als het beoordelingsteam bij de beoordeling van het verzoek geen overeenstemming bereikt 
met de bevoegde nationale instantie, dan moet het beoordelingsteam dat motiveren in een 
afzonderlijk advies aan de Commissie en de MDCG.

Amendement 498
Horst Schnellhardt
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Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn definitieve verslag over het 
beoordelingsverslag, de 
ontwerpaanmelding en eventueel het 
afzonderlijke advies van het 
beoordelingsteam uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een aanbeveling op over de 
ontwerpaanmelding die de desbetreffende 
nationale autoriteit naar behoren in 
aanmerking neemt bij haar besluit over de 
aanwijzing van de aangemelde instantie. 
Als de nationale autoriteit een besluit
neemt dat ingaat tegen het advies van de 
MDCG, dan moet dit besluit schriftelijk 
en met opgave van redenen aan de 
Commissie worden toegelicht.

Or. de

Motivering

Een besluit over de aanwijzing van de aangemelde instantie dat afwijkt van het advies van de 
MDCG mag alleen mogelijk zijn op grond van objectieve, duidelijk uiteengezette argumenten.

Amendement 499
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 33 bis
De Commissie stelt richtsnoeren vast 
betreffende de minimumduur van het 
conformiteitsbeoordelingsproces en geeft 
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indicaties over de gemiddelde duur van 
het conformiteitsbeoordelingsproces voor 
alle soorten medische hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 500
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De lidstaten kunnen alleen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
aanmelden die aan de voorschriften van 
bijlage VI voldoen, die aan de 
voorschriften van het gezamenlijke 
beoordelingsteam als bedoeld in artikel 
32, lid 3 voldoen, en die een positieve 
beoordeling van de MDCG (artikel 44 bis 
(nieuw)) gekregen hebben.

Or. de

Amendement 501
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Met het oog op een eenvormige uitvoering van de aanmeldingsprocedure voor aangemelde 
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instanties in heel Europa zou naleving van de in bijlage VI vastgestelde voorschriften voor het 
aanmelden van conformiteitsbeoordelingsinstanties verplicht moeten zijn.

Amendement 502
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In alle gevallen waarin de instantie die 
het verzoek heeft ingediend verklaart 
bevoegd te zijn voor hulpmiddelen van 
klasse III, implanteerbare hulpmiddelen, 
hulpmiddelen waarin een geneeskrachtige 
stof is opgenomen dan wel hulpmiddelen 
die gebruikmaken van niet-levensvatbare 
weefsels of cellen van menselijke of 
dierlijke oorsprong of afgeleide producten 
daarvan, mogen de lidstaten uitsluitend 
conformiteitsbeoordelingsinstanties 
aanmelden die het voorwerp uitmaken 
van een gezamenlijke beoordeling van de 
Commissie, de MDCG en de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit van de lidstaat waarin 
de instantie die het verzoek heeft 
ingediend, gevestigd is. 

Or. en

Amendement 503
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aanmelding geeft duidelijk de 
reikwijdte van de aanwijzing aan, onder 
vermelding van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 

De aanmelding geeft duidelijk de 
reikwijdte van de aanwijzing aan, onder 
vermelding van de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
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conformiteitsbeoordelingsprocedures en 
het soort hulpmiddelen dat de aangemelde 
instantie mag beoordelen.

conformiteitsbeoordelingsprocedures en 
het soort en de klasse hulpmiddelen die de 
aangemelde instantie mag beoordelen.

Or. de

Motivering

De vermelding van de productklasse is noodzakelijk voor een omvattende en exacte 
aanwijzing van en controle en toezicht op de aangemelde instanties en hun respectieve 
specialisatie. 

Amendement 504
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
kan worden aanvaard, maakt de Commissie 
de aanmelding dienovereenkomstig bekend 
en voert zij de informatie over de 
aanmelding van de aangemelde instantie 
in het in artikel 27, lid 2, bedoelde 
elektronische systeem in.

Or. en

Amendement 505
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
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wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

De Commissie voert tegelijkertijd tevens 
de informatie betreffende de aanmelding 
van de aangemelde instantie in het in 
artikel 27, lid 2, onder e), bedoelde 
elektronische systeem in. De 
bekendmaking ervan gaat vergezeld van 
het definitieve beoordelingsverslag van de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit, het 
advies van het gezamenlijke 
beoordelingsteam en de aanbeveling van 
de MDCG die in lid 5 van dit artikel 
worden genoemd.
De gegevens in het elektronische systeem 
zijn toegankelijk voor de lidstaten en voor 
de Commissie.

Or. fr

Motivering

Het proces van bekendmaking van de aanmelding door de Europese Commissie moet worden 
verduidelijkt. De bekendmaking moet worden gerechtvaardigd aan de hand van alle 
verslagen en adviezen die tot deze aanmelding hebben geleid.

Amendement 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
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maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

Bijzonderheden van de aanmelding, zoals 
de klasse en de typologie van de 
hulpmiddelen, worden ter beschikking 
gesteld van het publiek.

Or. en

Amendement 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

9. Wanneer geen bezwaar wordt 
aangetekend overeenkomstig lid 7 of 
wanneer de MDCG of de Commissie, na te 
zijn geraadpleegd overeenkomstig lid 8, 
van mening is dat de aanmelding volledig 
of gedeeltelijk kan worden aanvaard, 
maakt de Commissie de aanmelding 
dienovereenkomstig bekend.

Alle bijzonderheden van de aanmelding, 
met inbegrip van de bijlagen, worden ter 
beschikking gesteld van het publiek. 

Or. en

Amendement 508
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kent een 
identificatienummer toe aan elke 
aangemelde instantie waarvoor de 
aanmelding overeenkomstig artikel 33 is 

1. De Commissie kent een 
identificatienummer toe aan elke 
aangemelde instantie waarvoor de 
aanmelding overeenkomstig artikel 33 is 
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aanvaard. Zij kent slechts één 
identificatienummer toe, ook als de 
instantie uit hoofde van diverse 
handelingen van de Unie is aangemeld.

aanvaard. Zij kent slechts één 
identificatienummer toe, ook als de 
instantie uit hoofde van diverse 
handelingen van de Unie is aangemeld. 
Instanties die in overeenstemming met 
Richtlijn 90/385/EEG en Richtlijn
93/42/EEG zijn aangemeld, behouden het 
hun toegekende identificatienummer 
wanneer ze een nieuwe aanmelding 
ontvangen.

Or. de

Motivering

Bestaande aangemelde instanties dienen hun identificatienummer te behouden wanneer ze 
opnieuw worden aangemeld. Dit voorkomt onnodige administratieve lasten zoals de 
aanpassing van verschillende Europese databanken aan de nieuwe identificatienummers en 
de dure vervanging van etikettering van producten.

Amendement 509
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 35 bis
De lidstaten zien erop toe dat een 
sanctiesysteem wordt toegepast wanneer 
aangemelde instanties niet aan de 
minimumvereisten voldoen. Dat systeem 
moet transparant zijn en in verhouding 
staan tot de aard en de graad van de niet-
naleving.

Or. en

Amendement 510
Alda Sousa
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Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
bezoek ter plekke bij elke aangemelde 
instantie.

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet, met inbegrip van een beoordeling 
of de onderaannemer(s) en 
dochteronderneming(en) van de 
aangemelde instantie aan deze 
voorschriften voldoen. Deze beoordeling 
omvat een bezoek ter plekke bij elke 
aangemelde instantie.

Or. en

Amendement 511
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
bezoek ter plekke bij elke aangemelde 
instantie.

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
bezoek ter plekke bij elke aangemelde 
instantie. De beoordeling omvat ook een 
controle van steekproeven van de 
beoordelingen die de aangemelde 
instantie met betrekking tot 
ontwerpdossiers heeft uitgevoerd, ter 
bevestiging van de blijvende bekwaamheid 
van de aangemelde instantie en ter 
bepaling van de kwaliteit van de door 
haar uitgevoerde beoordelingen, met 
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name het vermogen van de aangemelde 
instantie om klinische bewijzen te 
evalueren en te beoordelen.

Or. en

Amendement 512
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
bezoek ter plekke bij elke aangemelde 
instantie.

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet, onder andere of deze 
voorschriften door haar 
dochterondernemingen en 
subcontractanten worden nageleefd. Deze 
beoordeling omvat een bezoek ter plekke 
bij elke aangemelde instantie, en, indien 
van toepassing, bij haar binnen of buiten 
de Unie gevestigde 
dochterondernemingen en 
subcontractanten.

Or. fr

Motivering

De dochterondernemingen en subcontractanten moeten in het kader van het toezicht op de 
aangemelde instanties in aanmerking worden genomen.

Amendement 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
bezoek ter plekke bij elke aangemelde 
instantie.

3. Ten minste eens per jaar beoordeelt de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit of 
elke onder haar verantwoordelijkheid 
vallende aangemelde instantie nog steeds 
aan de voorschriften van bijlage VI 
voldoet. Deze beoordeling omvat een 
onaangekondigd bezoek ter plekke bij elke 
aangemelde instantie.

Or. en

Amendement 514
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie of een 
dochteronderneming of subcontractant 
van een aangemelde instantie.

Or. en
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Amendement 515
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie, een 
dochteronderneming of een 
subcontractant van een aangemelde 
instantie.

Or. fr

Motivering

De dochterondernemingen en subcontractanten moeten in het kader van het toezicht op de 
aangemelde instanties in aanmerking worden genomen.

Amendement 516
Richard Seeber

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

4. Twee jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke twee
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

Or. en

Amendement 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 

4. Drie jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar wordt de beoordeling om te bepalen of 
de aangemelde instantie en haar 
dochterondernemingen en 
subcontractanten nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoen, 
uitgevoerd door de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin de instantie 
is gevestigd en een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat is aangewezen 
volgens de procedure van artikel 32, leden 
3 en 4. Op verzoek van de Commissie of 
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tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

een lidstaat kan de MDCG het in dit lid 
beschreven beoordelingsproces te allen 
tijde initiëren, wanneer er redelijke zorg 
bestaat over de blijvende naleving van de 
voorschriften van bijlage VI door een 
aangemelde instantie.

De volledige resultaten van de 
beoordelingen worden gepubliceerd.

Or. en

Motivering

Dochterondernemingen en subcontractanten van aangemelde instanties zouden in de 
driejaarlijkse beoordeling moeten worden opgenomen om ervoor te zorgen dat de autoriteiten 
de aangemelde instanties en de activiteiten daarvan volledig kunnen beoordelen. Met het oog 
op het vertrouwen en de transparantie ten aanzien van alle belanghebbende partijen is het 
bovendien belangrijk dat de resultaten van alle beoordelingen openbaar worden gemaakt.

Amendement 518
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Voor 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
zijn aangemeld voor hulpmiddelen van 
klasse III wordt de in lid 4 van dit artikel 
bedoeld beoordeling jaarlijks uitgevoerd. 
De beoordeling omvat een controle van 
steekproeven van de beoordelingen die de 
aangemelde instantie met betrekking tot 
ontwerpdossiers heeft uitgevoerd, ter 
bevestiging van de blijvende bekwaamheid 
van de aangemelde instantie en ter 
bepaling van de kwaliteit van de door 
haar uitgevoerde beoordelingen, met 
name het vermogen van de aangemelde 
instantie om klinische bewijzen te 
evalueren en te beoordelen.

Or. en
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Motivering

De beoordelingen die aangemelde instanties uitvoeren voorafgaand aan de goedkeuring van 
het in de handel brengen van medische hulpmiddelen van de hoogste risicoklasse III moeten 
van de hoogst mogelijke kwaliteit zijn. Om een nauw toezicht door de lidstaten en de 
Commissie te waarborgen, moeten de aangemelde instanties die zijn erkend voor de 
beoordeling van hulpmiddelen van klasse III vaker worden gecontroleerd – jaarlijks veeleer 
dan om de drie jaar – en moeten daarbij meer bepaald voorbeelden van door hen 
goedgekeurde medische hulpmiddelen onder de loep worden genomen.

Amendement 519
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De aangemelde instanties dienen elk 
jaar een jaarlijks activiteitenverslag met 
de in punt 5 van bijlage VI bedoelde 
informatie in bij de bevoegde autoriteit 
waaronder zij vallen en bij de Commissie, 
die het doorstuurt naar de MDCG.

Or. fr

Motivering

De aangemelde instanties zouden verplicht moeten zijn een jaarlijks activiteitenverslag ter 
attentie van de bevoegde autoriteit en de Europese Commissie op te stellen. 

Amendement 520
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer een voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit heeft geconstateerd dat een 
aangemelde instantie niet langer aan de 

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

voorschriften van bijlage VI voldoet of 
haar verplichtingen niet nakomt, wordt de 
aanmelding door de autoriteit geschorst, 
beperkt of geheel of gedeeltelijk 
ingetrokken, afhankelijk van de mate 
waarin niet aan die voorschriften wordt 
voldaan of die verplichtingen niet worden 
nagekomen. Een schorsing loopt totdat de 
MDCG besluit om de schorsing ongedaan 
te maken, wat deze doet na een 
beoordeling door een gezamenlijk 
beoordelingsteam dat wordt aangewezen 
overeenkomstig de in artikel 30, leden 3 
en 4, vastgestelde procedure. Wanneer de 
aangemelde instantie haar activiteiten heeft 
gestaakt, trekt de voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit de aanmelding in.

Or. en

Motivering

Het gezamenlijk beoordelingsteam en de MDCG dienen toezicht te houden op de 
werkzaamheden van de aangemelde instanties. Door de MDCG verantwoordelijk te maken 
voor het opheffen van schorsingen van aangemelde instanties, zal het toezicht worden 
versterkt.

Amendement 521
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr
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Motivering

De relevante fabrikanten en gezondheidswerkers moeten ook in kennis worden gesteld in 
geval van schorsing, beperking of intrekking van een aanmelding.

Amendement 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een aanmelding wordt beperkt, 
geschorst of ingetrokken, onderneemt de 
lidstaat de nodige stappen om ervoor te 
zorgen dat de dossiers van de betrokken 
aangemelde instantie hetzij door een 
andere aangemelde instantie worden 
behandeld, hetzij op verzoek ter 
beschikking worden gesteld van de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten en 
markttoezichtautoriteiten.

3. Wanneer een aanmelding wordt beperkt, 
geschorst of ingetrokken, stelt de lidstaat 
de Commissie daarvan onmiddellijk in 
kennis, die op haar beurt de nodige 
stappen onderneemt om ervoor te zorgen 
dat de dossiers van de betrokken 
aangemelde instantie hetzij door een 
andere aangemelde instantie worden 
behandeld, hetzij op verzoek ter 
beschikking worden gesteld van de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten en 
markttoezichtautoriteiten.

Or. en

Motivering

Het is de Commissie veeleer dan de lidstaten die verantwoordelijk zou moeten zijn voor het 
beperken, schorsen of intrekken van aanmeldingen.

Amendement 523
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 

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

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

Or. fr

Motivering

De verschillende graden van "wijziging" van een aanmelding moeten worden verduidelijkt 
door de verschillende opties te noemen (schorsing, beperking of intrekking).

Amendement 524
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beoordeelt of de redenen die aanleiding 
hebben gegeven tot de wijziging van de 
aanmelding gevolgen hebben voor de door 
de aangemelde instantie afgegeven 
certificaten en dient binnen drie maanden 

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

na de kennisgeving van de wijzigingen in 
de aanmelding een verslag over haar 
bevindingen bij de Commissie en de 
andere lidstaten in. Wanneer nodig om de 
veiligheid van de in de handel gebrachte 
hulpmiddelen te waarborgen, draagt die 
autoriteit de aangemelde instantie op 
certificaten die ten onrechte zijn 
afgegeven, binnen een door de autoriteit 
bepaalde redelijke termijn te schorsen of in 
te trekken. Als de aangemelde instantie dit 
niet binnen de vastgestelde termijn doet of 
haar activiteiten heeft gestaakt, schorst de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
ten onrechte afgegeven certificaten zelf of 
trekt deze zelf in.

Om te beoordelen of de redenen die 
aanleiding hebben gegeven tot de 
schorsing, beperking of intrekking van de 
aanmelding, gevolgen hebben voor de 
afgegeven certificaten, vraagt de 
verantwoordelijke nationale autoriteit de 
relevante fabrikanten bewijzen te 
verstrekken van de conformiteit tijdens de 
aanmelding, waarbij de fabrikanten dertig 
dagen de tijd hebben om hierop te 
antwoorden.

Or. fr

Motivering

Kleine en zeer kleine ondernemingen uit de sector brengen meestal slechts één product in de 
handel. De schorsing, zelfs tijdelijk, van hun certificaat zal een stopzetting van de verkoop 
betekenen en dus een sluiting van de onderneming. Er dient een compromis te worden 
gevonden tussen de continuïteit van deze ondernemingen en de veiligheid van patiënten. Een 
korte termijn voor aantoning van de conformiteit, kan worden overwogen alvorens een ten 
onrechte afgegeven certificaat te schorsen of definitief in te trekken.

Amendement 525
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) bij schorsing van een aanmelding: op 
voorwaarde dat de bevoegde autoriteit 
voor medische hulpmiddelen van de 
lidstaat waarin de fabrikant van het 
hulpmiddel waarop het certificaat 
betrekking heeft, is gevestigd of een 
andere aangemelde instantie binnen drie 
maanden na de schorsing schriftelijk 
bevestigt dat zij de functies van de 
aangemelde instantie tijdens de 
schorsingsperiode vervult;

a) bij schorsing van een aanmelding: op 
voorwaarde dat een andere aangemelde 
instantie binnen drie maanden na de 
schorsing schriftelijk bevestigt dat zij de 
functies van de aangemelde instantie 
tijdens de schorsingsperiode vervult;

Or. de

Motivering

De bevoegde autoriteiten van de lidstaten zijn er doorgaans niet op voorzien en zijn ook niet 
in staat om de opdrachten van een aangemelde instantie over te nemen aangezien zij niet 
beschikken over de daartoe noodzakelijke organisatorische en personele middelen.

Amendement 526
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie in overleg met de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen besluit dat een aangemelde 
instantie niet langer aan de 
aanmeldingsvoorschriften voldoet, brengt 
zij de aanmeldende lidstaat daarvan op de 
hoogte en verzoekt zij deze lidstaat de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
waaronder schorsing, beperking of 
intrekking van de aanmelding, 
overeenkomstig artikel 36, lid 2.

Or. en
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Motivering

Het gezamenlijk beoordelingsteam en de MDCG dienen toezicht te houden op de 
werkzaamheden van de aangemelde instanties. Door de MDCG verantwoordelijk te maken 
voor het opheffen van schorsingen van aangemelde instanties, zal het toezicht worden 
versterkt.

Amendement 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 37 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Wanneer de Commissie constateert dat een 
aangemelde instantie niet langer aan de 
aanmeldingsvoorschriften voldoet, brengt 
zij de aanmeldende lidstaat daarvan op de 
hoogte en verzoekt zij deze lidstaat de 
nodige corrigerende maatregelen te nemen, 
waaronder zo nodig schorsing, beperking 
of intrekking van de aanmelding. De 
Europese Commissie stelt na de 
beoordeling een verslag met de adviezen 
van de lidstaten ter beschikking van het 
publiek.

Or. en

Amendement 528
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van een coördinatiegroep van 
aangemelde instanties op het gebied van 

De Commissie zorgt er in samenwerking 
met de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen voor dat een passende 
coördinatie en samenwerking tussen de 
aangemelde instanties tot stand wordt 
gebracht en ten uitvoer wordt gelegd in de 
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medische hulpmiddelen, waaronder 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

vorm van een coördinatiegroep van 
aangemelde instanties op het gebied van 
medische hulpmiddelen, waaronder 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep zou een doeltreffend overlegforum moeten zijn en een uitwisseling van 
ervaringen tussen aangemelde instanties onderling en tussen aangemelde instanties en 
bevoegde autoriteiten mogelijk moeten maken.

Amendement 529
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De groep komt om de zes maanden bijeen.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep zou een doeltreffend overlegforum moeten zijn en toezicht door de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten mogelijk moeten maken. De minimumfrequentie 
waarmee de coördinatiegroep bijeenkomt, zou in de tekst moeten worden vastgesteld.

Amendement 530
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 2 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Motivering

De coördinatiegroep zou een doeltreffend overlegforum moeten zijn en toezicht door de 
Commissie en de bevoegde autoriteiten mogelijk moeten maken. Het zou duidelijk moeten 
worden gemaakt dat aanwezigheid verplicht is indien de Commissie of de MDCG daarom 
vraagt.

Amendement 531
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 2 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen maatregelen 
vaststellen met betrekking tot de 
uitvoeringsvoorschriften voor de werking 
van de coördinatiegroep van aangemelde 
instanties als bepaald in dit artikel. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 84, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

De coördinatiegroep zou een doeltreffend overlegforum moeten zijn en een uitwisseling van 
ervaringen tussen aangemelde instanties onderling en tussen aangemelde instanties en de 
bevoegde autoriteiten mogelijk moeten maken. De uitvoeringsvoorschriften voor de werking 
van de coördinatiegroep zouden nader moeten worden uitgewerkt met 
uitvoeringshandelingen.

Amendement 532
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

De vergoedingen worden door de 
Commissie vastgesteld. Het gaat daarbij 
om standaardvergoedingen die in alle 
lidstaten in gelijke mate worden geheven. 

Or. de

Motivering

In dit gevoelige domein mag geen concurrentie ontstaan. Het mag ook niet zover komen dat 
de veiligheid van de patiënt in het gedrang komt door druk op de prijzen. Door een 
eenvormige vergoeding wordt de concurrentie verplaatst naar de kwalificaties van de 
aangemelde instanties en niet naar de prijs.

Amendement 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De hoofdrapporteur stelt een geharmoniseerde vergoedingsstructuur voor aangemelde 
instanties voor die geen rekening houdt met lokale verschillen tussen de arbeidsmarkten, wat 
zou kunnen leiden tot hogere vergoedingen voor het mkb.

Amendement 534
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten minste 14 dagen voordat een besluit 
wordt genomen, stelt de bevoegde 
autoriteit de MDCG en de Commissie van 
haar voorgenomen besluit in kennis.

Ten minste 14 dagen voordat een besluit
wordt genomen, stelt de bevoegde 
autoriteit de MDCG en de Commissie van 
haar voorgenomen besluit in kennis.

Het definitieve besluit moet in de 
Europese databank toegankelijk worden 
gemaakt.

Or. de

Amendement 535
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
nemen over de toepassing van de 

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
nemen over de toepassing van de 
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indelingscriteria van bijlage VII op een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen om de indeling 
daarvan vast te stellen.

indelingscriteria van bijlage VII op een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen om de indeling 
daarvan vast te stellen. Dit besluit moet 
met name worden genomen om 
uiteenlopende besluiten tussen de 
lidstaten uit te bannen.

Or. en

Amendement 536
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
nemen over de toepassing van de 
indelingscriteria van bijlage VII op een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen om de indeling 
daarvan vast te stellen.

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen een besluit 
nemen over de toepassing van de 
indelingscriteria van bijlage VII op een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen om de indeling 
daarvan vast te stellen.

Een dergelijk besluit moet vooral worden 
genomen met het oog op mogelijk 
uiteenlopende indelingscriteria van 
bijlage VII betreffende een bepaald 
hulpmiddel of een categorie of groep 
hulpmiddelen in de lidstaten.

Or. de

Amendement 537
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 3 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. Voordat 
de Commissie uitvoeringshandelingen 
aanneemt, raadpleegt zij de betrokken 
belanghebbende partijen en houdt zij 
rekening met de door hen gedane 
suggesties.

Or. en

Motivering

Om het proces voor de totstandbrenging van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 
transparanter te maken, zou de Commissie de betrokken belanghebbende partijen moeten 
raadplegen en hun suggesties in aanmerking moeten nemen.

Amendement 538
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 61 tot en met 
75 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen wat het 
volgende betreft:

4. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de in de artikelen 61 tot en met 
75 beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 88
uitvoeringshandelingen vast te stellen wat 
het volgende betreft:

Or. fr

Amendement 539
Marian Harkin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 41 – lid 4 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de wijziging of aanvulling van de 
indelingscriteria van bijlage VII.

b) de wijziging of aanvulling van de 
indelingscriteria van bijlage VII. Voordat 
de Commissie gedelegeerde handelingen 
aanneemt, raadpleegt zij de betrokken 
belanghebbende partijen en houdt zij 
rekening met de door hen gedane 
suggesties.

Or. en

Motivering

Om het proces voor de totstandbrenging van uitvoerings- en gedelegeerde handelingen 
transparanter te maken, zou de Commissie de betrokken belanghebbende partijen moeten 
raadplegen en hun suggesties in aanmerking moeten nemen.

Amendement 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis
Algemene beginselen inzake 

vergunningen voor het in de handel 
brengen

1. De volgende hulpmiddelen mogen niet 
in de handel worden gebracht in de Unie 
tenzij er een EU-vergunning voor het in 
de handel brengen is verleend via een 
gecentraliseerde procedure:
- implanteerbare hulpmiddelen en actieve 
therapeutische hulpmiddelen die bestemd 
zijn om rechtstreeks in contact te komen 
met het hart, de centrale bloedsomloop of 
het centrale zenuwstelsel;
- implanteerbare hulpmiddelen voor 
gebruik ter hoogte van de ruggengraat en 
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de gewrichten van de heupen, de 
schouders of de knieën, met uitzondering 
van instrumenten en hulpmiddelen 
bestemd voor osteosynthese; en
- implanteerbare en invasieve 
hulpmiddelen met een esthetisch doel. 
2. De volgende hulpmiddelen mogen niet 
in de handel worden gebracht in een 
lidstaat tenzij er een nationale vergunning 
voor het in de handel brengen is verleend 
door de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
via een gedecentraliseerde procedure:
- hulpmiddelen van klasse IIb, met 
uitzondering van de hulpmiddelen die zijn 
opgesomd in lid 1 van artikel 41 bis;
- hulpmiddelen van klasse III, met 
uitzondering van de hulpmiddelen die zijn 
opgesomd in lid 1 van artikel 41 bis;

Or. xm

Motivering

Naast de motivering die wordt toegelicht in overweging 42 bis, werd dit systeem reeds 
voorgesteld in de resolutie van het Europees Parlement over ondeugdelijke borstimplantaten 
met siliconengelvulling van het Franse bedrijf PIP (2012/2621(RSP)), in artikel 7: "verzoekt 
de Commissie over te stappen op een stelsel van vergunningen voor bepaalde categorieën 
medische hulpmiddelen vóórdat zij op de markt komen, dat ten minste de medische 
hulpmiddelen van klasse IIb en III omvat".

Amendement 541
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse III, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging 

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse III, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op typeonderzoek, als 
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en onderzoek van het ontwerpdossier, als 
aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze van 
alternatief kan de fabrikant kiezen voor 
de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X.

aangegeven in bijlage IX, gekoppeld aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op controle van de conformiteit 
van het product, als aangegeven in 
bijlage X.

Or. en

Motivering

Door een EU-typeonderzoek in het kader van de conformiteitsbeoordeling van medische 
hulpmiddelen van klasse III te verplichten, wordt de door de Europese Commissie gevolgde 
benadering van productgerelateerde tests op medische hulpmiddelen ("in de praktijk geteste 
producten") versterkt.

Amendement 542
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse III, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging 
en onderzoek van het ontwerpdossier, als 
aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze van 
alternatief kan de fabrikant kiezen voor de 
toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X.

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIb en III, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden verplicht een
vergunning voor het in de handel brengen 
te hebben die is gebaseerd op volledige 
kwaliteitsborging en onderzoek van het 
prototype en het ontwerpdossier, als 
aangegeven in bijlage VIII. Bij wijze van 
alternatief kan de fabrikant kiezen voor de 
toepassing van een vergunning voor het in 
de handel brengen die is gebaseerd op 
typeonderzoek, als aangegeven in bijlage 
IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X. 
Wanneer de fabrikant geen prototype kan 
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verstrekken, moet hij dat naar behoren 
motiveren.

Or. en

Amendement 543
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIb, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging, 
als aangegeven in bijlage VIII, met 
uitzondering van hoofdstuk II, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie. 
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X.

Schrappen

Or. en

Amendement 544
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIa, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging, 
als aangegeven in bijlage VIII, met 
uitzondering van hoofdstuk II, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie.
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de opstelling van de technische 
documentatie, vastgesteld in bijlage II, 
gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in deel A, punt 7, 
of deel B, punt 8, van bijlage X.

4. De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIa, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden onderworpen aan 
een conformiteitsbeoordeling die is 
gebaseerd op volledige kwaliteitsborging, 
als aangegeven in bijlage VIII, met 
uitzondering van hoofdstuk II, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van het prototype en de 
ontwerpdocumentatie die deel uitmaakt 
van de technische documentatie. Bij wijze 
van alternatief kan de fabrikant kiezen voor 
de opstelling van de technische 
documentatie, vastgesteld in bijlage II, 
gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in deel A, punt 7, 
of deel B, punt 8, van bijlage X.

Or. en

Amendement 545
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De lidstaten kunnen de 
minimumfrequentie bepalen van de 
onaangekondigde fabrieksinspecties en de 
monstercontroles die door de aangemelde 
instanties moeten worden verricht 
overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII, 
rekening houdend met de risicoklasse, het 
soort hulpmiddel en eigenheden van de 
fabrikanten in een lidstaat. Wanneer de 
lidstaten een dergelijke frequentie 
bepalen, moet de Commissie daarvan in 
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kennis worden gesteld.

Or. en

Amendement 546
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 10 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de procedurele 
aspecten vaststellen om te zorgen voor een 
geharmoniseerde toepassing van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures door 
de aangemelde instanties wat de volgende 
aspecten betreft:

De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de procedurele 
aspecten vast om te zorgen voor een 
geharmoniseerde toepassing van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures door 
de aangemelde instanties wat de volgende 
aspecten betreft:

Or. en

Motivering

Dit amendement moet bij alle aangemelde instanties een consequente hoge kwaliteit van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures garanderen.

Amendement 547
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 10 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minimumfrequentie van de 
onaangekondigde fabrieksinspecties en de 
monstercontroles die door de aangemelde 
instanties moeten worden verricht 
overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII, 
rekening houdend met de risicoklasse en 
het soort hulpmiddel;

Schrappen
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Or. en

Motivering

Het aantal onaangekondigde inspecties overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII moet 
duidelijk worden vastgesteld om de noodzakelijke controles te versterken en te zorgen voor 
hetzelfde niveau en dezelfde frequentie van onaangekondigde inspecties in alle lidstaten. 
Daarom moeten onaangekondigde inspecties ten minste één keer per certificeringscyclus 
plaatsvinden voor elke fabrikant en generieke hulpmiddelengroep. Omdat dit instrument van 
essentieel belang is, moeten de reikwijdte en de procedures van de onaangekondigde 
inspecties in de verordening zelf worden vastgelegd in plaats van in latere regels, zoals een 
uitvoeringshandeling.

Amendement 548
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 10 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minimumfrequentie van de 
onaangekondigde fabrieksinspecties en de 
monstercontroles die door de aangemelde 
instanties moeten worden verricht 
overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII, 
rekening houdend met de risicoklasse en 
het soort hulpmiddel;

Schrappen

Or. de

Motivering

Het aantal onaangekondigde inspecties overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII moet 
duidelijk worden vastgesteld om de nodige controles te versterken en in alle lidstaten 
onaangekondigde inspecties van hetzelfde niveau en met dezelfde frequentie te garanderen. 
De schrapping van dit streepje hangt samen met het voorgestelde amendement op punt 4.4 
van bijlage VIII dat de bepalingen toelicht.

Amendement 549
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 10 – alinea 1 – streepje 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de minimumfrequentie van de 
onaangekondigde fabrieksinspecties en de 
monstercontroles die door de aangemelde 
instanties moeten worden verricht 
overeenkomstig punt 4.4 van bijlage VIII, 
rekening houdend met de risicoklasse en
het soort hulpmiddel;

Schrappen

Or. en

Amendement 550
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de 
informatie die tijdens de aanwijzing of 
monitoring van aangemelde instanties, als 
vastgesteld in de artikelen 28 tot en met 
40, of de in de artikelen 61 tot en met 75 
beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de in de bijlagen VIII tot 
en met XI vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Schrappen

Or. cs

Amendement 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 11
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de 
informatie die tijdens de aanwijzing of 
monitoring van aangemelde instanties, als 
vastgesteld in de artikelen 28 tot en met 
40, of de in de artikelen 61 tot en met 75 
beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de in de bijlagen VIII tot 
en met XI vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Schrappen

Or. de

Amendement 552
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 11

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de aanwijzing of monitoring van 
aangemelde instanties, als vastgesteld in de 
artikelen 28 tot en met 40, of de in de 
artikelen 61 tot en met 75 beschreven 
bewakings- en markttoezichtactiviteiten 
beschikbaar komt, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 89 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
tot wijziging of aanvulling van de in de 
bijlagen VIII tot en met XI vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures.

11. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de informatie 
die tijdens de aanwijzing of monitoring van 
aangemelde instanties, als vastgesteld in de 
artikelen 28 tot en met 40, of de in de 
artikelen 61 tot en met 75 beschreven 
bewakings- en markttoezichtactiviteiten 
beschikbaar komt, is de Commissie 
bevoegd overeenkomstig artikel 88 
uitvoeringshandelingen vast te stellen tot 
wijziging of aanvulling van de in de 
bijlagen VIII tot en met XI vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Or. fr



AM\936127NL.doc 65/98 PE510.766v01-00

NL

Amendement 553
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 11 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11 bis. Het Bureau, de nationale bevoegde 
autoriteit of de betrokken aangemelde 
instantie, naargelang het geval, bewaart 
één prototype van elk hulpmiddel dat van 
de fabrikant werd ontvangen en dat werd 
beoordeeld, gedurende ten minste vijf jaar 
na de voltooiing van de beoordeling.

Or. en

Motivering

Om bedrog door fabrikanten zoals in het PIP-schandaal te ontmoedigen en het markttoezicht 
in het algemeen te vergemakkelijken, is het belangrijk dat de hulpmiddelen op de markt met 
het voor de beoordeling gebruikte prototype kunnen worden vergeleken.

Amendement 554
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Wanneer de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure de 
betrokkenheid van een aangemelde 
instantie vereist, kan de fabrikant een 
verzoek daartoe richten aan een 
aangemelde instantie van zijn keuze, mits 
de instantie voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten, de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures en de 
betrokken hulpmiddelen is aangemeld. Een 
verzoek kan niet gelijktijdig worden 
ingediend bij meer dan een aangemelde 
instantie voor dezelfde 
conformiteitsbeoordelingsactiviteit. De 
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fabrikant moet de bevoegde nationale 
autoriteit van de lidstaat waarin hij zijn 
geregistreerde vestigingsplaats heeft, in 
kennis stellen van de naam van de 
aangemelde instantie die hij heeft 
gekozen.

Or. fr

Amendement 555
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De betrokken aangemelde instantie stelt 
de andere aangemelde instanties in kennis 
van de fabrikanten die hun verzoek 
intrekken voordat de aangemelde instantie 
een besluit met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordeling heeft genomen.

2. De betrokken aangemelde instantie stelt 
de andere aangemelde instanties in kennis 
van de fabrikanten die hun verzoek 
intrekken voordat de aangemelde instantie 
een besluit met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordeling heeft genomen. 
Daarnaast stelt zij onverwijld alle 
bevoegde nationale autoriteiten hiervan in 
kennis.

Or. fr

Amendement 556
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. In alle stadia van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure moet 
de met de beoordeling belaste aangemelde 
instantie ten minste een onaangekondigde 
inspectie op de productielocatie van de 
fabrikant uitvoeren alvorens een besluit 
met betrekking tot de 
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conformiteitsbeoordeling af te geven. 
Deze onaangekondigde inspectie houdt in 
dat de fabrikant in geen enkel stadium in 
kennis wordt gesteld van de mogelijke 
datum en tijd van deze inspectie. Zij stelt 
de bevoegde autoriteit van de relevante 
lidstaat in kennis van de resultaten van 
deze inspectie.

Or. fr

Amendement 557
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Amendement 558
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. cs

Amendement 559
Horst Schnellhardt

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

[...] Schrappen

Or. de

Motivering

Het voorgestelde mechanisme vertraagt de markttoegang en brengt rechtsonzekerheid met 
zich mee voor de fabrikanten van medische hulpmiddelen zonder dat daarbij de veiligheid van 
de patiënten wordt verbeterd.

Amendement 560
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Amendement 561
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. de

Motivering

Voor een grotere veiligheid van medische hulpmiddelen is met name een versterking van de 
aangemelde instanties noodzakelijk. Door het toetsingsmechanisme bestaat het gevaar dat 
nieuwe, sterk innoverende medische hulpmiddelen pas na een aanmerkelijke vertraging ter 
beschikking van de patiënten komen.
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Amendement 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Amendement 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Het door de Commissie voorgestelde proces zal leiden tot vertragingen, dubbele 
werkzaamheden en extra kosten zonder enig bewijs dat patiënten daardoor beter zullen 
worden beschermd. De nadruk zou veeleer moeten liggen op het verbeteren van de kwaliteit 
van de aangemelde instanties en de beoordelingen die zij uitvoeren.
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Amendement 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

[...] Schrappen

Or. en

Motivering

Een dergelijk toetsingsmechanisme zou leiden tot strengere beoordelingen en hogere kosten 
waar geen baten tegenover staan. Deze procedure draagt niet bij aan de veiligheid van de 
patiënt en is ook nadelig voor het mkb, dat geen nieuwe innovatieve producten zal kunnen 
ontwikkelen.

Amendement 565
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mechanisme voor de toetsing van 
bepaalde conformiteitsbeoordelingen

Wetenschappelijke beoordeling door de 
MDCG

Or. en

Motivering

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market.Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.
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Amendement 566
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Mechanisme voor de toetsing van 
bepaalde conformiteitsbeoordelingen

Inkennisstelling van de Europese 
Commissie en de MDCG van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen van medische 
hulpmiddelen.

Or. fr

Amendement 567
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan te 
vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt de 
kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
implanteerbare hulpmiddelen van klasse 
III, behalve voor verzoeken om bestaande 
certificaten aan te vullen of te verlengen. 
De kennisgeving gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt de 
kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

Or. fr
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Amendement 568
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld 
in punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt 
de kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG
door.

1. Voor implanteerbare hulpmiddelen van 
klasse III verzoekt de aangemelde instantie, 
vóór de afgifte van het 
conformiteitscertificaat, de MDCG om 
een wetenschappelijke beoordeling van de 
klinische evaluatie en de klinische follow-
up na het in de handel brengen.

Or. en

Amendement 569
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(-1) Een hulpmiddel van klasse III wordt 
uitsluitend beoordeeld door een bevoegde 
aangemelde instantie die voor die 
specifieke categorie of groep 
hulpmiddelen van klasse III is 
aangemeld.

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 

1. De aangemelde instanties brengen de 
Commissie op de hoogte van alle
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conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt de 
kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

verzoeken om conformiteitsbeoordelingen 
voor hulpmiddelen van klasse III, met 
inbegrip van verzoeken die later worden 
ingetrokken. 

De kennisgeving gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld in 
punt 19.3 van bijlage I, de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26, en de naam van de klinisch 
deskundige die overeenkomstig artikel 80, 
onder g), uit de door de MDCG opgestelde 
lijst is gekozen om het klinische-
evaluatieverslag van de fabrikant te 
evalueren.
In haar kennisgeving geeft de aangemelde 
instantie de geschatte datum aan waarop de 
conformiteitsbeoordeling moet zijn 
voltooid.
De Commissie stuurt de kennisgeving van 
verzoeken en de begeleidende documenten 
onmiddellijk naar de MDCG door.

1 bis. De MDCG kan de aangemelde 
instantie vragen om het volledige 
klinische-evaluatieverslag en het plan van 
de fabrikant voor de klinische follow-up 
na het in de handel brengen en het 
verslag van de klinisch deskundige ter 
beschikking te stellen. Bij de selectie van 
een specifiek dossier wordt terdege 
rekening gehouden met het beginsel van 
gelijke behandeling.
1 ter. De MDCG kan opmerkingen 
formuleren over het plan van de fabrikant 
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voor de klinische follow-up na het in de 
handel brengen.
Wanneer de MDCG dat doet, dient de 
fabrikant binnen 30 dagen op de 
opmerkingen van de MDCG te reageren.
1 quater. De Commissie maakt een 
samenvatting van de overeenkomstig lid 3 
ingediende opmerkingen en de uitkomst 
van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
commercieel vertrouwelijke aard mee.
1 quinquies. De Commissie zet voor de 
uitvoering van dit artikel de nodige 
technische infrastructuur op voor de 
uitwisseling van gegevens met 
elektronische middelen tussen de 
aangemelde instanties en de MDCG.

Or. en

Amendement 570
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld 
in punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 

1. De conformiteitsbeoordelingen voor 
medische hulpmiddelen van klasse III 
moeten, onder het gezag van de lidstaten, 
door de fabrikant worden uitgevoerd. De 
fabrikant moet de medische en 
sociaaleconomische belangen van het 
nieuwe, in de handel gebrachte 
hulpmiddel aantonen. Bovendien moet hij 
er de betrouwbaarheid en veiligheid van 
aantonen. Dit dient op wetenschappelijke 
en onafhankelijke wijze te geschieden.
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moet zijn voltooid. De Commissie stuurt 
de kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.

Or. fr

Amendement 571
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd artikel 44, lid 1, alinea 1, 
geldt dit voorschrift niet voor 
hulpmiddelen waarvoor in artikel 6 en 7 
bedoelde specificaties openbaar zijn 
gemaakt ten behoeve van de klinische 
evaluatie en de klinische follow-up na het 
in de handel brengen, en voor 
hulpmiddelen waarvoor de 
certificeringsaanvraag uitsluitend 
verband houdt met het aanvullen of 
verlengen van bestaande certificaten.

Or. en

Amendement 572
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen 28 dagen na ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde informatie kan de 
MDCG de aangemelde instantie 
verzoeken om vóór de afgifte van een 
certificaat een samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling in te 
dienen. Op voorstel van een van haar 

Schrappen



PE510.766v01-00 76/98 AM\936127NL.doc

NL

leden of de Commissie neemt de MDCG
een besluit over de indiening van een 
dergelijk verzoek overeenkomstig de in 
artikel 78, lid 4, vastgestelde procedure. In 
haar verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.
Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de 
aangemelde instantie de fabrikant 
daarvan in kennis.

Or. fr

Amendement 573
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Binnen 28 dagen na ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde informatie kan de 
MDCG de aangemelde instantie 
verzoeken om vóór de afgifte van een 
certificaat een samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling in te 
dienen. Op voorstel van een van haar 
leden of de Commissie neemt de MDCG 
een besluit over de indiening van een 
dergelijk verzoek overeenkomstig de in 
artikel 78, lid 4, vastgestelde procedure. In 
haar verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 

Schrappen
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conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.
Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de 
aangemelde instantie de fabrikant 
daarvan in kennis.

Or. fr

Amendement 574
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 28 dagen na ontvangst van de in lid 
1 bedoelde informatie kan de MDCG de 
aangemelde instantie verzoeken om vóór 
de afgifte van een certificaat een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling in te dienen. Op 
voorstel van een van haar leden of de 
Commissie neemt de MDCG een besluit 
over de indiening van een dergelijk 
verzoek overeenkomstig de in artikel 78, 
lid 4, vastgestelde procedure. In haar 
verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.

Binnen 20 dagen na ontvangst van de in lid 
1 bedoelde informatie kan de MDCG de 
aangemelde instantie verzoeken om vóór 
de afgifte van een certificaat een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling in te dienen. Op 
voorstel van een van haar leden of de 
Commissie neemt de MDCG een besluit 
over de indiening van een dergelijk 
verzoek overeenkomstig de in artikel 78, 
lid 4, vastgestelde procedure. In haar 
verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.

Or. fr
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Amendement 575
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 28 dagen na ontvangst van de in 
lid 1 bedoelde informatie kan de MDCG
de aangemelde instantie verzoeken om 
vóór de afgifte van een certificaat een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling in te dienen. Op 
voorstel van een van haar leden of de 
Commissie neemt de MDCG een besluit 
over de indiening van een dergelijk 
verzoek overeenkomstig de in artikel 78, 
lid 4, vastgestelde procedure. In haar 
verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.

De MDCG maakt het resultaat van zijn 
wetenschappelijke beoordeling uiterlijk 45 
dagen na de indiening van het klinische-
evaluatieverslag als bedoeld in deel A van 
bijlage XIII bekend, met inbegrip van de 
resultaten van klinische onderzoeken als 
bedoeld in bijlage XIV, de klinische 
follow-up na het in de handel brengen als 
bedoeld in deel B van bijlage XIII, de 
ontwerpgebruiksaanwijzing als bedoeld in 
punt 19.3 van bijlage I, de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties als bedoeld in 
artikel 26 en de technische documentatie 
in verband met bijlage XIII. Binnen die 
periode en uiterlijk 45 dagen na indiening 
van die documenten kan de MDCG 
verzoeken om indiening van aanvullende 
informatie die nodig is voor de 
wetenschappelijke beoordeling. De 
periode van 45 dagen wordt opgeschort tot 
aan de indiening van de aanvullende 
informatie. Latere verzoeken om 
aanvullende informatie van de MDCG 
schorten de periode voor de 
wetenschappelijke beoordeling door de 
MDCG niet op.

Or. en

Amendement 576
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen 28 dagen na ontvangst van de in lid 
1 bedoelde informatie kan de MDCG de 
aangemelde instantie verzoeken om vóór 
de afgifte van een certificaat een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling in te dienen. Op 
voorstel van een van haar leden of de 
Commissie neemt de MDCG een besluit 
over de indiening van een dergelijk 
verzoek overeenkomstig de in artikel 78, 
lid 4, vastgestelde procedure. In haar 
verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.

Binnen 28 dagen na ontvangst van de in lid 
1 bedoelde informatie kan de MDCG de 
aangemelde instantie verzoeken om vóór 
de afgifte van een certificaat een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling in te dienen. Op 
voorstel van een van haar leden of de 
Commissie neemt de MDCG een besluit 
over de indiening van een dergelijk 
verzoek overeenkomstig de in artikel 78, 
lid 4, vastgestelde procedure. In haar 
verzoek geeft de MDCG uit de 
hiernavolgende lijst de wetenschappelijk 
geldige gezondheidsreden aan waarom zij 
het specifieke dossier voor indiening van 
een samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd: 

a) monitoring van het risico-batenprofiel 
van de betrokken productcategorie;
b) verzameling van gegevens voor het 
opstellen van een gemeenschappelijke 
technische specificatie of oproep tot een 
mandaat voor een geharmoniseerde norm 
van de Europese Commissie voor de 
betrokken productcategorie; 
c) beoordeling van competentie- of 
opleidingsbehoeften van de aangemelde 
instantie en andere aangemelde instanties 
voor de betrokken productcategorie;
d) input met betrekking tot geplande 
monitoringactiviteiten van de aangemelde 
instantie;
e) input met betrekking tot geplande 
markttoezichtactiviteiten;
f) permanente controle van de lijst van 
klinisch deskundigen;
g) geplande openbare 
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voorlichtingscampagnes. 
Bij de selectie van een specifiek dossier 
wordt terdege rekening gehouden met het 
beginsel van gelijke behandeling.

Or. en

Amendement 577
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de 
aangemelde instantie de fabrikant 
daarvan in kennis.

Schrappen

Or. en

Amendement 578
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 2 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de aangemelde 
instantie de fabrikant daarvan in kennis.

Meteen na ontvangst van het verzoek van 
de MDCG stelt de aangemelde instantie de 
fabrikant daarvan in kennis.

Or. en

Amendement 579
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 
om monsters of een bezoek ter plekke in 
de bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de verlangde 
aanvullende informatie is verstrekt, wordt 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
periode voor het indienen van 
opmerkingen opgeschort. Latere 
verzoeken om aanvullende informatie van 
de MDCG schorten de periode voor de 
indiening van opmerkingen niet op.

Schrappen

Or. fr

Amendement 580
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 

Schrappen
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om monsters of een bezoek ter plekke in 
de bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de verlangde 
aanvullende informatie is verstrekt, wordt 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
periode voor het indienen van 
opmerkingen opgeschort. Latere 
verzoeken om aanvullende informatie van 
de MDCG schorten de periode voor de 
indiening van opmerkingen niet op.

Or. fr

Amendement 581
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 
om monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant omvatten. 
Totdat de verlangde aanvullende 
informatie is verstrekt, wordt de in de 
eerste zin van dit lid bedoelde periode voor 
het indienen van opmerkingen opgeschort. 
Latere verzoeken om aanvullende 
informatie van de MDCG schorten de 
periode voor de indiening van 
opmerkingen niet op.

3. De MDCG kan uiterlijk veertig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling een 
positief dan wel negatief advies hierover 
verstrekken. Indien binnen deze termijn 
van veertig dagen geen advies wordt 
uitgevaardigd, wordt dit stilzwijgend 
positief. Binnen die periode en uiterlijk 
twintig dagen na indiening kan de MDCG 
verzoeken om indiening van aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
geldige redenen nodig is voor de analyse 
van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 
om monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant omvatten. 
Totdat de verlangde aanvullende 
informatie is verstrekt, wordt de in de 
eerste zin van dit lid bedoelde periode voor 
het indienen van opmerkingen opgeschort. 
Latere verzoeken om aanvullende 
informatie van de MDCG schorten de 
periode voor de indiening van 
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opmerkingen niet op.

Or. fr

Amendement 582
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 
om monsters of een bezoek ter plekke in 
de bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de verlangde 
aanvullende informatie is verstrekt, wordt 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
periode voor het indienen van 
opmerkingen opgeschort. Latere 
verzoeken om aanvullende informatie van 
de MDCG schorten de periode voor de 
indiening van opmerkingen niet op.

3. De wetenschappelijke beoordeling van
de MDCG is gebaseerd op de in 
artikel 80 bis bedoelde beoordeling van 
het dossier door de wetenschappelijke 
adviesraad. Indien de fabrikant voor een 
desbetreffend hulpmiddel heeft verzocht 
om een wetenschappelijk advies 
overeenkomstig de in artikel 82 bis 
bedoelde procedure, worden de 
uitkomsten van die procedure tezamen 
met de aanmelding ingediend, of zodra die 
procedure is afgerond. De MDCG en de 
Commissie houden bij de 
tenuitvoerlegging van dit artikel terdege 
rekening met het wetenschappelijk advies.

Or. en

Amendement 583
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instantie houdt terdege 
rekening met de overeenkomstig lid 3 
ontvangen opmerkingen. Zij stuurt de 
Commissie een toelichting op de wijze 
waarop deze opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen, met een eventuele 
rechtvaardiging van de redenen waarom 
geen gevolg is gegeven aan de ontvangen 
opmerkingen, alsook haar definitieve 
besluit betreffende de 
conformiteitsbeoordeling in kwestie. De 
Commissie stuurt deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG door.

Schrappen

Or. fr

Amendement 584
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instantie houdt terdege 
rekening met de overeenkomstig lid 3 
ontvangen opmerkingen. Zij stuurt de 
Commissie een toelichting op de wijze 
waarop deze opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen, met een eventuele 
rechtvaardiging van de redenen waarom 
geen gevolg is gegeven aan de ontvangen 
opmerkingen, alsook haar definitieve 
besluit betreffende de 
conformiteitsbeoordeling in kwestie. De 
Commissie stuurt deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG door.

4. Het definitieve besluit van de 
aangemelde instantie betreffende de 
conformiteitsbeoordeling is ondergeschikt 
aan het overeenkomstig lid 3 verstrekte 
advies. De aangemelde instantie mag 
opmerkingen over het advies maken bij de 
Commissie die deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG doorstuurt.

Indien het overeenkomstig lid 3 verstrekte 
advies negatief is, beschikt de aangemelde 
instantie, nadat ze de fabrikant 
onmiddellijk ervan in kennis heeft gesteld, 
over een termijn van vijftien dagen na 
ontvangst van het advies om een nieuw 
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onderzoek aan te vragen. 
De MDCG stuurt binnen dertig dagen na 
ontvangst van de aanvraag voor een 
nieuw onderzoek een definitief advies
naar de aangemelde instantie. Het 
definitieve advies gaat vergezeld van een 
verslag waarin de redenen voor de 
conclusies worden uiteengezet.
Indien het overeenkomstig lid 3 verstrekte 
advies positief is, kan de aangemelde 
instantie tot certificering overgaan. Indien 
het positieve advies afhangt van de 
uitvoering van specifieke maatregelen 
(zoals aanpassing van het plan inzake de
klinische follow-up na het in de handel 
brengen en certificering met een bepaalde 
looptijd), geeft de aangemelde instantie 
het certificaat alleen af op voorwaarde dat 
deze maatregelen worden uitgevoerd.

Or. fr

Amendement 585
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instantie houdt terdege 
rekening met de overeenkomstig lid 3 
ontvangen opmerkingen. Zij stuurt de 
Commissie een toelichting op de wijze 
waarop deze opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen, met een eventuele 
rechtvaardiging van de redenen waarom 
geen gevolg is gegeven aan de ontvangen 
opmerkingen, alsook haar definitieve 
besluit betreffende de 
conformiteitsbeoordeling in kwestie. De 
Commissie stuurt deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG door.

4. De aangemelde instantie mag in geval 
van een positieve wetenschappelijke 
beoordeling een certificaat afgeven. 
Indien de positieve wetenschappelijke 
beoordeling afhangt van de uitvoering 
van specifieke maatregelen (zoals 
aanpassing van het plan inzake de 
klinische follow-up na het in de handel 
brengen en certificering met een bepaalde 
looptijd), geeft de aangemelde instantie 
het certificaat alleen af op voorwaarde dat 
deze maatregelen worden uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 586
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 4 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangemelde instantie geeft bij een 
negatieve wetenschappelijke beoordeling 
geen conformiteitscertificaat af. De 
aangemelde instantie mag echter nieuwe 
informatie indienen naar aanleiding van 
de toelichting in de wetenschappelijke 
beoordeling door de MDCG.
Op verzoek van de fabrikant organiseert 
de Commissie een hoorzitting, waarin de 
wetenschappelijke gronden voor de 
negatieve wetenschappelijke beoordeling 
aan bod komen, evenals de maatregelen 
die de fabrikant kan nemen of de 
gegevens die kunnen worden ingediend 
naar aanleiding van de zorgen van de 
MDCG.

Or. en

Amendement 587
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop de leden 1 tot en 

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
hulpmiddelen of categorieën of groepen 
hulpmiddelen, met uitzondering van de in 
lid 1 bedoelde hulpmiddelen, vaststellen 
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met 4 gedurende een vooraf bepaalde 
periode van toepassing zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

waarop de leden 1 tot en met 4 gedurende 
een vooraf bepaalde periode van toepassing 
zijn. Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 588
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid, kan de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop de leden 1 tot en 
met 4 gedurende een vooraf bepaalde 
periode van toepassing zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Amendement 589
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid, kan de 

Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid van 
de patiënten en de volksgezondheid, kan de 
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Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop de leden 1 tot en 
met 4 gedurende een vooraf bepaalde 
periode van toepassing zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop lid 1 gedurende een 
vooraf bepaalde periode van toepassing is. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. fr

Amendement 590
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 5 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) het innovatieve karakter van het 
hulpmiddel of de technologie waarop het 
is gebaseerd en het significante klinische
effect of effect voor de volksgezondheid 
ervan;

a) de technologische innovatie die of het 
nieuwe therapeutische gebruik dat een 
significant klinisch effect of effect voor de 
volksgezondheid kan hebben;

Or. en

Amendement 591
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 ingediende 
opmerkingen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 

6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 afgegeven 
adviezen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
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commercieel vertrouwelijke aard mee. commercieel vertrouwelijke aard mee.

Or. fr

Amendement 592
Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 ingediende 
opmerkingen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
commercieel vertrouwelijke aard mee.

6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 ingediende 
opmerkingen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
sectorgebonden vertrouwelijke aard mee.

Or. fr

Amendement 593
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie zet voor de uitvoering 
van dit artikel de nodige technische 
infrastructuur op voor de uitwisseling van 
gegevens met elektronische middelen 
tussen de aangemelde instanties en de 
MDCG.

7. De Commissie zet voor de uitvoering 
van dit artikel de nodige technische 
infrastructuur op voor de uitwisseling van 
gegevens met elektronische middelen 
tussen haarzelf, de aangemelde instanties 
en de MDCG.

Or. fr

Amendement 594
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de 
procedurele aspecten vaststellen voor de 
indiening en de analyse van de 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
de leden 2 en 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Schrappen

Or. fr

Amendement 595
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de procedurele 
aspecten vaststellen voor de indiening en 
de analyse van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
overeenkomstig de leden 2 en 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

8. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en procedurele 
aspecten vaststellen voor de toepassing 
van dit artikel. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 88, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 596
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Toezicht op de aangemelde instanties en 
op de intercollegiale toetsing van de voor 

de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteiten

1. Het MDCG ziet toe op:
a) de onderlinge afstemming van de eerste 
beoordeling, de kwalificatie en de 
aanmelding van en het toezicht op de 
aangemelde instanties;
b) de kwaliteit en bekwaamheid van de 
voor klasse III aangemelde instanties en 
de door hen uitgevoerde beoordelingen; 
en
c) de aanmeldings- en toezichtactiviteiten 
van de voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteiten 
door middel van intercollegiale toetsing, 
als bedoeld in artikel 28, lid 8.
2. Teneinde de doelstelling van lid 1, 
onder a), te verwezenlijken, moet de 
MDCG:
a) erop toezien dat hij over voldoende 
bekwame medewerkers beschikt die 
gekwalificeerd zijn om 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
aangemelde instanties te beoordelen. 
Minstens twee van dergelijke experts en 
een vertegenwoordiger van de Commissie 
nemen deel aan de gezamenlijke 
beoordelingsteams voor de beoordeling 
van conformiteitsbeoordelingsinstanties 
overeenkomstig artikel 32, lid 3, en van 
aangemelde instanties overeenkomstig 
artikel 35, lid 4;
b) het advies van het gezamenlijk 
beoordelingsteam met betrekking tot het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding overeenkomstig 
artikel 32, lid 6, analyseren en een 
positieve of negatieve aanbeveling doen. 
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Deze aanbeveling wordt voorgelegd aan 
de Commissie en de voor de aangemelde 
instantie verantwoordelijke nationale 
autoriteit;
c) uitvoerige kwalificatievereisten 
vaststellen voor zijn deskundigen voor de 
beoordeling van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
aangemelde instanties;
d) uitvoerige geharmoniseerde regels 
vaststellen voor aangemelde instanties en 
de beoordelingen en taken die door 
aangemelde instanties worden uitgevoerd, 
welke verplicht moeten worden toegepast 
en de toepassing waarvan moet worden 
gecontroleerd in het kader van de 
oorspronkelijke beoordeling van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en het 
toezicht op hun aanmelding als
aangemelde instanties. Deze regels 
omvatten:
i. voorwaarden voor de beoordeling en 
aanmelding van aangemelde instanties, 
met inbegrip van vereisten betreffende de 
organisatie, het 
kwaliteitsmanagementsysteem en de 
procedures van deze instanties;
ii. vereisten betreffende noodzakelijke 
middelen, met inbegrip van kwalificaties 
en opleiding;
iii. specifieke vereisten voor de 
controleurs en technisch adviseurs van 
voor klasse III aangemelde instanties;
iv. specifieke vereisten voor 
testlaboratoria, met inbegrip van die van 
subcontractanten;
v. bijzondere bekwaamheidsvereisten op 
het gebied van sterilisatieprocessen, 
biocompatibiliteit, hulpmiddelen die 
geneeskrachtige stoffen, weefsels of cellen 
van menselijke of dierlijke oorsprong 
bevatten en klinische evaluatie;
vi. vereisten inzake onafhankelijkheid, 
onpartijdigheid en geheimhouding;
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vii. uitvoerige regels voor de 
oorspronkelijke beoordeling van en het 
toezicht op fabrikanten en andere 
marktdeelnemers door aangemelde 
instanties, met specifieke en passende 
bepalingen voor de beoordeling van 
hulpmiddelen van klasse III en 
innovatieve hulpmiddelen;
viii. de frequentie van de beoordelingen 
die aangemelde instanties op gezette 
tijden, en voor fabrikanten van medische 
hulpmiddelen van klasse III minstens één 
keer per jaar, uitvoeren in het kader van 
het toezicht op fabrikanten;
ix. de reikwijdte van het toezicht, met 
inbegrip van verplichte evaluaties ter 
plekke van het 
kwaliteitsmanagementsysteem, inclusief 
bewaking, controles van de geldigheid van 
typeonderzoeken en certificaten van 
onderzoeken van ontwerpdossiers, 
klinische evaluaties en plannen voor het 
toezicht na het in de handel brengen;
x. regels en criteria voor het toezicht. deze 
beoordelingen worden voornamelijk 
onaangekondigd uitgevoerd, op basis van 
redelijke vermoedens;
xi. regels voor het beperken of intrekken 
van aanmeldingen;
xii. regels voor een arbitrageprocedure in 
geval van onenigheid over een negatieve 
aanbeveling na een oorspronkelijke 
beoordeling dan wel over een beperking 
of intrekking van een aanmelding.
3. Teneinde de doelstelling van lid 1, 
onder b), te verwezenlijken, wordt drie 
jaar na de aanmelding van een 
aangemelde instantie en daarna elke drie 
jaar de beoordeling om te bepalen of de 
aangemelde instantie nog steeds aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet, 
uitgevoerd door de MDCG en een 
gezamenlijk beoordelingsteam dat is 
aangewezen volgens de procedure van 
artikel 32, leden 3 en 4. Op verzoek van de 
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Commissie of een lidstaat kan de MDCG 
het in dit lid beschreven 
beoordelingsproces te allen tijde initiëren, 
wanneer er redelijke zorg bestaat over de 
blijvende naleving van de voorschriften 
van bijlage VI door een aangemelde 
instantie. Voor aangemelde instanties die 
zijn aangemeld voor hulpmiddelen van 
klasse III gebeurt deze beoordeling 
jaarlijks en omvat zij onder meer een 
controle van voorbeelden van 
onderzoeken van ontwerpdossiers die de 
aangemelde instantie heeft uitgevoerd, 
teneinde de blijvende kwaliteit en 
bekwaamheid voor de beoordeling van 
medische hulpmiddelen van klasse III na 
te gaan.
4. Teneinde de doelstelling van lid 1, 
onder c), te verwezenlijken, stelt de 
MDCG uitvoerige regels vast betreffende 
de intercollegiale toetsing van de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten, als gedefinieerd in 
artikel 28, lid 8. Deze regels moeten 
verplicht worden toegepast op elke 
intercollegiale toetsing van de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten die om de twee jaar 
plaatsvindt overeenkomstig het jaarlijkse 
plan voor de intercollegiale toetsing, als 
voorgeschreven door artikel 28, lid 8.
5. De leden van de MDCG, met inbegrip 
van minstens één vertegenwoordiger van 
de Commissie, nemen deel aan de 
intercollegiale toetsing van de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteiten, als gedefinieerd in 
artikel 28, lid 8.
6. De MDCG stelt gedetailleerde 
kwalificatievereisten vast voor zijn 
deskundigen die meewerken aan de 
intercollegiale toetsingen, als gedefinieerd 
in artikel 28, lid 8.

Or. en
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Amendement 597
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis
Aanmelding vóór het in de handel 

brengen
1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld 
in punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. De aangemelde instanties 
vermelden in de aanmeldingen wanneer 
de conformiteitsbeoordeling naar 
schatting wordt afgerond. De Commissie 
stuurt de kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door.
2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot uitbreiding 
van de reikwijdte van de hulpmiddelen die 
vóór het in de handel brengen moeten 
worden aangemeld, als bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

De in artikel 44, lid 1, en lid 5, alinea 1, van het voorstel van de Commissie bedoelde 
aanmelding vóór het in de handel brengen moet in een nieuw artikel worden behouden om de 
Commissie marktkennis en -toezicht te verschaffen.

Amendement 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber
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Voorstel voor een verordening
Artikel 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 bis 
Controlemechanisme voor aangemelde 

instanties en bevoegde nationale 
autoriteiten

1. De MDCG dient zorg te dragen voor de 
normalisering van de eerste beoordeling 
van kwalificaties, aanmelding en toezicht 
van aangemelde instanties en voor de 
onderlinge aanpassing van de aanmelding 
en toezichtactiviteiten van de nationale 
bevoegde autoriteiten.
2. Om de in lid 1 bedoelde doelstelling - de 
normalisering van nationale bevoegde 
autoriteiten - te behalen, dient de MDCG 
duidelijke regels in te voeren betreffende 
de intercollegiale toetsing van nationale 
bevoegde autoriteiten in overeenstemming 
met artikel 28, lid 8. Deze regels moeten 
verplicht worden voor alle intercollegiale 
toetsingen die om de twee jaar door de 
nationale bevoegde autoriteiten worden 
verricht conform het in artikel 28, lid 8, 
vastgestelde jaarlijkse plan.
3. Leden van de MDCG moeten 
deelnemen aan deze intercollegiale 
toetsing van de nationale bevoegde 
autoriteiten in overeenstemming met 
artikel 28, lid 8.
4. De MDCG moet nauwkeurige 
voorschriften vaststellen ten aanzien van 
de controledeskundigen die deelnemen 
aan de intercollegiale toetsing in 
overeenstemming met artikel 28, lid 8.
5. Om de in lid 1 bedoelde doelstelling -
normalisering van de aangemelde 
instanties - te behalen, moeten in de 
MDCG deskundigen voor de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
aangemelde instanties opgenomen zijn. 
Ten minste twee dergelijke deskundigen 
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dienen te zijn opgenomen in het 
gezamenlijke beoordelingsteam conform 
artikel 32, lid 3, van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
aangemelde instanties in 
overeenstemming met artikel 35, lid 4.
6. Om de in lid 1 bedoelde doelstelling -
normalisering van de aangemelde 
instanties - te behalen, moet de MDCG 
uitvoerige kwalificatievereisten ten 
aanzien van de deskundigen voor de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en de 
aangemelde instanties opstellen. 
7. De MDCG moet het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam 
betreffende het beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding conform artikel 32, 
lid 6, onderzoeken en tot een positief of 
negatief advies besluiten. Dit advies moet 
worden overgemaakt aan de Commissie 
en aan de bevoegde nationale autoriteiten.
8. Als extra maatregel om de in lid 1 
genoemde doelstelling te behalen, moet de 
MDCG verplichte, uitvoerige regels 
ontwikkelen voor de beoordeling van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
aangemelde instanties.
Deze regels omvatten:
a) voorwaarden voor een beoordeling en 
aanmelding van aangemelde instanties, 
onder meer:
- voorschriften voor de organisatie, 
kwaliteit, het managementsysteem en 
processen;
- voorschriften voor de nodige personele 
middelen, inclusief kwalificaties en 
vakopleiding; 
- bijzondere voorschriften voor 
controleurs en technische deskundigen 
van aangemelde instanties;
- bijzondere voorschriften voor 
laboratoria en onderaannemers;
- voorschriften met betrekking tot 
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onafhankelijkheid, onpartijdigheid en 
geheimhouding;
b) uitvoerige regels voor eerste 
beoordelingen en toezicht: 
- het toezicht moet regelmatig, ten minste 
eenmaal per jaar, worden verricht;
- het toezicht moet ter plekke plaatsvinden 
en de beoordeling van 
kwaliteitsmanagementcertificaten, 
typetoezicht en interpretatiedocumentatie 
(designdossier), klinische evaluaties en 
markttoezicht na invoering omvatten. 
Daarbij dient bijzondere aandacht te gaan 
naar hulpmiddelen die behoren tot klasse 
III en nieuwe hulpmiddelen;
c) regels en criteria voor het toezicht op 
grond van gemotiveerde twijfel; dit 
toezicht moet met name onaangekondigd 
plaatsvinden;
d) regels voor de beperking en intrekking 
van documenten;
e) regels voor een arbitrageprocedure 
indien geen overeenstemming wordt 
bereikt over een negatief advies 
betreffende een oorspronkelijke 
beoordeling of over de beperking of 
intrekking van een document.

Or. de


