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Amendement 599
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. cs

Amendement 600
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. Voordat een certificaat wordt 
afgegeven, vergewist de aangemelde 
instantie die is belast met de evaluatie zich 
ervan of het klinisch onderzoeksverslag 
als bedoeld in artikel 59, lid 4 van deze 
verordening resultaten bevat. De door de 
aangemelde instanties afgegeven 
certificaten overeenkomstig de bijlagen 
VIII, IX en X worden opgesteld in een 
officiële taal van de Unie, vastgesteld door 
de lidstaat waarin de aangemelde instantie 
is gevestigd, of anders in een officiële taal 
van de Unie die voor de aangemelde 
instantie aanvaardbaar is. De 
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minimuminhoud van de certificaten staat 
vermeld in bijlage XII.

Or. fr

Amendement 601
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Gedurende de geldigheidsperiode 
van de conformiteitscertificaten 
inspecteert de betreffende aangemelde 
instantie minstens één keer per jaar 
onaangekondigd de productieplaats van 
het medisch hulpmiddel dat zij geacht 
wordt te evalueren. Verondersteld wordt 
dat de producent op geen enkel moment 
op de hoogte is van de mogelijke datum en 
tijd van deze onaangekondigde inspectie.

Or. fr

Amendement 602
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een aangemelde instantie 
vaststelt dat de fabrikant niet langer aan de 
voorschriften van deze verordening 
voldoet, gaat zij, rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel, over tot schorsing 
of intrekking van het afgegeven certificaat 
of legt zij beperkingen op, tenzij voor de 
naleving van deze voorschriften door de 
fabrikant binnen een door de aangemelde 
instantie vastgestelde passende termijn een 

3. Wanneer een aangemelde instantie 
vaststelt dat de fabrikant niet langer aan de 
voorschriften van deze verordening 
voldoet, gaat zij, rekening houdend met het 
evenredigheidsbeginsel, over tot schorsing 
of intrekking van het afgegeven certificaat 
of legt zij beperkingen op, tenzij voor de 
naleving van deze voorschriften door de 
fabrikant binnen een door de aangemelde 
instantie vastgestelde passende termijn een 
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adequate corrigerende actie wordt 
ondernomen. De aangemelde instantie 
geeft de redenen voor haar besluit op.

adequate corrigerende actie wordt 
ondernomen. De aangemelde instantie 
geeft de redenen voor haar besluit op en 
informeert de bevoegde autoriteiten van 
de lidstaten waar het medisch hulpmiddel 
wordt geproduceerd en op de markt wordt 
gebracht, de Europese Commissie en de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG).

Or. fr

Amendement 603
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 45 – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. In het licht van de technische 
vooruitgang is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de minimuminhoud van de 
certificaten, als vastgesteld in bijlage XII.

5. In het licht van de technische 
vooruitgang is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 88 
uitvoeringshandelingen vast te stellen tot 
wijziging of aanvulling van de 
minimuminhoud van de certificaten, als 
vastgesteld in bijlage XII.

Or. fr

Amendement 604
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 46 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Zij informeert de bevoegde 
autoriteiten van de betrokken lidstaten die 
zijn belast met de controle op de productie 
en verkoop van het betreffende medische 
hulpmiddel, alsook de Commissie en de 
MDCG.
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Or. fr

Amendement 605
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In afwijking van artikel 42 kan een 
bevoegde autoriteit, op grond van een naar 
behoren gerechtvaardigd verzoek, toestaan 
dat op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat een specifiek hulpmiddel in de 
handel wordt gebracht of in gebruik wordt 
genomen waarvoor de in artikel 42 
bedoelde procedures niet zijn uitgevoerd en 
waarvan het gebruik in het belang van de 
volksgezondheid of de veiligheid van de 
patiënten is.

1. In afwijking van artikel 42 kan een 
bevoegde autoriteit, op grond van een naar 
behoren gerechtvaardigd verzoek, toestaan 
dat op het grondgebied van de betrokken 
lidstaat een specifiek hulpmiddel in de 
handel wordt gebracht of in gebruik wordt 
genomen waarvoor de in artikel 42 
bedoelde procedures niet zijn uitgevoerd en 
waarvan het gebruik in het belang van de 
volksgezondheid of de veiligheid van de 
patiënten is op voorwaarde dat dit 
hulpmiddel door de MDCG is 
goedgekeurd. Deze uitzondering is alleen 
mogelijk wanneer de fabrikant binnen de 
voorgeschreven termijn de nodige 
klinische gegevens voorlegt aan de 
bevoegde autoriteit.

Or. de

Amendement 606
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten stellen de Commissie en de 
andere lidstaten in kennis van elk besluit 
om een vergunning te verlenen voor het in 
de handel brengen of in gebruik nemen van 
een hulpmiddel overeenkomstig lid 1, 
wanneer deze vergunning wordt verleend 

2. De lidstaten stellen de Commissie, de 
aangemelde instantie die is belast met de 
evaluatie van het betreffende medische 
hulpmiddel, de MDCG en de andere 
lidstaten in kennis van elk besluit om een 
vergunning te verlenen voor het in de 
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voor gebruik bij meer dan één patiënt. handel brengen of in gebruik nemen van 
een hulpmiddel overeenkomstig lid 1, 
wanneer deze vergunning wordt verleend 
voor gebruik bij meer dan één patiënt.

Or. fr

Amendement 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Op verzoek van een lidstaat en wanneer 
dit in meer dan één lidstaat in het belang 
van de volksgezondheid of de veiligheid 
van patiënten is, kan de Commissie door 
middel van uitvoeringshandelingen de 
geldigheidsduur van een door een lidstaat 
overeenkomstig lid 1 voor het grondgebied 
van de Unie verleende vergunning met 
een bepaalde periode verlengen en de 
voorwaarden vaststellen waaronder het 
hulpmiddel in de handel mag worden 
gebracht of in gebruik mag worden 
genomen. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 88, lid 3, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
vastgesteld.

Schrappen

Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die 
verband houden met de gezondheid en 
veiligheid van de mens stelt de Commissie 
volgens de in artikel 88, lid 4, bedoelde 
procedure onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast.

Or. pl

Motivering

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
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spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Amendement 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) om te controleren of de hulpmiddelen, 
onder normale gebruiksomstandigheden, 
zodanig worden ontworpen, vervaardigd en 
verpakt dat zij geschikt zijn voor een of 
meer van de specifieke doeleinden van een 
medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 
2, lid 1, punt 1, en de beoogde prestaties, 
als aangegeven door de fabrikant, leveren;

a) om te controleren of de hulpmiddelen, 
onder normale gebruiksomstandigheden, 
zodanig worden ontworpen, vervaardigd en 
verpakt dat zij geschikt zijn voor een of 
meer van de specifieke doeleinden van een 
medisch hulpmiddel als bedoeld in artikel 
2, lid 1, punt 1, en de beoogde prestaties, 
als aangegeven door de fabrikant of de 
opdrachtgever, leveren;

Or. de

Amendement 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Klinische onderzoeken worden zodanig 
opgezet en uitgevoerd dat de rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de aan een 
klinisch onderzoek deelnemende 
proefpersonen worden beschermd en dat de 
bij het klinische onderzoek gegenereerde 
klinische gegevens betrouwbaar en robuust 
zijn.

3. Klinische onderzoeken worden zodanig 
opgezet en uitgevoerd dat de rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de aan een 
klinisch onderzoek deelnemende 
proefpersonen worden beschermd en dat de 
bij het klinische onderzoek gegenereerde 
klinische gegevens betrouwbaar en robuust 
zijn. Klinische onderzoeken mogen niet 
worden verricht wanneer de daarmee 
samenhangende risico's groter zijn dan 
het mogelijke voordeel van het medische 
hulpmiddel.
De lidstaten moeten de mogelijkheid 
hebben om klinische onderzoeken van 
bepaalde hulpmiddelengroepen of 
proefgebieden te verbieden of bepaalde 
voorwaarden op te leggen.

Or. de

Amendement 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De opdrachtgever van een klinisch 
onderzoek dient een aanvraag in bij de 
lidstaat of lidstaten waarin het onderzoek 
zal worden uitgevoerd, die vergezeld gaat 
van de in hoofdstuk II van bijlage XIV 
bedoelde documentatie. Binnen zes dagen 

De opdrachtgever van een klinisch 
onderzoek dient een aanvraag in bij de 
lidstaat of lidstaten waarin het onderzoek 
zal worden uitgevoerd, die vergezeld gaat 
van de in hoofdstuk II van bijlage XIV 
bedoelde documentatie. Binnen veertien
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na ontvangst van de aanvraag deelt de 
betrokken lidstaat aan de opdrachtgever 
mee of het klinische onderzoek binnen de 
werkingssfeer van deze verordening valt en 
of de aanvraag volledig is.

dagen na ontvangst van de aanvraag deelt 
de betrokken lidstaat aan de opdrachtgever 
mee of het klinisch onderzoek binnen de 
werkingssfeer van deze verordening valt en 
of de aanvraag volledig is.

Or. de

Amendement 612
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Indien er meerdere lidstaten bij zijn 
betrokken, moeten zij zich in geval van 
een geschil over de vraag of er al dan niet 
goedkeuring moet worden gegeven voor 
een klinisch onderzoek inspannen om tot 
overeenstemming te komen. Indien zij 
geen overeenstemming weten te bereiken, 
neemt de Europese Commissie een besluit 
na de betrokken lidstaten te hebben 
gehoord.

Or. en

Motivering

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

Amendement 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 – alinea 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Amendement 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten moeten ervoor zorgen 
dat ze een klinisch onderzoek 
onderbreken, stopzetten of tijdelijk 
onderbreken wanneer er nieuwe 
wetenschappelijke inzichten bekend raken 
en de bevoegde autoriteit daarom geen 
goedkeuring meer zou verlenen aan het 
klinisch onderzoek of wanneer de ethische 
commissie haar toestemming niet meer 
zou geven.

Or. de

Motivering

Nieuwe wetenschappelijke inzichten en verworvenheden kunnen ertoe leiden dat een klinisch 
onderzoek niet langer nodig is. Dan moeten de bevoegde autoriteiten de mogelijkheid hebben 
deze klinische onderzoeken stop te zetten.

Amendement 615
Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 5 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor hulpmiddelen voor onderzoek van 
klasse III en implanteerbare of langdurig 
werkzame invasieve hulpmiddelen van 
klasse IIa of IIb, zodra de betrokken 
lidstaat de opdrachtgever in kennis heeft 
gesteld van zijn goedkeuring;

a) zodra de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever in kennis heeft gesteld van 
zijn goedkeuring;

Or. de

Amendement 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 5 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) voor andere hulpmiddelen voor 
onderzoek dan die vermeld onder a),
onmiddellijk na de datum van de 
aanvraag, mits de betrokken lidstaat aldus 
heeft besloten en bewijsmateriaal wordt 
verstrekt waaruit blijkt dat de rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de 
proefpersonen van het klinische 
onderzoek worden beschermd;

Schrappen

Or. de

Amendement 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 5 – letter c)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) na afloop van een periode van 35 dagen 
na de in lid 4 bedoelde valideringsdatum, 

c) na afloop van een periode van 60 dagen 
na de in lid 4 bedoelde valideringsdatum, 



AM\936128NL.doc 13/189 PE510.767v01-00

NL

tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever binnen die periode in kennis 
heeft gesteld van zijn weigering op grond 
van overwegingen in verband met 
volksgezondheid, veiligheid van de 
patiënten of overheidsbeleid.

tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever binnen die periode in kennis 
heeft gesteld van zijn weigering op grond 
van overwegingen in verband met 
volksgezondheid, veiligheid van de 
patiënten of overheidsbeleid.

Or. de

Amendement 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ethische commissie
De toestemming voor een klinisch 
onderzoek kan alleen maar worden 
gegeven wanneer een onafhankelijke 
ethische commissie het klinisch onderzoek 
positief beoordeeld heeft. De verklaring 
van de ethische commissie moet rekening 
houden met de medische uitvoerbaarheid, 
de goedkeuring van de proefpersonen, 
nadat deze volledige op de hoogte zijn 
gebracht van de mogelijke risico's en 
gevaren die met het klinisch onderzoek 
samenhangen, evenals de geschiktheid 
van de onderzoeksinrichtingen en de 
onderzoekers.
Het is de taak van de ethische commissie 
om de rechten, het welzijn en de veiligheid 
van proefpersonen, gebruikers en derden 
te beschermen. Deze commissie moet 
onafhankelijk zijn van het onderzoek, de 
opdrachtgever en elke andere invloed. Er 
moeten zowel nationale als internationale 
normen worden nageleefd.
De ethische commissie is samengesteld uit 
een toereikend aantal leden dat beschikt
over passende kwalificaties. In een 
ethische commissie moeten echter ook 
vertegenwoordigers van het 
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maatschappelijk middenveld zetelen.

Or. de

Motivering

Voor klinische onderzoeken moeten ook op het vlak van medische hulpmiddelen duidelijke 
bepalingen worden vastgesteld met betrekking tot de ethische commissie. Het zou dienstig zijn 
om de normen voor een ethische commissie op het vlak van medische hulpmiddelen aan te 
passen aan de definitieve versie van de Verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik en tot intrekking 
van Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 619
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten zien erop toe dat de personen 
die de aanvraag beoordelen, geen 
belangenconflicten hebben en dat zij
onafhankelijk zijn van de opdrachtgever, 
de instelling van de onderzoeklocatie(s) en 
de betrokken onderzoekers en vrij zijn van 
elke andere ongepaste beïnvloeding.

De lidstaten zien erop toe dat de personen 
die de aanvraag beoordelen onafhankelijk 
zijn van de opdrachtgever en de betrokken 
onderzoekers en vrij zijn van elke andere 
ongepaste beïnvloeding.

Or. fr

Amendement 620
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen die
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. Bij de beoordeling 

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen dat
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. Bij de beoordeling 
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wordt rekening gehouden met het 
standpunt van ten minste een persoon 
wiens primaire interessegebied van niet-
wetenschappelijke aard is. Er wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
ten minste een patiënt.

wordt rekening gehouden met het 
standpunt van ten minste een persoon 
wiens primaire interessegebied van niet-
wetenschappelijke aard is. Er wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
patiënten.

De lijst van beoordelaars moet aan de 
opdrachtgever ter beschikking worden 
gesteld.

Or. en

Amendement 621
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen die
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. Bij de beoordeling 
wordt rekening gehouden met het 
standpunt van ten minste een persoon 
wiens primaire interessegebied van niet-
wetenschappelijke aard is. Er wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
ten minste een patiënt.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
beoordeling gezamenlijk wordt verricht 
door een redelijk aantal personen dat
tezamen over de nodige kwalificaties en 
ervaring beschikken. Bij de beoordeling 
wordt rekening gehouden met het 
standpunt van meer dan een persoon wiens 
primaire interessegebied van niet-
wetenschappelijke aard is. Er wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
ten minste een patiënt.

Or. en

Motivering

Het is niet juist om van "ten minste een patiënt" te spreken. Het standpunt van een patiënt is 
niet voldoende, omdat een patiënt immers onmogelijk het standpunt van alle patiënten binnen 
het onderzoek kan vertegenwoordigen.

Amendement 622
Philippe Juvin
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling, in het licht van de technische 
vooruitgang en de mondiale regelgevende 
ontwikkelingen, van de voorschriften voor 
de in hoofdstuk II van bijlage XIV 
vastgestelde documentatie die tezamen met 
de aanvraag voor het klinische onderzoek 
moet worden ingediend.

7. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 88 
uitvoeringshandelingen vast te stellen tot 
wijziging of aanvulling, in het licht van de 
technische vooruitgang en de mondiale 
regelgevende ontwikkelingen, van de 
voorschriften voor de in hoofdstuk II van 
bijlage XIV vastgestelde documentatie die 
tezamen met de aanvraag voor het 
klinische onderzoek moet worden 
ingediend.

Or. fr

Amendement 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en 
de Commissie overeenkomstig artikel 56;

b) de uitwisseling van informatie tussen de 
lidstaten onderling en tussen de lidstaten en 
de Commissie overeenkomstig artikel 56; 
alle relevante bijgewerkte informatie 
betreffende een onderzoek moeten in de 
databank worden ingevoerd, zoals 
bijvoorbeeld de maatregelen die lidstaten 
hebben genomen voor het beëindigen, 
schorsen of wijzigen van een onderzoek, 
evenals alle bijgewerkte informatie over 
de risico-batenverhouding van genomen 
spoedeisende veiligheidsmaatregelen.

Or. en

Amendement 624
Rebecca Taylor
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Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1 – letter c bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c bis) de verslagen over het klinische 
onderzoek die de opdrachtgever heeft 
ingediend overeenkomstig artikel 58, 
lid 5;

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de verslagen over het klinisch onderzoek deel uitmaken 
van de informatie die toegankelijk is voor het publiek en de gezondheidswerkers. Met deze 
amendementen wordt gezorgd voor een zekere samenhang met de verwachte uitkomst van de 
onderhandelingen over klinische onderzoeken.

Amendement 625
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. […/…]. Met 
uitzondering van de in artikel 52 bedoelde 
informatie is de in het elektronische 
systeem verzamelde en verwerkte 
informatie alleen toegankelijk voor de 
lidstaten en de Commissie.

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. […/…] en de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed), opgezet bij 
Besluit 2010/227/EU van de Commissie.
Met uitzondering van de in artikel 52 
bedoelde informatie is de in het 
elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie alleen toegankelijk 
voor de lidstaten en de Commissie.

Or. fr
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Motivering

De interoperabiliteit tussen het elektronisch systeem en de Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) moet ook worden genoemd.

Amendement 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. […/…]. Met 
uitzondering van de in artikel 52 bedoelde 
informatie is de in het elektronische 
systeem verzamelde en verwerkte 
informatie alleen toegankelijk voor de 
lidstaten en de Commissie.

2. Bij het opzetten van het in lid 1 bedoelde 
elektronische systeem zorgt de Commissie 
ervoor dat het interoperabel is met de EU-
databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht overeenkomstig artikel […] 
van Verordening (EU) nr. […/…]. Met 
uitzondering van de in artikel 52 bedoelde 
informatie is de in het elektronische 
systeem verzamelde en verwerkte 
informatie toegankelijk voor de lidstaten en 
de Commissie. De Commissie zorgt er 
tevens voor dat het elektronische systeem 
toegankelijk is voor gezondheidswerkers 
en patiënten. Het publiek moet 
overeenkomstig Verordening (EU) 
nr. 1049/2001 toegang hebben tot de 
gegevens in de databank.

Or. en

Amendement 627
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 88 
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handelingen vast te stellen waarin wordt 
bepaald welke andere in het elektronische 
systeem verzamelde en verwerkte 
informatie over klinische onderzoeken 
openbaar wordt gemaakt om 
interoperabiliteit mogelijk te maken met de 
EU-databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht bij Verordening (EU) nr. 
[…/…]. Artikel 52, leden 3 en 4, is van 
toepassing.

uitvoeringshandelingen vast te stellen 
waarin wordt bepaald welke andere in het 
elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie over klinische 
onderzoeken openbaar wordt gemaakt om 
interoperabiliteit mogelijk te maken met de 
EU-databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht bij Verordening (EU) nr. 
[…/…]. Artikel 52, leden 3 en 4, is van 
toepassing.

Or. fr

Amendement 628
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het einde van het 
klinische onderzoek dient de opdrachtgever 
bij de betrokken lidstaten een 
samenvatting in van de resultaten van het 
klinische onderzoek in de vorm van een 
verslag over het klinische onderzoek, als 
bedoeld in hoofdstuk I, punt 2.7, van 
bijlage XIV. Wanneer het om 
wetenschappelijke redenen niet mogelijk is 
om binnen een jaar een verslag over het 
klinische onderzoek in te dienen, wordt dit 
verslag ingediend zodra het beschikbaar is. 
In dat geval wordt in het plan voor klinisch 
onderzoek, als bedoeld in hoofdstuk II, 
punt 3, van bijlage XIV, aangegeven 
wanneer de resultaten van het klinische 
onderzoek zullen worden ingediend, met 
een toelichting.

3. Binnen een jaar na het einde van het 
klinische onderzoek dient de opdrachtgever 
bij de betrokken lidstaten de resultaten in
van het klinische onderzoek in de vorm van 
een verslag over het klinische onderzoek, 
als bedoeld in hoofdstuk I, punt 2.7, van 
bijlage XIV. Wanneer het om 
wetenschappelijke redenen niet mogelijk is 
om binnen een jaar een verslag over het 
klinische onderzoek in te dienen, wordt dit 
verslag ingediend zodra het beschikbaar is. 
In dat geval wordt in het plan voor klinisch 
onderzoek, als bedoeld in hoofdstuk II, 
punt 3, van bijlage XIV, aangegeven 
wanneer de resultaten van het klinische 
onderzoek zullen worden ingediend, met 
een toelichting.

Or. en

Motivering

Hoewel het onderzoeksverslag van de klinische prestaties een soort samenvatting is, moet het 
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voor de fabrikanten wel duidelijk zijn dat dit verslag deel zal uitmaken van de informatie die 
toegankelijk is voor het publiek.

Amendement 629
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Door middel van het in artikel 53 
bedoelde elektronische systeem kan de 
opdrachtgever van een in meer dan een 
lidstaat uit te voeren klinisch onderzoek 
voor de toepassing van artikel 51 een
enkele aanvraag indienen, die na ontvangst 
elektronisch naar de betrokken lidstaten 
wordt doorgestuurd.

1. Door middel van het in artikel 53 
bedoelde elektronische systeem kan de 
opdrachtgever van een klinisch onderzoek 
voor de toepassing van artikel 51 de
aanvraag indienen, die na ontvangst 
elektronisch naar de betrokken lidstaten 
wordt doorgestuurd.

Or. en

Motivering

De mogelijkheid om de aanvraag via de databank in te dienen moet openstaan voor alle 
onderzoeken, zelfs als het onderzoek maar in één lidstaat zal worden uitgevoerd.

Amendement 630
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 3 – alinea 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) beschrijft de resultaten van de 
gecoördineerde beoordeling in een verslag 
waarmee de andere betrokken lidstaten 
rekening moeten houden wanneer zij een 
besluit nemen over de aanvraag van de 
opdrachtgever overeenkomstig artikel 51, 
lid 5.

b) beschrijft de resultaten van de 
gecoördineerde beoordeling in een verslag 
dat de andere betrokken lidstaten moeten 
goedkeuren wanneer zij een besluit nemen 
over de aanvraag van de opdrachtgever 
overeenkomstig artikel 51, lid 5.

Or. en
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Amendement 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) nieuwe bevindingen in verband met de 
onder a), b) en c) bedoelde voorvallen.

d) nieuwe bevindingen in verband met de 
onder a), b) en c) bedoelde voorvallen.

Er moet tevens informatie worden 
verzameld over incidenten die het gevolg 
zijn van gebruikersfouten, aangezien deze 
een van de meest voorkomende oorzaken 
van incidenten met medische 
hulpmiddelen zijn. Deze informatie kan 
bijdragen tot het verbeteren van de 
veiligheid van en de kennis over het 
hulpmiddel.
In de verordening moet eveneens worden 
bepaald dat lidstaten ervoor moeten 
zorgen dat incidenten op niet-
elektronische wijze kunnen worden 
gerapporteerd, zodat patiënten die geen 
toegang hebben tot internet ook kunnen 
rapporteren.

Or. en

Amendement 632
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De bepaling onder letter a) van dit lid 
geldt eveneens voor gezondheidswerkers 
die in contact staan met patiënten die 
letsel hebben opgelopen.
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Or. en

Amendement 633
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 635
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om gezondheidswerkers, 
gebruikers en patiënten aan te moedigen 
om aan hun bevoegde autoriteiten 

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

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

Or. fr

Amendement 636
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Motivering

Dit amendement neemt de benadering over die is opgesteld in het kader van de richtlijn 
geneesmiddelenbewaking.



PE510.767v01-00 24/189 AM\936128NL.doc

NL

Amendement 637
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Deze bepaling sluit aan op de gekozen aanpak in de richtlijn geneesmiddelenbewaking.

Amendement 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om gezondheidswerkers,
gebruikers en patiënten aan te moedigen 
om aan hun bevoegde autoriteiten 
vermoedelijke ernstige incidenten, als 
bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren. 

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

bedoeld in lid 1, onder a), te rapporteren.
Zij registreren dergelijke verslagen centraal 
op nationaal niveau. Wanneer een 
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
dergelijke verslagen ontvangt, neemt zij de 
nodige stappen om ervoor te zorgen dat de 
fabrikant van het betrokken hulpmiddel 
van het incident in kennis wordt gesteld. 
De fabrikant zorgt voor de passende 
follow-up.

Or. en

Amendement 639
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten coördineren onder elkaar de 
ontwikkeling van webgebaseerde en 
gestructureerde standaardformulieren voor 
de rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten. De lidstaten voorzien 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten tevens van andere formulieren 
om vermoedelijke incidenten aan de 
nationale bevoegde autoriteiten te melden.

Or. en

Amendement 640
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

ontwikkeling van webgebaseerde en 
gestructureerde standaardformulieren en 
andere niet-elektronische formaten voor 
de rapportage van ernstige incidenten door 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten.

Or. en

Amendement 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Fabrikanten van hulpmiddelen naar maat 
rapporteren ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld, als bedoeld in lid 1, 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarin het hulpmiddel in kwestie is 
aangeboden.

4. Fabrikanten van hulpmiddelen naar maat 
rapporteren onmiddellijk incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld, als bedoeld in lid 1, 
aan de bevoegde autoriteit van de lidstaat 
waarin het hulpmiddel in kwestie is 
aangeboden.

Or. en

Amendement 642
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In samenwerking met de lidstaten wordt 
door de Commissie een elektronisch 
systeem opgezet en beheerd voor de 
verzameling en verwerking van de 
volgende informatie:

1. In samenwerking met de lidstaten wordt 
door de Commissie de bij Besluit 
2010/227/EU van de Commissie opgezette 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) verder 
ontwikkeld en wordt een elektronisch 
systeem opgezet en beheerd voor de 
verzameling en verwerking van de 
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volgende informatie:

Or. en

Amendement 643
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 1 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) de door de fabrikanten opgestelde 
periodieke veiligheidsverslagen als 
bedoeld in artikel 63 bis;

Or. en

Amendement 644
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties en de fabrikanten, 
indien de informatie hun eigen product 
betreft.

Or. de

Amendement 645
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De door het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie is 
toegankelijk voor de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties. De Commissie 
verstrekt, in overleg met de 
coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen, elke zes maanden een 
overzicht van deze informatie die bestemd 
is voor het publiek en 
gezondheidswerkers. Deze informatie is 
toegankelijk via de in artikel 27 bedoelde 
Europese databank.

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers en het publiek hebben baat bij een overzicht van de bewakings- en 
markttoezichtgegevens. Aangezien deze informatie vertrouwelijk moet worden behandeld, is 
de coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen het aangewezen forum om de informatie ten 
behoeve van de Europese databank te verstrekken.

Amendement 646
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Om een medisch hulpmiddel rationeel te kunnen gebruiken moeten artsen en chirurgen op 
grond van doeltreffendheid en veiligheid een keuze maken van de hulpmiddelen die ze willen 
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gebruiken. Gezondheidswerkers dienen toegang te krijgen tot alle bewijsmateriaal, 
waaronder gegevens over de technische prestaties, studies vóór en na het in de handel 
brengen, die door de fabrikanten zijn opgesteld wanneer ze hun producten ter goedkeuring 
indienen. 

Amendement 647
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De Commissie zorgt ervoor dat 
gezondheidswerkers en het publiek 
volledige toegang tot het elektronische 
systeem hebben overeenkomstig de 
bestaande wetgeving op het gebied van 
gegevensbescherming en intellectuele-
eigendomsrecht.

Or. en

Amendement 648
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in artikel 62, lid 5, bedoelde 
verslagen en informatie met betrekking tot 
het hulpmiddel in kwestie worden tevens 
automatisch via het elektronische systeem 
verzonden naar de aangemelde instantie 
die overeenkomstig artikel 45 het 
certificaat heeft afgegeven.

Or. en

Motivering

De integratie van de aangemelde instanties in de uitwisseling van informatie door de 
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markttoezichtautoriteiten moet worden uitgebreid en duidelijk worden omschreven. De 
aangemelde instanties hebben – binnen het kader van geautomatiseerde, geharmoniseerde 
communicatieprocedures – in het bijzonder geconsolideerde informatie nodig om 
ontwikkelingen te kunnen erkennen, onmiddellijk rekening te kunnen houden met nieuwe 
informatie en snel en passend te kunnen reageren op gebeurtenissen en incidenten, 
bijvoorbeeld door middel van nacontroles of de schorsing of intrekking van certificaten.

Amendement 649
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De in artikel 62, lid 5, bedoelde 
verslagen en informatie met betrekking tot 
het hulpmiddel in kwestie worden tevens 
automatisch via het elektronische systeem 
verzonden naar de aangemelde instantie 
die overeenkomstig artikel 45 het 
certificaat heeft afgegeven.

Or. en

Amendement 650
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Er mag geen bijkomend nationaal 
meldingssysteem worden ingevoerd; 
alleen het Europese meldingssysteem mag 
geldigheid hebben.

Or. de

Amendement 651
Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Artikel 63 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 63 bis
Periodiek veiligheidsverslag

1. Fabrikanten van medische 
hulpmiddelen van klasse III rapporteren 
aan het in artikel 62 bedoelde 
elektronische systeem:
a) samenvattingen van de gegevens die 
van belang zijn voor de voordelen en 
risico's van de medische hulpmiddelen, 
met inbegrip van de resultaten van alle 
studies, met een inschatting van de 
mogelijke gevolgen daarvan voor de 
certificering;
b) een wetenschappelijke afweging van de 
voordelen en risico's van het medische 
hulpmiddel;
c) alle gegevens over het afzetvolume van 
de medische hulpmiddelen, met inbegrip 
van een schatting van het aantal mensen 
dat aan het medische hulpmiddel is 
blootgesteld.
2. De frequentie waarmee de fabrikanten 
het in lid 1 bedoelde verslag opstellen 
wordt vermeld in de in artikel 44 bedoelde 
wetenschappelijke beoordeling van de 
MDCG.
De fabrikanten dienen hun periodieke 
veiligheidsverslagen bij de bevoegde 
autoriteiten in, hetzij onmiddellijk op 
verzoek, hetzij ten minste eenmaal per 
jaar in de eerste twee jaar nadat het 
medische hulpmiddel voor het eerst in de 
handel is gebracht.
3. De MDCG beoordeelt de periodieke 
veiligheidsverslagen om te bepalen of er 
sprake is van nieuwe of gewijzigde 
risico's, of van wijzigingen in de risico-
batenverhouding van het medische 
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hulpmiddel.
4. De MDCG bepaalt na de beoordeling 
van de periodieke veiligheidsverslagen of 
er maatregelen betreffende het medische 
hulpmiddel nodig zijn. De MDCG 
informeert de aangemelde instantie in 
geval van een negatieve 
wetenschappelijke beoordeling. In dat 
geval kan de aangemelde instantie de 
vergunning handhaven, wijzigen, 
schorsen of intrekken.

Or. en

Amendement 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten nemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een ernstig incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 61, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd.

De lidstaten nemen de nodige stappen om 
ervoor te zorgen dat alle informatie 
betreffende een incident dat op hun 
grondgebied heeft plaatsgevonden of een 
corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld die op hun 
grondgebied is of moet worden 
ondernomen en waarvan zij in kennis zijn 
gesteld overeenkomstig artikel 61, op 
nationaal niveau centraal door hun 
bevoegde autoriteit, zo mogelijk tezamen 
met de fabrikant, wordt geëvalueerd.

Or. en

Amendement 653
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Indien de bevoegde autoriteit van oordeel 
is dat overeenkomstig artikel 61, lid 3, 
ontvangen verslagen betrekking hebben op 
een ernstig incident, voert zij die verslagen 
onverwijld in het in artikel 62 bedoelde 
elektronische systeem in, tenzij hetzelfde 
incident reeds door de fabrikant is 
gerapporteerd.

Indien de bevoegde autoriteit van oordeel 
is dat overeenkomstig artikel 61, lid 3, 
ontvangen verslagen betrekking hebben op 
een incident, voert zij die verslagen 
onverwijld in het in artikel 62 bedoelde 
elektronische systeem in.

Or. en

Amendement 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
voeren een risicobeoordeling ten aanzien 
van de gerapporteerde ernstige incidenten 
of corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld uit, rekening houdend 
met criteria zoals oorzakelijkheid, 
detecteerbaarheid en waarschijnlijkheid dat 
het probleem zich nogmaals voordoet, 
frequentie van het gebruik van het 
hulpmiddel, waarschijnlijkheid dat er 
schade optreedt en ernst van die schade, 
klinisch voordeel van het hulpmiddel, 
beoogde en potentiële gebruikers en 
getroffen populatie. Zij evalueren ook de 
geschiktheid van de door de fabrikant
beoogde of ondernomen corrigerende actie 
in verband met de veiligheid in het veld en 
de noodzaak van enige andere corrigerende 
actie. Zij monitoren het onderzoek van het 
incident door de fabrikant.

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
voeren een risicobeoordeling ten aanzien 
van de gerapporteerde ernstige incidenten 
of corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld uit, rekening houdend 
met criteria zoals oorzakelijkheid, 
detecteerbaarheid en waarschijnlijkheid dat 
het probleem zich nogmaals voordoet, 
frequentie van het gebruik van het 
hulpmiddel, waarschijnlijkheid dat er 
schade optreedt en ernst van die schade, 
klinisch voordeel van het hulpmiddel, 
beoogde en potentiële gebruikers en 
getroffen populatie. Zij evalueren ook de 
geschiktheid van de door de fabrikant 
beoogde of ondernomen corrigerende actie 
in verband met de veiligheid in het veld en 
de noodzaak van enige andere corrigerende 
actie. Zij monitoren het onderzoek van het 
incident door de fabrikant en houden 
tevens rekening met de standpunten van 
patiënten.
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Or. en

Amendement 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
voeren een risicobeoordeling ten aanzien 
van de gerapporteerde ernstige incidenten 
of corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld uit, rekening houdend 
met criteria zoals oorzakelijkheid, 
detecteerbaarheid en waarschijnlijkheid dat 
het probleem zich nogmaals voordoet, 
frequentie van het gebruik van het 
hulpmiddel, waarschijnlijkheid dat er 
schade optreedt en ernst van die schade, 
klinisch voordeel van het hulpmiddel, 
beoogde en potentiële gebruikers en 
getroffen populatie. Zij evalueren ook de 
geschiktheid van de door de fabrikant 
beoogde of ondernomen corrigerende actie 
in verband met de veiligheid in het veld en 
de noodzaak van enige andere corrigerende 
actie. Zij monitoren het onderzoek van het 
incident door de fabrikant.

2. De nationale bevoegde autoriteiten 
voeren een risicobeoordeling ten aanzien 
van de gerapporteerde incidenten of 
corrigerende acties in verband met de
veiligheid in het veld uit, rekening houdend 
met criteria zoals oorzakelijkheid, 
detecteerbaarheid en waarschijnlijkheid dat 
het probleem zich nogmaals voordoet, 
frequentie van het gebruik van het 
hulpmiddel, waarschijnlijkheid dat er 
schade optreedt en ernst van die schade, 
klinisch voordeel van het hulpmiddel, 
beoogde en potentiële gebruikers en 
getroffen populatie. Zij evalueren ook de 
geschiktheid van de door de fabrikant 
beoogde of ondernomen corrigerende actie 
in verband met de veiligheid in het veld en 
de noodzaak van enige andere corrigerende 
actie. Zij monitoren het onderzoek van het 
incident door de fabrikant.

Or. en

Amendement 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor de in artikel 1, lid 4, eerste alinea, 
bedoelde hulpmiddelen en wanneer het 
ernstige incident of de corrigerende actie 

Voor de in artikel 1, lid 4, eerste alinea, 
bedoelde hulpmiddelen en wanneer het 
incident of de corrigerende actie in verband 
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in verband met de veiligheid in het veld in 
verband kan worden gebracht met een stof 
die, wanneer afzonderlijk gebruikt, als een 
geneesmiddel zou worden beschouwd, 
informeert de evaluerende bevoegde 
autoriteit of de coördinerende bevoegde 
autoriteit, als bedoeld in lid 6, de relevante 
bevoegde geneesmiddelenautoriteit of het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), 
zoals geraadpleegd door de aangemelde 
instantie overeenkomstig artikel 42, lid 2, 
tweede alinea.

met de veiligheid in het veld in verband 
kan worden gebracht met een stof die, 
wanneer afzonderlijk gebruikt, als een 
geneesmiddel zou worden beschouwd, 
informeert de evaluerende bevoegde 
autoriteit of de coördinerende bevoegde 
autoriteit, als bedoeld in lid 6, de relevante 
bevoegde geneesmiddelenautoriteit of het 
Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), 
zoals geraadpleegd door de aangemelde 
instantie overeenkomstig artikel 42, lid 2, 
tweede alinea.

Or. en

Amendement 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Voor overeenkomstig artikel 1, lid 2, 
onder e), onder deze verordening vallende 
hulpmiddelen en wanneer het ernstige
incident of de corrigerende actie in verband 
met de veiligheid in het veld in verband 
kan worden gebracht met weefsels of 
cellen van menselijke oorsprong die voor 
de vervaardiging van het hulpmiddel 
worden gebruikt, informeert de bevoegde 
autoriteit of de in lid 6 bedoelde 
coördinerende bevoegde autoriteit de 
relevante bevoegde autoriteit voor 
menselijke weefsels en cellen die door de 
aangemelde instantie overeenkomstig 
artikel 42, lid 2, is geraadpleegd.

Voor overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder 
e), onder deze verordening vallende 
hulpmiddelen en wanneer het incident of 
de corrigerende actie in verband met de 
veiligheid in het veld in verband kan 
worden gebracht met weefsels of cellen 
van menselijke oorsprong die voor de 
vervaardiging van het hulpmiddel worden 
gebruikt, informeert de bevoegde autoriteit 
of de in lid 6 bedoelde coördinerende 
bevoegde autoriteit de relevante bevoegde 
autoriteit voor menselijke weefsels en 
cellen die door de aangemelde instantie 
overeenkomstig artikel 42, lid 2, is 
geraadpleegd.

Or. en

Amendement 658
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Na de uitvoering van de beoordeling 
stelt de evaluerende bevoegde autoriteit via 
het in artikel 62 bedoelde elektronische 
systeem de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld in kennis van de corrigerende 
actie die de fabrikant heeft ondernomen of 
voornemens is te ondernemen of die aan de 
fabrikant is opgelegd om het risico dat zich 
opnieuw een ernstig incident voordoet tot 
een minimum te beperken, inclusief 
informatie over de onderliggende 
voorvallen en de uitkomst van de
beoordeling.

4. Na de uitvoering van de beoordeling 
stelt de evaluerende bevoegde autoriteit via 
het in artikel 62 bedoelde elektronische 
systeem de andere bevoegde autoriteiten 
onverwijld in kennis van de corrigerende 
actie die de fabrikant heeft ondernomen of 
voornemens is te ondernemen of die aan de 
fabrikant is opgelegd om het risico dat zich 
opnieuw een incident voordoet tot een 
minimum te beperken, inclusief informatie 
over de onderliggende voorvallen en de 
uitkomst van de beoordeling.

Or. en

Amendement 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 6 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) wanneer soortgelijke ernstige incidenten 
in verband met hetzelfde hulpmiddel of 
soort hulpmiddel van dezelfde fabrikant in 
meer dan een lidstaat plaatsvinden;

a) wanneer soortgelijke incidenten in 
verband met hetzelfde hulpmiddel of soort 
hulpmiddel van dezelfde fabrikant in meer 
dan een lidstaat plaatsvinden;

Or. en

Amendement 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 7 – alinea 1 – letter a



AM\936128NL.doc 37/189 PE510.767v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) monitoren van het onderzoek naar het 
ernstige incident door de fabrikant en de te 
ondernemen corrigerende actie;

a) monitoren van het onderzoek naar het 
incident door de fabrikant en de te 
ondernemen corrigerende actie;

Or. en

Amendement 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 7 – alinea 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) overleg plegen met de aangemelde 
instantie die overeenkomstig artikel 45 
voor het hulpmiddel in kwestie een 
certificaat heeft afgegeven over het effect 
van het ernstige incident op het certificaat;

b) overleg plegen met de aangemelde 
instantie die overeenkomstig artikel 45 
voor het hulpmiddel in kwestie een 
certificaat heeft afgegeven over het effect 
van het incident op het certificaat;

Or. en

Amendement 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIb en III rapporteren aan het in 
artikel 62 bedoelde elektronische systeem 
elke statistisch significante toename van de 
frequentie of ernst van incidenten die geen 
ernstige incidenten zijn of van verwachte 
ongewenste neveneffecten die significante 
gevolgen hebben voor de in de punten 1 en 
5 van bijlage I bedoelde risico-
batenanalyse en die hebben geleid of 

De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIb en III rapporteren aan het in 
artikel 62 bedoelde elektronische systeem 
elke statistisch significante toename van de 
frequentie of ernst van alle incidenten of 
van verwachte ongewenste neveneffecten 
die significante gevolgen hebben voor de 
in de punten 1 en 5 van bijlage I bedoelde 
risico-batenanalyse en die hebben geleid of 
kunnen leiden tot onaanvaardbare risico's 
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kunnen leiden tot onaanvaardbare risico's 
voor de gezondheid of veiligheid van 
patiënten, gebruikers of andere personen, 
wanneer afgewogen tegen de beoogde 
voordelen. De significante toename wordt 
vastgesteld in vergelijking met de te 
verwachten frequentie of ernst van 
dergelijke incidenten of de verwachte 
ongewenste neveneffecten van het 
hulpmiddel of de categorie of groep 
hulpmiddelen in kwestie, tijdens een 
specifieke periode als vastgesteld in de 
conformiteitsbeoordeling van de fabrikant. 
Artikel 63 is van toepassing.

voor de gezondheid of veiligheid van 
patiënten, gebruikers of andere personen, 
wanneer afgewogen tegen de beoogde 
voordelen. De significante toename wordt 
vastgesteld in vergelijking met de te 
verwachten frequentie of ernst van 
dergelijke incidenten of de verwachte 
ongewenste neveneffecten van het 
hulpmiddel of de categorie of groep 
hulpmiddelen in kwestie, tijdens een 
specifieke periode als vastgesteld in de 
conformiteitsbeoordeling van de fabrikant. 
Artikel 63 is van toepassing.

Or. en

Amendement 663
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 64 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Medische hulpmiddelen die vallen onder 
rechtshandelingen van de Europese Unie 
betreffende de kwaliteit en veiligheid van 
bloed.
1. Deze verordening mag geen afbreuk 
doen aan reeds bestaande en ten uitvoer 
gelegde regelingen op Europees niveau in 
verband met het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan of distribueren van 
bloed en bloedbestanddelen.
2. Medische hulpmiddelen voor het 
inzamelen, testen, bewerken, opslaan en 
distribueren van bloed en 
bloedbestanddelen worden voornamelijk 
behandeld in het kader van Richtlijn 
2002/98 van de Europese Unie en de 
normen die in de raad van 27 januari 
2003 voor kwaliteit en veiligheid in 
verband met het inzamelen, testen, 
bewerken, opslaan en distribueren zijn 
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vastgesteld.
3. Voor maatregelen betreffende de 
traceerbaarheid en waakzaamheid op het 
gebied van bloed en bloedbestanddelen 
gelden strengere normen dan in de 
onderhavige verordening het geval is. 
Deze maatregelen dienen in het belang 
van de patiënten te worden gehandhaafd. 

Or. de

Amendement 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) typologie van ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld voor specifieke 
hulpmiddelen of categorieën of groepen 
hulpmiddelen;

a) typologie van incidenten en corrigerende 
acties in verband met de veiligheid in het 
veld voor specifieke hulpmiddelen of 
categorieën of groepen hulpmiddelen;

Or. en

Amendement 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) geharmoniseerde formulieren voor de 
rapportage van ernstige incidenten en 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld, periodieke 
samenvattende verslagen en verslagen over 
trends die worden ingediend door de 
fabrikanten, als bedoeld in de artikelen 61 
en 64;

b) geharmoniseerde formulieren voor de 
rapportage van incidenten en corrigerende 
acties in verband met de veiligheid in het 
veld, periodieke samenvattende verslagen 
en verslagen over trends die worden 
ingediend door de fabrikanten, als bedoeld 
in de artikelen 61 en 64;
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Or. en

Amendement 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) termijnen voor de rapportage van 
ernstige incidenten en corrigerende acties 
in verband met de veiligheid in het veld, 
periodieke samenvattende verslagen en 
verslagen over trends die worden ingediend 
door de fabrikanten, rekening houdend met 
de ernst van het te rapporteren voorval, als 
bedoeld in de artikelen 61 en 64;

c) termijnen voor de rapportage van 
incidenten en corrigerende acties in 
verband met de veiligheid in het veld, 
periodieke samenvattende verslagen en 
verslagen over trends die worden ingediend 
door de fabrikanten, rekening houdend met 
de ernst van het te rapporteren voorval, als 
bedoeld in de artikelen 61 en 64;

Or. en

Amendement 667
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 66 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie wint vooraf advies in bij de 
MDAG alvorens de 
uitvoeringshandelingen op te stellen.

Or. en

Motivering

De Commissie dient in de regel advies in te winnen bij de belanghebbenden via de 
adviesgroep voor medische hulpmiddelen (MDAG) teneinde transparantie en volledige 
betrokkenheid van de belanghebbenden te garanderen.
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Amendement 668
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 67 bis (nieuw)
Inspectie van marktdeelnemers

1. In het kader van het toezicht op de 
markt vergewist de bevoegde autoriteit 
van elke lidstaat zich middels passende 
inspecties ervan dat de voorschriften van 
deze verordening worden nageleefd door 
de marktdeelnemers die hun 
hulpmiddelen beschikbaar stellen op de 
markt van de Unie.
Deze inspecties in de bedrijfsruimtes van 
de marktdeelnemers, uitgevoerd naar 
gelang de betreffende risico's, worden 
verricht door de bevoegde autoriteit van 
de lidstaat waarin de marktdeelnemer is 
gevestigd.
2. Deze inspecties worden verricht door 
personeel dat de bevoegde autoriteit 
vertegenwoordigt en dat gemachtigd moet 
zijn om:
a) zich toegang te verschaffen tot de 
bedrijfsruimtes van de marktdeelnemers 
teneinde een fysieke controle van de 
bedrijfsruimtes en de praktijken uit te 
voeren bij marktdeelnemers die hun 
hulpmiddelen beschikbaar stellen op de 
markt van de Unie; 
b) monsters te nemen die zij nodig 
hebben, met name ten behoeve van 
onafhankelijke analyses door een officieel 
laboratorium;
c) elk document dat of elke informatie die 
betrekking heeft op het onderzoeksobject, 
te onderzoeken; 
d) de bedrijfsruimtes, de archieven en de 
documenten te inspecteren die betrekking 
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hebben op de naleving van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften en 
de verplichtingen inzake waakzaamheid 
die de marktdeelnemers zichzelf hebben 
gesteld.
Dit personeel van de bevoegde autoriteit 
kan worden bijgestaan door experts die 
zijn aangewezen door de bevoegde 
autoriteit.
3. Na elke inspectie als bedoeld in 
paragraaf 1 van dit artikel, stelt de 
bevoegde autoriteit een verslag op over de 
naleving door de geïnspecteerde entiteit 
van de toepasselijke wettelijke en 
technische vereisten conform de 
bepalingen in deze verordening.
De bevoegde autoriteit die de inspectie 
heeft verricht, deelt de inhoud van dit 
verslag mede aan de geïnspecteerde 
entiteit. Alvorens het verslag goed te 
keuren, stelt de bevoegde autoriteit de 
geïnspecteerde entiteit in de gelegenheid 
opmerkingen te maken.
Het definitieve inspectieverslag waarvan 
sprake is in deze paragraaf, wordt 
ingevoerd in het elektronische systeem als 
bedoeld in artikel 27 (f). De verslagen die 
zijn opgeslagen in het elektronische 
systeem, zijn toegankelijk voor de 
lidstaten, de Commissie en de aangemelde 
instanties.
4. Wanneer de bevoegde autoriteit van een 
lidstaat het vermoeden heeft dat een 
marktdeelnemer die is gevestigd in een 
andere lidstaat, niet voldoet aan de 
wettelijke vereisten als vastgesteld in deze 
verordening of wanneer die autoriteit een 
specifiek onderwerp wil onderzoeken, kan 
deze autoriteit de betreffende lidstaat om 
aanvullende informatie verzoeken en deze 
autoriteit kan in het bijzonder verzoeken 
dat een inspectie wordt uitgevoerd of dat 
wordt overgegaan tot een gezamenlijke 
inspectie. Deze inspecties kunnen ook 
worden uitgevoerd op verzoek van een 
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lidstaat of de Commissie.
5. Onverminderd eventuele 
overeenkomsten tussen de Unie en derde 
landen kunnen de in lid 1 bedoelde 
inspecties ook in de bedrijfsruimten van 
een in een derde land gevestigde 
marktdeelnemer plaatsvinden als het de 
bedoeling is om het hulpmiddel aan te 
bieden op de markt van de Unie. Daartoe 
dient een in een derde land gevestigde 
marktdeelnemer zich te onderwerpen aan 
een inspectie als bedoeld in dit artikel.
6. De samenwerking tussen bevoegde 
autoriteiten van de lidstaten bestaat uit 
het delen van informatie over zowel de 
inspectieprogramma's als over de 
resultaten van de uitgevoerde inspecties.
De bevoegde autoriteiten van de lidstaten 
werken tevens samen bij de coördinatie 
van inspecties binnen de Unie en in derde 
landen, met name ten aanzien van 
specifieke thematiek. De Commissie wordt 
hiervan op de hoogte gehouden.

Or. fr

Motivering

Het principe van de inspectie van marktdeelnemers door de bevoegde autoriteiten moet 
worden gedefinieerd daar dit een wezenlijk onderdeel is van het markttoezicht. Naar het 
voorbeeld van de bepalingen uit Richtlijn 2001/83/EG betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, dient een nieuw artikel te worden voorgesteld waarin het principe wordt 
vastgesteld van de inspectie van marktdeelnemers uit de sector van de medische hulpmiddelen 
door de bevoegde autoriteiten.

Amendement 669
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 
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prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 
bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren, en, zo nodig en 
gerechtvaardigd, de bedrijfsruimten van de 
marktdeelnemers betreden en de nodige 
monsters van de hulpmiddelen nemen.
Wanneer zij dat nodig achten, mogen zij 
hulpmiddelen die een ernstig risico 
opleveren, vernietigen of anderszins 
onbruikbaar maken.

prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 
bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren, en, zo nodig en 
gerechtvaardigd, en ook onaangekondigd, 
de bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
hulpmiddelen nemen. Wanneer zij dat 
nodig achten, mogen zij hulpmiddelen die 
een ernstig risico opleveren, vernietigen of 
anderszins onbruikbaar maken.

Or. de

Motivering

Om het risico van bedrog zo laag mogelijk te houden, is hier toegevoegd dat ook 
onaangekondigde controles kunnen worden verricht tijdens de fabricage van medische 
hulpmiddelen.

Amendement 670
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 
prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 
prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 
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bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren, en, zo nodig en 
gerechtvaardigd, de bedrijfsruimten van de 
marktdeelnemers betreden en de nodige 
monsters van de hulpmiddelen nemen. 
Wanneer zij dat nodig achten, mogen zij 
hulpmiddelen die een ernstig risico 
opleveren, vernietigen of anderszins 
onbruikbaar maken.

bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren, en de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
hulpmiddelen nemen voor analyse door 
een officieel laboratorium. Wanneer zij 
dat nodig achten, mogen zij hulpmiddelen 
die een ernstig risico opleveren, 
vernietigen of anderszins onbruikbaar 
maken.

Or. en

Amendement 671
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 
prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 
bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren, en, zo nodig en 
gerechtvaardigd, de bedrijfsruimten van de 
marktdeelnemers betreden en de nodige 
monsters van de hulpmiddelen nemen. 
Wanneer zij dat nodig achten, mogen zij 
hulpmiddelen die een ernstig risico 
opleveren, vernietigen of anderszins 

1. De bevoegde autoriteiten voeren 
passende controles op de kenmerken en 
prestaties van de hulpmiddelen uit, 
waaronder, indien van toepassing, een 
onderzoek van de documentatie en fysische 
of laboratoriumcontroles op grond van 
geschikte monsters. Zij houden rekening 
met vaste beginselen met betrekking tot 
risicobeoordeling en risicobeheer, 
bewakingsgegevens en klachten. De 
bevoegde autoriteiten kunnen van 
marktdeelnemers verlangen dat deze de 
documenten en informatie beschikbaar 
stellen die noodzakelijk zijn om hun 
activiteiten uit te voeren en, zo nodig, de 
bedrijfsruimten van de marktdeelnemers 
betreden en de nodige monsters van de 
hulpmiddelen nemen. Wanneer zij dat 
nodig achten, mogen zij hulpmiddelen die 
een ernstig risico opleveren, vernietigen of 
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onbruikbaar maken. anderszins onbruikbaar maken.

Or. en

Amendement 672
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De bevoegde autoriteiten wijzen 
inspecteurs aan die bevoegd zijn om de in 
lid 1 genoemde controles uit te voeren. Bij 
deze controles mogen door de bevoegde 
autoriteiten aangestelde deskundigen 
bijstand verlenen. De controles worden 
uitgevoerd door inspecteurs uit de lidstaat 
waar de marktdeelnemer gevestigd is.

Or. en

Amendement 673
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. De aard en omvang van de 
onaangekondigde controles, en de kosten 
die de marktdeelnemer op grond van 
onaangekondigde controles oploopt, 
kunnen in mindering worden gebracht 
van de regelmatige controles, indien er in 
de loop van de controle geen wezenlijke 
kritiek wordt geleverd. Bij het gelasten en 
verrichten van onaangekondigde 
controles moet altijd rekening worden 
houden met het evenredigheidsbeginsel, 
met name wanneer de mogelijke gevaren 
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van een hulpmiddel in aanmerking 
worden genomen.

Or. de

Amendement 674
Horst Schnellhardt

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten evalueren en beoordelen 
periodiek de werking van hun 
markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties 
en beoordelingen worden ten minste elke 
vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan 
worden aan de andere lidstaten en de 
Commissie meegedeeld. De betrokken 
lidstaat maakt een samenvatting van de 
resultaten toegankelijk voor het publiek.

2. De lidstaten plannen, evalueren en 
beoordelen periodiek de werking van hun 
markttoezichtactiviteiten. Daartoe stellen 
de lidstaten strategische controleplannen 
op waarin een indeling van de risico's, 
toezichtintervallen, de aard van de 
toezichtmaatregelen en de voor de 
uitvoering van de controles voorziene 
personele en materiële middelen worden 
vastgesteld. Deze werkzaamheden worden
ten minste elke vier jaar geëvalueerd en 
beoordeeld en de resultaten ervan worden 
aan de andere lidstaten en de Commissie 
meegedeeld. De Commissie kan 
aanbevelingen doen betreffende 
aanpassingen van de controleplannen. De 
betrokken lidstaat maakt een samenvatting 
van de resultaten en van de aanbevelingen 
van de Commissie toegankelijk voor het 
publiek.

Or. de

Motivering

Om de naleving van de regels en daardoor een hoger beschermingsniveau voor de patiënten 
te garanderen, is een strategisch toezicht op de fabricage van medische hulpmiddelen op 
basis van hun risico's voor de gezondheid van patiënten aangebracht.

Amendement 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De lidstaten evalueren en beoordelen 
periodiek de werking van hun 
markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties 
en beoordelingen worden ten minste elke 
vier jaar uitgevoerd en de resultaten ervan 
worden aan de andere lidstaten en de 
Commissie meegedeeld. De betrokken 
lidstaat maakt een samenvatting van de 
resultaten toegankelijk voor het publiek.

2. De lidstaten evalueren en beoordelen 
periodiek de werking van hun 
markttoezichtactiviteiten. Deze evaluaties 
en beoordelingen worden ten minste elke 
twee jaar uitgevoerd en de resultaten ervan 
worden aan de andere lidstaten en de 
Commissie meegedeeld. De betrokken 
lidstaat maakt een samenvatting van de 
resultaten toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 676
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Onverminderd eventuele 
internationale overeenkomsten tussen de 
Unie en derde landen, kunnen de in lid 1 
bedoelde controles ook plaatsvinden in de 
bedrijfsruimten van een marktdeelnemer 
in een derde land indien beoogd wordt het 
hulpmiddel aan te bieden op de markt van 
de Unie.

Or. en

Amendement 677
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 5 ter (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 ter. Na elke controle als bedoeld in lid 1 
brengt de betrokken bevoegde autoriteit 
verslag uit aan de geïnspecteerde 
marktdeelnemer over de mate waarin deze 
de verordening naleeft. Alvorens het 
verslag goed te keuren, stelt de bevoegde 
autoriteit de geïnspecteerde 
marktdeelnemer in de gelegenheid 
opmerkingen te maken.

Or. en

Amendement 678
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 67 – lid 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 quater. De Commissie stelt 
gedetailleerde richtsnoeren op voor de 
beginselen inzake het uitvoeren van de in 
dit artikel bedoelde controles, waaronder 
met name de kwalificaties van de 
inspecteurs, de inspectieregelingen en de 
toegang tot de door de marktdeelnemer 
bijgehouden gegevens en de informatie.

Or. en

Amendement 679
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten, de Commissie en de 
aangemelde instanties.

Or. en

Motivering

De integratie van de aangemelde instanties in de uitwisseling van informatie door de 
markttoezichtautoriteiten moet worden uitgebreid en duidelijk worden omschreven. De 
aangemelde instanties hebben – binnen het kader van geautomatiseerde, geharmoniseerde 
communicatieprocedures – in het bijzonder geconsolideerde informatie nodig om 
ontwikkelingen te kunnen erkennen, onmiddellijk rekening te kunnen houden met nieuwe 
informatie en snel en passend te kunnen reageren op gebeurtenissen en incidenten, 
bijvoorbeeld door middel van nacontroles of de schorsing of intrekking van certificaten.

Amendement 680
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De in lid 1 vermelde informatie wordt 
via het elektronische systeem onmiddellijk 
naar alle betrokken bevoegde autoriteiten 
doorgestuurd en toegankelijk gemaakt voor 
de lidstaten en de Commissie. De 
Commissie zorgt, in overleg met de 
coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen, elke zes maanden voor een 
overzicht van deze informatie dat bestemd 
is voor het publiek en 
gezondheidswerkers. Deze informatie is 
toegankelijk via de in artikel 27 bedoelde 
Europese databank.

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers en het publiek hebben baat bij een overzicht van de bewakings- en 
markttoezichtgegevens. Aangezien deze informatie vertrouwelijk moet worden behandeld, is 
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de coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen het aangewezen forum om deze informatie 
ten behoeve van de Europese databank te verstrekken.

Amendement 681
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De in artikel 68, lid 1, onder a), b), c) en 
d), vermelde informatie wordt ter 
beschikking gesteld aan de MDCG, die 
daarvan verslag uitbrengt tijdens de eerste 
vergadering van de MDAG nadat de 
informatie ter beschikking is gekomen.

Or. en

Amendement 682
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat op grond van bewakingsgegevens 
of andere informatie voldoende redenen 
hebben om ervan uit te gaan dat een 
hulpmiddel een risico voor de gezondheid 
of veiligheid van patiënten, gebruikers of 
andere personen vormt, voeren zij een 
evaluatie van het betrokken hulpmiddel uit 
die betrekking heeft op alle voorschriften 
van deze verordening die relevant zijn voor 
het door het hulpmiddel gevormde risico.
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken, indien dit nodig is, met de 
bevoegde autoriteiten samen.

Wanneer de bevoegde autoriteiten van een 
lidstaat op grond van bewakingsgegevens 
of andere informatie voldoende redenen 
hebben om ervan uit te gaan dat een 
hulpmiddel een risico voor de gezondheid 
of veiligheid van patiënten, gebruikers of 
andere personen vormt, voeren zij een 
evaluatie van het betrokken hulpmiddel uit 
die betrekking heeft op alle voorschriften 
van deze verordening die relevant zijn voor 
het door het hulpmiddel gevormde risico.
De desbetreffende marktdeelnemers 
werken, indien dit nodig is, met de 
bevoegde autoriteiten samen. In het kader 
van deze evaluatie informeren de 
bevoegde autoriteiten de aangewezen 
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instanties die belast zijn met de controle 
als het gaat om een hulpmiddel uit de 
klasse IIa, IIb en III, alsmede de andere 
bevoegde autoriteiten over de resultaten 
van de evaluatie en de maatregelen die 
genomen zullen worden naar aanleiding 
van de resultaten van de evaluatie. 

Or. fr

Amendement 683
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 69 – alinea 1 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Wanneer de bevoegde autoriteiten van 
een lidstaat op grond van 
bewakingsgegevens of andere informatie 
redenen hebben om ervan uit te gaan dat 
een hulpmiddel een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van patiënten, 
gebruikers of andere personen vormt, 
kunnen zij een evaluatie van het 
betrokken hulpmiddel uitvoeren die 
betrekking heeft op alle voorschriften van 
deze verordening die relevant zijn voor het 
door het hulpmiddel gevormde risico. De 
desbetreffende marktdeelnemers werken, 
indien dit nodig is, met de bevoegde 
autoriteiten samen.

Or. en

Amendement 684
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten na de 
uitvoering van een evaluatie 
overeenkomstig artikel 69 van oordeel zijn 
dat het hulpmiddel, dat een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van patiënten, 
gebruikers of andere personen vormt, niet 
voldoet aan de voorschriften van deze 
verordening, eisen zij onverwijld dat de 
desbetreffende marktdeelnemer alle 
passende en naar behoren gerechtvaardigde 
corrigerende actie onderneemt om het 
hulpmiddel in overeenstemming te brengen 
met die voorschriften, het aanbieden van 
het hulpmiddel op de markt te verbieden of 
te beperken, het aanbieden van het 
hulpmiddel aan specifieke voorschriften te 
onderwerpen, het hulpmiddel uit de handel 
te nemen of terug te roepen binnen een 
redelijke termijn, evenredig met de aard 
van het risico.

1. Wanneer de bevoegde autoriteiten na de 
uitvoering van een evaluatie 
overeenkomstig artikel 69 van oordeel zijn 
dat het hulpmiddel, dat een risico voor de 
gezondheid of veiligheid van patiënten, 
gebruikers of andere personen vormt, niet 
voldoet aan de voorschriften van deze 
verordening, eisen zij onmiddellijk dat de 
desbetreffende marktdeelnemer alle 
passende en naar behoren gerechtvaardigde 
corrigerende actie onderneemt om het 
hulpmiddel in overeenstemming te brengen 
met die voorschriften, het aanbieden van 
het hulpmiddel op de markt te verbieden of 
te beperken, het aanbieden van het 
hulpmiddel aan specifieke voorschriften te 
onderwerpen, het hulpmiddel uit de handel 
te nemen of terug te roepen binnen een 
redelijke termijn die duidelijk wordt 
vastgesteld en medegedeeld aan de 
betreffende marktdeelnemer, evenredig 
met de aard van het risico.

Or. en

Amendement 685
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de bevoegde autoriteiten van 
mening zijn dat de niet-conformiteit niet 
tot hun nationale grondgebied beperkt is, 
stellen zij de Commissie en de andere 
lidstaten door middel van het in artikel 68 
bedoelde elektronische systeem in kennis 
van de resultaten van de evaluatie en de 
acties die de marktdeelnemers moeten 
uitvoeren.

2. Wanneer de bevoegde autoriteiten van 
mening zijn dat de niet-conformiteit niet 
tot hun nationale grondgebied beperkt is, 
stellen zij de Commissie en de andere 
lidstaten door middel van het in artikel 68 
bedoelde elektronische systeem
onmiddellijk in kennis van de resultaten 
van de evaluatie en de acties die de 
marktdeelnemers moeten uitvoeren.
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Or. en

Amendement 686
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De marktdeelnemers zorgen ervoor dat 
alle passende corrigerende acties worden 
ondernomen ten aanzien van alle betrokken 
hulpmiddelen die zij in de Unie op de 
markt hebben aangeboden.

3. De marktdeelnemers zorgen er 
onverwijld voor dat alle passende 
corrigerende acties worden ondernomen 
ten aanzien van alle betrokken 
hulpmiddelen die zij in de Unie op de 
markt hebben aangeboden.

Or. en

Amendement 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 3 – punt 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Indien de hulpmiddelen in kwestie 
teruggeroepen moeten worden, verricht de 
marktdeelnemer de nodige inspanningen 
om ervoor te zorgen dat de terugname 
wordt uitgevoerd binnen de door de 
bevoegde autoriteit duidelijk vastgestelde 
en medegedeelde termijn als bedoeld in lid 
1;

Or. en

Amendement 688
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Zij stellen de Commissie en de andere 
lidstaten onverwijld in kennis van die 
maatregelen door middel van het in artikel 
68 bedoelde elektronische systeem.

Zij stellen de Commissie en de andere 
lidstaten onmiddellijk in kennis van die 
maatregelen door middel van het in artikel 
68 bedoelde elektronische systeem.

Or. en

Amendement 689
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De lidstaten, met uitzondering van de 
lidstaat die de procedure heeft ingeleid, 
stellen de Commissie en de andere 
lidstaten onverwijld in kennis van 
aanvullende informatie over de niet-
conformiteit van het hulpmiddel waarover 
zij beschikken en van de maatregelen die 
zij in verband met het betrokken 
hulpmiddel hebben genomen. Wanneer zij 
het niet eens zijn met de nationale 
maatregel waarvan zij in kennis zijn 
gesteld, brengen zij de Commissie en de 
andere lidstaten door middel van het in 
artikel 68 bedoelde elektronische systeem 
onverwijld op de hoogte van hun 
bezwaren.

6. De lidstaten, met uitzondering van de 
lidstaat die de procedure heeft ingeleid, 
stellen de Commissie en de andere 
lidstaten onverwijld in kennis van 
aanvullende informatie over de niet-
conformiteit van het hulpmiddel waarover 
zij beschikken en van de maatregelen die 
zij in verband met het betrokken 
hulpmiddel hebben genomen. Wanneer zij 
het niet eens zijn met de nationale 
maatregel waarvan zij in kennis zijn 
gesteld, brengen zij de Commissie en de 
andere lidstaten door middel van het in 
artikel 68 bedoelde elektronische systeem 
onmiddellijk op de hoogte van hun 
bezwaren.

Or. en

Amendement 690
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Wanneer binnen twee maanden na 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
kennisgeving geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
gemaakt door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

7. Wanneer binnen een maand na 
ontvangst van de in lid 4 bedoelde 
kennisgeving geen bezwaar tegen een 
voorlopige maatregel van een lidstaat is 
gemaakt door een lidstaat of de 
Commissie, wordt die maatregel geacht 
gerechtvaardigd te zijn.

Or. en

Amendement 691
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 70 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Alle lidstaten zorgen ervoor dat 
onverwijld passende restrictieve 
maatregelen voor het betrokken 
hulpmiddel worden genomen.

8. Alle lidstaten zorgen ervoor dat 
onmiddellijk passende restrictieve 
maatregelen voor het betrokken 
hulpmiddel worden genomen.

Or. en

Amendement 692
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 71 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer binnen twee maanden na 
ontvangst van de in artikel 70, lid 4, 
bedoelde kennisgeving door een lidstaat 
bezwaar wordt gemaakt tegen een door een 
andere lidstaat genomen voorlopige 

1. Wanneer binnen een maand na 
ontvangst van de in artikel 70, lid 4, 
bedoelde kennisgeving door een lidstaat 
bezwaar wordt gemaakt tegen een door een 
andere lidstaat genomen voorlopige 



AM\936128NL.doc 57/189 PE510.767v01-00

NL

maatregel of wanneer de Commissie de 
maatregel in strijd acht met de wetgeving 
van de Unie, evalueert de Commissie de 
nationale maatregel. Op grond van de 
resultaten van die evaluatie besluit de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen of de nationale 
maatregel al dan niet gerechtvaardigd is. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

maatregel of wanneer de Commissie de 
maatregel in strijd acht met de wetgeving 
van de Unie, evalueert de Commissie de 
nationale maatregel. Op grond van de 
resultaten van die evaluatie besluit de 
Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen of de nationale 
maatregel al dan niet gerechtvaardigd is. 
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Amendement 693
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 72 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat na de uitvoering 
van een evaluatie overeenkomstig 
artikel 69 meent dat, hoewel een 
hulpmiddel rechtmatig in de handel is 
gebracht of in gebruik is genomen, het een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
patiënten, gebruikers of andere personen of 
voor andere aspecten van de bescherming 
van de volksgezondheid vormt, moet hij de 
desbetreffende marktdeelnemer(s) 
verplichten om alle nodige voorlopige 
maatregelen te nemen om ervoor te zorgen 
dat het betrokken hulpmiddel, wanneer het 
in de handel is gebracht of in gebruik is 
genomen, dat risico niet langer vormt of 
om het hulpmiddel uit de handel te nemen 
of terug te roepen binnen een redelijke 
termijn, evenredig met de aard van het 
risico.

1. Wanneer een lidstaat na de uitvoering 
van een evaluatie overeenkomstig 
artikel 69 meent dat, hoewel een 
hulpmiddel rechtmatig in de handel is 
gebracht of in gebruik is genomen, het een 
risico voor de gezondheid of veiligheid van 
patiënten, gebruikers of andere personen of 
voor andere aspecten van de bescherming 
van de volksgezondheid vormt, moet hij de 
desbetreffende marktdeelnemer(s) 
onmiddellijk verplichten om alle nodige 
voorlopige maatregelen te nemen om 
ervoor te zorgen dat het betrokken 
hulpmiddel, wanneer het in de handel is 
gebracht of in gebruik is genomen, dat 
risico niet langer vormt of om het 
hulpmiddel uit de handel te nemen of terug 
te roepen binnen een redelijke termijn, 
evenredig met de aard van het risico.

Or. en
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Amendement 694
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Onverminderd artikel 70 verlangt een 
lidstaat, wanneer hij een van de volgende 
bevindingen doet, van de betrokken 
marktdeelnemer dat deze binnen een 
redelijke termijn die evenredig is aan de 
niet-conformiteit een einde maakt aan de 
niet-conformiteit:

1. Onverminderd artikel 70 verlangt een 
lidstaat, wanneer hij een van de volgende 
bevindingen doet, van de betrokken 
marktdeelnemer dat deze binnen een 
redelijke termijn die duidelijk is 
vastgesteld en medegedeeld en die
evenredig is aan de niet-conformiteit een 
einde maakt aan de niet-conformiteit:

Or. en

Amendement 695
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 73 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Wanneer de marktdeelnemer niet binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn een einde 
maakt aan de niet-conformiteit, neemt de 
betrokken lidstaat alle passende 
maatregelen om het op de markt aanbieden 
van het product te beperken of te 
verbieden, of het product terug te roepen of 
uit de handel te nemen. Die lidstaat stelt de 
Commissie en de andere lidstaten 
onverwijld in kennis van die maatregelen 
door middel van het in artikel 68 bedoelde 
elektronische systeem.

2. Wanneer de marktdeelnemer niet binnen 
de in lid 1 bedoelde termijn een einde 
maakt aan de niet-conformiteit, neemt de 
betrokken lidstaat onmiddellijk alle 
passende maatregelen om het op de markt 
aanbieden van het product te beperken of te 
verbieden, of het product terug te roepen of 
uit de handel te nemen. Die lidstaat stelt de 
Commissie en de andere lidstaten 
onmiddellijk in kennis van die maatregelen 
door middel van het in artikel 68 bedoelde 
elektronische systeem.

Or. en
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Amendement 696
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat na de uitvoering 
van een evaluatie die wijst op een 
potentieel risico in verband met een 
hulpmiddel of een specifieke categorie of 
groep hulpmiddelen, van mening is dat het 
aanbieden op de markt of het in gebruik 
nemen van een dergelijk hulpmiddel of een 
dergelijke specifieke categorie of groep 
hulpmiddelen moet worden verboden of 
beperkt of aan bijzondere voorschriften 
moet worden onderworpen of dat een 
dergelijk hulpmiddel of een dergelijke 
categorie of groep hulpmiddelen uit de 
handel genomen of teruggeroepen moet 
worden om de gezondheid en veiligheid 
van patiënten, gebruikers of andere 
personen of andere aspecten van de 
volksgezondheid te beschermen, kan hij 
alle nodige en gerechtvaardigde voorlopige 
maatregelen nemen.

1. Wanneer een lidstaat na de uitvoering 
van een evaluatie die wijst op een 
potentieel risico in verband met een 
hulpmiddel of een specifieke categorie of 
groep hulpmiddelen, van mening is dat het 
aanbieden op de markt of het in gebruik 
nemen van een dergelijk hulpmiddel of een 
dergelijke specifieke categorie of groep 
hulpmiddelen moet worden verboden of 
beperkt of aan bijzondere voorschriften 
moet worden onderworpen of dat een 
dergelijk hulpmiddel of een dergelijke 
categorie of groep hulpmiddelen uit de 
handel genomen of teruggeroepen moet 
worden om de gezondheid en veiligheid 
van patiënten, gebruikers of andere 
personen of andere aspecten van de 
volksgezondheid te beschermen, neemt hij 
alle nodige en gerechtvaardigde voorlopige 
maatregelen.

Or. en

Amendement 697
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 74 – lid 3 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Om naar behoren gemotiveerde 
dwingende redenen van urgentie die 
verband houden met de gezondheid en 
veiligheid van de mens stelt de Commissie 
volgens de in artikel 88, lid 4, bedoelde 
procedure onmiddellijk toepasselijke 

Om naar behoren gemotiveerde dwingende 
redenen van urgentie die verband houden 
met de gezondheid en veiligheid van de 
mens, of indien de lidstaten nalaten actie 
te ondernemen in een bekende 
risicosituatie, stelt de Commissie volgens 
de in artikel 88, lid 4, bedoelde procedure 
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uitvoeringshandelingen vast. onmiddellijk toepasselijke 
uitvoeringshandelingen vast.

Or. xm

Motivering

De actie van de lidstaten kan belemmerd worden door complexe administratieve procedures 
of door de actie van drukkingsgroepen. De Commissie zou dus in staat moeten zijn 
preventieve maatregelen te nemen die onmiddellijk van toepassing zijn.

Amendement 698
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Behalve in gevallen waarin 
onmiddellijke actie nodig is wegens een 
ernstig risico voor de menselijke 
gezondheid of veiligheid, wordt aan de 
betrokken marktdeelnemer de mogelijkheid 
geboden om binnen een adequate termijn 
bij de bevoegde instantie opmerkingen in 
te dienen voordat een maatregel wordt 
vastgesteld. Als actie is ondernomen 
zonder de marktdeelnemer te horen, wordt 
hem de mogelijkheid geboden zo snel 
mogelijk opmerkingen in te dienen en de 
ondernomen actie wordt snel nadien 
opnieuw bekeken.

2. Behalve in gevallen waarin 
onmiddellijke actie nodig is wegens een 
ernstig risico voor de menselijke 
gezondheid of veiligheid, wordt aan de 
betrokken marktdeelnemer de mogelijkheid 
geboden om binnen een adequate, duidelijk 
vastgestelde termijn bij de bevoegde 
instantie opmerkingen in te dienen voordat 
een maatregel wordt vastgesteld. Als actie 
is ondernomen zonder de marktdeelnemer 
te horen, wordt hem de mogelijkheid 
geboden zo snel mogelijk opmerkingen in 
te dienen en de ondernomen actie wordt 
snel nadien opnieuw bekeken.

Or. en

Amendement 699
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 75 – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Elke vastgestelde maatregel wordt 
onmiddellijk ingetrokken of gewijzigd als 
de marktdeelnemer aantoont dat hij 
doeltreffende corrigerende actie heeft 
ondernomen.

3. Elke vastgestelde maatregel wordt 
onmiddellijk ingetrokken of gewijzigd als 
de marktdeelnemer naar behoren aantoont 
dat hij doeltreffende corrigerende actie 
heeft ondernomen.

Or. en

Amendement 700
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 76 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de 
uitvoering van deze verordening. Zij 
verlenen aan hun autoriteiten de 
bevoegdheden, middelen, uitrusting en 
kennis die nodig zijn voor de behoorlijke 
uitvoering van hun taken overeenkomstig 
deze verordening. De lidstaten delen de 
bevoegde autoriteiten mee aan de 
Commissie die een lijst van bevoegde 
autoriteiten bekendmaakt.

1. De lidstaten wijzen de bevoegde 
autoriteit of autoriteiten aan die 
verantwoordelijk is (zijn) voor de 
uitvoering van deze verordening. Zij 
verlenen aan hun autoriteiten de 
bevoegdheden, middelen, uitrusting en 
kennis die nodig zijn voor de behoorlijke 
uitvoering van hun taken overeenkomstig 
deze verordening. De lidstaten delen de 
bevoegde autoriteiten mee aan de 
Commissie die een lijst van bevoegde 
autoriteiten met hun contactgegevens 
bekendmaakt.

Or. en

Amendement 701
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 77 – lid 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken samen met elkaar en met 
de Commissie en wisselen met elkaar de 
nodige informatie uit om het mogelijk te 
maken dat deze verordening op uniforme 
wijze wordt toegepast.

1. De bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten werken samen met elkaar, met de 
Commissie en zo nodig met de MDCG en 
wisselen met elkaar en de Commissie de 
nodige informatie uit om het mogelijk te 
maken dat deze verordening op uniforme 
wijze wordt toegepast.

Or. en

Amendement 702
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 bis
Adviesgroep voor medische hulpmiddelen
1bis: De Commissie stelt een Europese 
Adviesgroep voor medische hulpmiddelen 
(MDAG) in om haar en de MDCG te 
adviseren over de technische, 
wetenschappelijke, sociale en 
economische aspecten van het in de 
handel brengen en de beschikbaarheid 
van medische technologie en hieraan 
gerelateerde diensten in de Unie.
De adviesgroep wordt samengesteld uit 
vertegenwoordigers van 
patiëntenorganisaties, clinici, 
verpleegkundigen, zorgverleners en 
managers in de gezondheidszorg, 
relevante producenten van medische 
hulpmiddelen en andere relevante fora.
De MDAG wordt voorgezeten door een 
vertegenwoordiger van de Commissie.
Het werk van de MDAG is transparant en 
de resultaten worden aan de Commissie 
en de Coördinatiegroep voor medische 
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hulpmiddelen meegedeeld en openbaar 
gemaakt.

Or. en

Motivering

Legitieme belanghebbenden, de gereguleerde sector en anderen dienen de mogelijkheid te 
hebben om de Commissie en autoriteiten advies te geven over de technische, 
wetenschappelijke, sociale en commerciële aspecten van medische hulpmiddelen. Hiertoe 
dient de Commissie een adviesgroep voor medische hulpmiddelen in te stellen. Het werk van 
de adviesgroep dient transparant te zijn en de resultaten moeten ter beschikking van de 
Commissie en de door deze verordening ingestelde Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen worden gesteld.

Amendement 703
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat wijst voor een termijn van 
drie jaar, die kan worden verlengd, een lid 
en een plaatsvervangend lid aan die de 
expertise op het gebied van deze 
verordening leveren, alsook een lid en een 
plaatsvervangend lid die de expertise 
leveren op het gebied van Verordening 
(EU) nr. […/…] [betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek].
Een lidstaat kan ervoor kiezen om slechts 
één lid en één plaatsvervangend lid aan te 
wijzen die expertise op beide gebieden 
leveren.

Elke lidstaat wijst voor een termijn van 
drie jaar, die kan worden verlengd, een lid 
en een of meer plaatsvervangende leden
aan die de expertise op het gebied van deze 
verordening leveren, alsook een lid en een 
of meer plaatsvervangende leden die de 
expertise leveren op het gebied van 
Verordening (EU) nr. […/…] [betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek]. Een lidstaat kan ervoor 
kiezen om slechts één lid en een of meer 
plaatsvervangende leden aan te wijzen die 
expertise op beide gebieden leveren.

Or. en

Amendement 704
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 2 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie controleert de 
bekwaamheid van de leden van de 
MDCG. De Commissie maakt de 
resultaten van deze controle telkens 
openbaar en geeft informatie over de 
bekwaamheid van de leden van de 
MDCG.

Or. en

Motivering

Om de verordening goed te laten functioneren, moet de MDCG bestaan uit personen met een 
erkende en relevante bekwaamheid op het gebied van medische hulpmiddelen. Volgens het 
artikel dient er een bewijs van bekwaamheid te zijn, maar er wordt niet duidelijk gemaakt wie 
deze bekwaamheid moet controleren. De bekwaamheid moet worden gecontroleerd en dit 
dient een taak van de Commissie te zijn.

Amendement 705
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De MDCG houdt toezicht op de 
coördinatiegroep van aangemelde 
instanties zoals omschreven in artikel 39.

Or. en

Motivering

De MDCG dient toezicht te houden op de coördinatiegroep van aangemelde instanties om te 
waarborgen dat de aanwezigheidseisen in acht worden genomen en om ervoor te zorgen dat 
ze beter op de hoogte kunnen blijven van de status van de aangemelde instanties in de hele 
EU.
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Amendement 706
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De MDCG kan van geval tot geval 
deskundigen en andere derde partijen 
uitnodigen om de vergaderingen bij te 
wonen of schriftelijke bijdragen te leveren.

6. Zo nodig worden organisaties die de 
belangen van de medische-
hulpmiddelenindustrie, 
gezondheidswerkers, laboratoria, 
patiënten en consumenten op het niveau 
van de Unie behartigen in de 
hoedanigheid van waarnemer voor de 
MDCG-vergaderingen uitgenodigd. De 
MDCG kan van geval tot geval andere 
deskundigen en andere derde partijen 
uitnodigen om de vergaderingen bij te 
wonen of schriftelijke bijdragen te leveren.

Or. en

Motivering

Ter waarborging van voortdurende transparantie en algemene naleving van het 
regelgevingssysteem van de EU voor medische hulpmiddelen moeten niet alleen de 
subgroepen worden uitgenodigd om de plenaire vergaderingen van de Coördinatiegroep voor 
medische hulpmiddelen bij te wonen, maar ook andere belanghebbenden.

Amendement 707
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De MDCG kan permanente of tijdelijke 
subgroepen oprichten. Zo nodig worden 
organisaties die de belangen van de 
medische-hulpmiddelenindustrie, 
gezondheidswerkers, laboratoria, patiënten 
en consumenten op het niveau van de Unie 
behartigen in de hoedanigheid van 
waarnemer voor de vergaderingen van 

7. De MDCG richt een permanente
adviesgroep voor medische hulpmiddelen 
(MDAG) op en kan zo nodig tijdelijke 
subgroepen oprichten. Organisaties die de 
belangen van patiënten, 
gezondheidswerkers, laboratoria, 
consumenten en de medische-
hulpmiddelenindustrie op het niveau van 



PE510.767v01-00 66/189 AM\936128NL.doc

NL

dergelijke subgroepen uitgenodigd. de Unie behartigen, worden in de 
hoedanigheid van waarnemer voor de 
vergaderingen van dergelijke subgroepen 
uitgenodigd.

MDAG-leden kunnen zo nodig in de 
hoedanigheid van adviseur voor de 
vergaderingen van dergelijke subgroepen 
worden uitgenodigd.

Or. en

Amendement 708
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De MDCG richt op Unieniveau een 
dialooggroep van belanghebbenden op, 
bestaande uit vertegenwoordigers van 
belanghebbenden. Deze groep treedt naast 
en in samenwerking met de 
coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG) op en adviseert de 
Commissie en de lidstaten over 
verschillende aspecten van medische 
technologie en van de tenuitvoerlegging 
van de verordening.

Or. en

Amendement 709
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. De MDCG ondersteunt de 
Commissie door twee maal per jaar een 
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overzicht te bieden van 
bewakingsgegevens en 
markttoezichtactiviteiten, met inbegrip 
van eventueel genomen preventieve 
maatregelen ter bescherming van de 
gezondheid. Deze informatie is 
toegankelijk voor het publiek via de 
Europese databank zoals vermeld in 
artikel 27.

Or. en

Motivering

Gezondheidswerkers en het publiek hebben baat bij een overzicht van informatie over de 
bewaking en het markttoezicht. Aangezien deze informatie met zorg moet worden behandeld, 
is de MDCG het juiste forum voor het verstrekken van deze informatie aan de Europese 
databank.

Amendement 710
Rebecca Taylor

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 7 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 ter. De MDCG vervult een arbitragerol 
in geschillen met betrekking tot hoofdstuk 
IV over de bekwaamheid van aangemelde 
instanties.

Or. en

Motivering

Het gezamenlijke beoordelingsteam en de MDCG moeten het werk van de aangemelde 
instanties goed controleren. Indien de MDCG verantwoordelijk is voor het opheffen van de 
schorsing van een aangemelde instantie, zal haar toezicht verbeteren.

Amendement 711
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 8 – alinea 1 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het functioneren van de MDAG, met 
inbegrip van de goedkeuring van 
adviezen, aanbevelingen of andere 
standpunten van de MDAG, in 
voorkomende gevallen.

Or. en

Amendement 712
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) samen met de Commissie en de 
nationale autoriteit die verantwoordelijk 
is voor aangemelde instanties van de 
desbetreffende lidstaat beoordelen van 
een door een 
conformiteitsbeoordelingsinstantie 
ingediend verzoek om aanmelding in alle 
gevallen waarin de instantie die het 
verzoek heeft ingediend zich bevoegd acht 
voor hulpmiddelen die vallen in klasse III, 
de hulpmiddelen die in het lichaam 
worden geïmplanteerd, waarbij gebruik 
wordt gemaakt van een als geneesmiddel 
beschouwde substantie of van niet-
levensvatbare weefsels en cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong, of 
daarvan afgeleide producten.

Or. en

Amendement 713
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter a ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a ter) vaststellen en schriftelijk vastleggen 
van de algemene bekwaamheids- en 
kwalificatiebeginselen en procedures voor 
de selectie en machtiging van bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personen (vereiste kennis, 
ervaring en andere bekwaamheden) 
alsmede de vereiste opleiding (basis- en 
voortgezette opleiding). De 
kwalificatiecriteria hebben betrekking op 
de verschillende functies in het 
conformiteitsbeoordelingsproces en de 
hulpmiddelen, technologieën en gebieden 
die binnen de reikwijdte van de 
aanwijzing vallen.

Or. en

Amendement 714
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter a quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a quater) beoordelen en goedkeuren van 
de criteria van de bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten met betrekking tot artikel 
80 – lid 1 – letter a ter hierboven.

Or. en

Amendement 715
Mairead McGuinness



PE510.767v01-00 70/189 AM\936128NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis) De MDCG creëert en onderhoudt 
een lijst van voldoende gekwalificeerde en 
erkende klinische deskundigen met 
vermelding van hun klinisch specialisme, 
die ter beschikking wordt gesteld van de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
zijn aangemeld voor hulpmiddelen van 
klasse III, in het lichaam geïmplanteerde 
hulpmiddelen, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van een als geneesmiddel 
beschouwde substantie of van niet-
levensvatbare weefsels en cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong of 
daarvan afgeleide producten, om aan de 
meldplicht van artikel 44 te voldoen.

Or. en

Motivering

Om te waarborgen dat het klinische bewijs volledig en op een juiste manier door 
onafhankelijke klinische deskundigen wordt beoordeeld, moet er op Europees niveau een lijst 
van erkende klinische deskundigen worden gecreëerd. Voor klasse III aangemelde instanties 
zijn dan verplicht om bij hun beoordeling van klinisch bewijs een deskundige of deskundigen 
uit deze lijst te kiezen.

Amendement 716
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 ter) De MDCG raadpleegt de MDAG.
De MDCG neemt kennis van de 
goedkeuring van adviezen, aanbevelingen 
of andere standpunten van de MDAG en 
kan deze in voorkomende gevallen zelf 
overnemen.
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Or. en

Amendement 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

Schrappen

Or. en

Amendement 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een essentieel onderdeel van het regelgevingskader. Haar taken moeten daarom 
uitgebreider worden beschreven.

Amendement 719
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen aan de toetsing van 
bepaalde conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

Schrappen

Or. fr

Amendement 720
Françoise Grossetête

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

(b) controleren van de toetsing van 
bepaalde conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

Or. fr

Amendement 721
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen
overeenkomstig artikel 44;

b) verstrekken van een wetenschappelijke 
beoordeling van bepaalde typen medische 
hulpmiddelen overeenkomstig artikel 44;

Or. en

Amendement 722
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) bijdragen aan de toetsing van bepaalde 
conformiteitsbeoordelingen 
overeenkomstig artikel 44;

b) technische ontwikkelingen bijhouden, 
in het bijzonder voor implanteerbare 
medische hulmiddelen van klasse III;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 723
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

c) beoordelen of de door deze verordening
beoogde basiseisen voor de veiligheid en 
prestaties van medische hulpmiddelen 
voldoende zijn en vaststellen van 
noodzakelijke wijzigingen in bijlage I.

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
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markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De MDCG is een essentieel onderdeel van het regelgevingskader. Haar taken moeten daarom 
uitgebreider worden beschreven.

Amendement 725
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de bevoegde autoriteiten van de 
lidstaten bijstaan bij de uitvoering van 
hun coördinatieactiviteiten op het gebied 
van klinische onderzoeken, bewaking en 
markttoezicht;

d) richtsnoeren ontwikkelen voor 
klinische onderzoeken inzake medische 
hulpmiddelen



AM\936128NL.doc 75/189 PE510.767v01-00

NL

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een essentieel onderdeel van het regelgevingskader. Haar taken moeten daarom 
uitgebreider worden beschreven.

Amendement 727
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

e) regelmatig herzien van de normen en 
standaarden voor medische hulpmiddelen;
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Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

De MDCG is een essentieel onderdeel van het regelgevingskader. Haar taken moeten daarom 
uitgebreider worden beschreven.

Amendement 729
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) ontwikkelen en ten uitvoer leggen 
van een kader voor een Europees 
markttoezichtprogramma;

Or. en
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Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f bis) voortdurend de technische 
ontwikkelingen bijhouden, met name op 
het gebied van implanteerbare 
hulpmiddelen, en beoordelen of de in de 
verordening vermelde noodzakelijke 
voorschriften voor veiligheid en prestaties
geschikt zijn om de veiligheid en 
prestaties van medische hulpmiddelen te 
waarborgen en vaststellen of bijlage I 
moet worden gewijzigd;
f ter) richtsnoeren ontwikkelen voor 
klinische proeven met bepaalde medische 
hulpmiddelen
f quater) bijdragen aan de ontwikkeling 
van normen voor medische hulpmiddelen;
f quinquies) bijdragen aan de 
ontwikkeling van gemeenschappelijke 
technische specificaties (GTS);
f sexies) ontwikkelen en onderhouden van 
een kader voor een Europees 
markttoezichtsprogramma;
f septies) ontwikkelen van minimumeisen 
voor een kwaliteitsmanagementsysteem 
voor nationale markttoezichtautoriteiten.
f octies) gezamenlijke 
markttoezichtprojecten en gezamenlijke 
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testprojecten organiseren;
f nonies) organiseren van 
scholingsprogramma's en uitwisselingen 
van nationale beambten met betrekking 
tot markttoezicht, aanwijzing van en 
toezicht op aangemelde instanties en 
klinisch onderzoek;
f decies) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke bezoekprogramma's 
organiseren;
f undecies) binnen zes maanden een 
advies geven over de toepassing van de 
indelingscriteria van bijlage VII op een 
bepaald hulpmiddel of een categorie of 
groep hulpmiddelen overeenkomstig 
artikel 41, lid 3;
f duodecies) op verzoek van de Commissie 
een advies geven over de indeling van een 
hulpmiddel of een categorie of groep 
hulpmiddelen overeenkomstig artikel 41, 
lid 4.

Or. en

Amendement 731
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f ter) ontwikkelen van minimumeisen voor 
een kwaliteitsmanagementsysteem voor de 
nationale markttoezichtautoriteiten;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
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markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 732
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quater) in de lidstaten een gezamenlijk 
markttoezicht en gezamenlijke 
testprojecten organiseren;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 733
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f quinquies) het delen van bevoegdheden 
met betrekking tot markttoezicht, 
aangemelde instanties en klinische 
evaluaties tussen de lidstaten organiseren;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
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vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 734
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f sexies) voorlichtingscampagnes en 
gezamenlijke controleprogramma's 
organiseren;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 735
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f septies) creëren van de voorwaarden 
waaronder binnen zes maanden een 
advies kan worden gegeven over een 
verzoek om indeling in bijlage VII van 
een specifiek medisch hulpmiddel of een 
groep medische hulpmiddelen 



AM\936128NL.doc 81/189 PE510.767v01-00

NL

overeenkomstig artikel 41, lid 3;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 736
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f octies) creëren van de voorwaarden 
waaronder op verzoek van de Commissie 
een advies kan worden gegeven over de 
indeling van een medisch hulpmiddel of 
een groep medische hulpmiddelen 
overeenkomstig artikel 41, lid 4;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 737
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 – lid 1 – letter f nonies (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

f nonies) ontwikkelen van een 
kaderprogramma voor toezicht na het in 
de handel brengen van een hulpmiddel;

Or. en

Motivering

De MDCG moet een centrale rol spelen bij het verbeteren van de veiligheid van patiënten. Dit 
vereist een uitgebreide beschrijving en specificatie van verantwoordelijkheden vergeleken met 
het ontwerpvoorstel, waarbij de basiseisen en normen voor hulpmiddelen aan de technische 
ontwikkelingen moeten voldoen. Een ander belangrijk aspect van het systeem is het 
markttoezicht na het in de handel brengen van het hulpmiddel. Door de beperkte financiële en 
personele middelen is meer coördinatie en samenwerking tussen de lidstaten vereist.

Amendement 738
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 80 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 80 bis
Wetenschappelijke adviescommissie

1. De Commissie draagt zorg voor de 
oprichting en logistieke ondersteuning 
van een wetenschappelijke adviesraad met 
maximaal vijftien leden, bestaande uit 
wetenschappelijke en/of klinische 
deskundigen op het gebied van medische 
hulpmiddelen, die op persoonlijke titel 
worden aangesteld door de MDCG.
2. De Commissie zorgt ervoor dat de 
aangewezen deskundigen de medische 
disciplines die van belang zijn voor de 
medische hulpmiddelen, op een brede, 
passende en evenwichtige manier 
vertegenwoordigen, dat belangen die hun 
werkzaamheden kunnen beïnvloeden, 
openbaar worden gemaakt en dat zij een 
geheimhoudingsclausule ondertekenen.
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De wetenschappelijke adviesraad kan 
onder zijn verantwoordelijkheid 
deskundigenpanels oprichten voor 
bepaalde medische disciplines. De 
Commissie of de MDCG kan de 
wetenschappelijke adviesraad verzoeken 
om wetenschappelijk advies over kwesties 
die verband houden met de 
tenuitvoerlegging van deze verordening.
3. De wetenschappelijke adviesraad kiest 
uit zijn leden een voorzitter en een 
vicevoorzitter voor een periode van drie 
jaar, die eenmaal verlengd kan worden.
In naar behoren gemotiveerde gevallen 
kan de meerderheid van de leden de 
voorzitter en/of de vicevoorzitter 
verzoeken af te treden.
4. De wetenschappelijke adviesraad stelt 
zijn reglement van orde vast, dat met 
name procedures omvat voor:
a) de werking van het deskundigenpanel;
b) de aanstelling en de vervanging van de 
voorzitter en de vicevoorzitter;
c) de in artikel 44 bedoelde 
wetenschappelijke beoordeling, 
waaronder in dringende gevallen;
Het reglement van orde wordt van kracht 
na ontvangst van een gunstig advies van 
de Commissie.

Or. en

Amendement 739
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) verstrekken van wetenschappelijk advies 
over de stand van de techniek betreffende 
specifieke hulpmiddelen of een categorie 

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

Or. en

Motivering

Betere formulering en duidelijkere omschrijving van de taken van de referentielaboratoria.

Amendement 740
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Artikel 81 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Referentielaboratoria beschikken over de benodigde kennis, ervaring en technische 
vaardigheden voor een bijdrage aan de ontwikkeling van GTS. Betere formulering.

Amendement 741
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
verbinden zich ertoe in het algemeen 

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie of in de 
toeleveringsketen hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
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belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. Op verzoek wordt 
de belangenverklaring toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit artikel is niet 
van toepassing op de vertegenwoordigers 
van organisaties van belanghebbenden die 
aan de subgroepen van de MDCG 
deelnemen.

verbinden zich ertoe in het algemeen 
belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie of in de 
toeleveringsketen hebben en werken deze 
verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. Op verzoek wordt 
de belangenverklaring toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit artikel is niet 
van toepassing op de vertegenwoordigers 
van organisaties van belanghebbenden die 
aan de subgroepen van de MDCG 
deelnemen.

Or. en

Amendement 742
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
verbinden zich ertoe in het algemeen 
belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. Op verzoek wordt
de belangenverklaring toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit artikel is 
niet van toepassing op de 
vertegenwoordigers van organisaties van 
belanghebbenden die aan de subgroepen 

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
verbinden zich ertoe in het algemeen 
belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. De
belangenverklaring wordt op de website 
van de Europese Commissie toegankelijk 
gemaakt voor het publiek.



PE510.767v01-00 86/189 AM\936128NL.doc

NL

van de MDCG deelnemen.

Or. en

Amendement 743
Michèle Rivasi

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
verbinden zich ertoe in het algemeen 
belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. Op verzoek wordt 
de belangenverklaring toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit artikel is 
niet van toepassing op de 
vertegenwoordigers van organisaties van 
belanghebbenden die aan de subgroepen 
van de MDCG deelnemen.

1. De leden van de MDCG en de 
medewerkers van de EU-
referentielaboratoria mogen geen financiële 
of andere belangen in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben die hun 
onpartijdigheid kunnen aantasten. Zij 
verbinden zich ertoe in het algemeen 
belang en op onafhankelijke wijze te 
handelen. Zij leggen een verklaring af 
betreffende de directe en indirecte 
belangen die zij eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. De
belangenverklaring wordt toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit lid is niet 
van toepassing op de vertegenwoordigers 
van organisaties van belanghebbenden die 
aan de subgroepen van de MDCG 
deelnemen.

Or. en

Amendement 744
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door de MDCG van geval tot geval 
uitgenodigde deskundigen en andere 
derde partijen wordt verzocht een 
verklaring af te leggen over hun belangen 
bij de aangelegenheid in kwestie.

2. Vertegenwoordigers van organisaties 
van belanghebbenden die aan de 
subgroepen van de MDCG deelnemen,
leggen een verklaring af betreffende de 
directe en indirecte belangen die zij 
eventueel in de medische-
hulpmiddelenindustrie hebben en werken 
deze verklaring bij wanneer een relevante 
verandering plaatsvindt. De 
belangenverklaring wordt via de website 
van de Europese Commissie toegankelijk 
gemaakt voor het publiek. Dit is niet van 
toepassing op vertegenwoordigers van de 
medische-hulpmiddelenindustrie.

Or. en

Amendement 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door de MDCG van geval tot geval 
uitgenodigde deskundigen en andere derde 
partijen wordt verzocht een verklaring af te 
leggen over hun belangen bij de 
aangelegenheid in kwestie.

2. Door de MDCG van geval tot geval 
uitgenodigde deskundigen en andere derde 
partijen leggen een verklaring af over hun 
belangen bij de aangelegenheid in kwestie, 
en deze belangenverklaring is permanent 
toegankelijk voor het publiek.

Or. en

Amendement 746
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 82 bis
Wetenschappelijk advies

1. De Commissie bevordert de toegang 
van fabrikanten van innovatieve 
hulpmiddelen die onderworpen zijn aan 
de in artikel 44 bedoelde 
wetenschappelijke beoordeling, tot 
wetenschappelijk advies van de 
wetenschappelijke adviesraad of van een 
EU-referentielaboratorium en tot 
informatie inzake de criteria voor een 
passende beoordeling van de conformiteit 
van een hulpmiddel, met name wat betreft 
de klinische gegevens die nodig zijn voor 
de klinische evaluatie.
2. Het wetenschappelijk advies van de 
wetenschappelijke adviesraad of van een 
EU-referentielaboratorium is niet 
bindend.
3. De Commissie publiceert 
samenvattingen van het in lid 1 bedoelde 
wetenschappelijke advies en zorgt ervoor 
dat alle vertrouwelijke bedrijfsinformatie 
wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 747
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie en de lidstaten nemen alle 
nodige maatregelen ter aanmoediging van 
de instelling van registers voor specifieke 
soorten hulpmiddelen om ervaringen met 
het gebruik van dergelijke hulpmiddelen na 
het in de handel brengen ervan te 

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

Dergelijke registers dragen bij tot de 
onafhankelijke evaluatie van de veiligheid 
en de prestaties van de hulpmiddelen op de 
lange termijn en tot de traceerbaarheid 
van dergelijke hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 748
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De ontwikkeling van dergelijke registers wordt gecoördineerd en geharmoniseerd om een 
belasting door opeenhoping van gegevens met beperkt gebruik te voorkomen en om ervoor te 
zorgen dat de middelen voor de ontwikkeling van de registers effectief worden gebruikt. De 
registers kunnen alleen gezamenlijk worden geanalyseerd en kunnen alleen betrouwbare 
informatie bieden over de veiligheid na het in de handel brengen van een hulpmiddel, indien 
de organisatie hiervan op een gecoördineerde en geharmoniseerde wijze plaatsvindt.

Amendement 749
Mairead McGuinness
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Voorstel voor een verordening
Artikel 86 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 750
Andrés Perelló Rodríguez

Voorstel voor een verordening
Artikel 87 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. es

Motivering

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

Amendement 751
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, als bedoeld in 
artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 5, 
artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 24, 
lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, lid 2, 
artikel 40, lid 2, artikel 41, lid 4, 
artikel 42, lid 11, artikel 45, lid 5, artikel 
51, lid 7, artikel 53, lid 3, artikel 74, lid 4, 
en artikel 81, lid 6, wordt aan de 
Commissie toegekend onder de in dit 
artikel neergelegde voorwaarden.

1. De bevoegdheid om gedelegeerde 
handelingen vast te stellen, als bedoeld in 
artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 5, 
artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 24, 
lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, lid 2, 
artikel 40, lid 2, artikel 74, lid 4, en artikel 
81, lid 6, wordt aan de Commissie 
toegekend onder de in dit artikel 
neergelegde voorwaarden.

Or. fr

Amendement 752
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 1 – alinea 1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het opstellen van gedelegeerde 
handelingen raadpleegt de Commissie de 
MDCG.
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Or. en

Amendement 753
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 
5, artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, 
artikel 24, lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, 
lid 2, artikel 40, lid 2, artikel 41, lid 4, 
artikel 42, lid 11, artikel 45, lid 5, artikel 
51, lid 7, artikel 53, lid 3, artikel 74, lid 4, 
en artikel 81, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie wordt aan de 
Commissie toegekend voor onbepaalde tijd 
met ingang van de datum van 
inwerkingtreding van deze verordening.

2. De in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 
5, artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 
24, lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, lid 2, 
artikel 40, lid 2, artikel 74, lid 4, en artikel 
81, lid 6, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
wordt aan de Commissie toegekend voor 
onbepaalde tijd met ingang van de datum 
van inwerkingtreding van deze 
verordening.

Or. fr

Amendement 754
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Artikel 89 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 5, 
artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 24, 
lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, lid 2, 
artikel 40, lid 2, artikel 41, lid 4, artikel 
42, lid 11, artikel 45, lid 5, artikel 51, lid 
7, artikel 53, lid 3, artikel 74, lid 4, en 
artikel 81, lid 6, bedoelde 
bevoegdheidsdelegatie te allen tijde 
intrekken. Het besluit tot intrekking maakt 
een einde aan de delegatie van de 
bevoegdheid die in dit besluit wordt 

3. Het Europees Parlement of de Raad kan 
de in artikel 2, leden 2 en 3, artikel 4, lid 5, 
artikel 8, lid 2, artikel 17, lid 4, artikel 24, 
lid 7, artikel 25, lid 7, artikel 29, lid 2, 
artikel 40, lid 2, artikel 74, lid 4, en artikel 
81, lid 6, bedoelde bevoegdheidsdelegatie 
te allen tijde intrekken. Het besluit tot 
intrekking maakt een einde aan de 
delegatie van de bevoegdheid die in dit 
besluit wordt vermeld. Het besluit treedt in 
werking op de dag na die van de 
bekendmaking ervan in het Publicatieblad 
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vermeld. Het besluit treedt in werking op 
de dag na die van de bekendmaking ervan 
in het Publicatieblad van de Europese Unie 
of op een latere datum die in het besluit 
wordt vermeld. Het laat de geldigheid van 
de reeds van kracht zijnde gedelegeerde 
handelingen onverlet.

van de Europese Unie of op een latere 
datum die in het besluit wordt vermeld. Het 
laat de geldigheid van de reeds van kracht 
zijnde gedelegeerde handelingen onverlet.

Or. fr

Amendement 755
Gaston Franco

Voorstel voor een verordening
Artikel 93 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure kan de 
Commissie op verzoek van een lidstaat of 
op eigen initiatief de nodige maatregelen 
vaststellen om te bepalen of een specifiek 
product of een groep producten al dan niet 
onder de definitie "cosmetisch product" 
valt.

Overeenkomstig de in artikel 32, lid 2, 
bedoelde regelgevingsprocedure kan de 
Commissie op verzoek van een lidstaat of 
op eigen initiatief de nodige maatregelen 
vaststellen om te bepalen of een specifiek 
product al dan niet onder de definitie 
"cosmetisch product" valt. Het Permanent 
Comité voor cosmetische producten en 
relevante belanghebbenden bieden de 
Commissie steun, advies en expertise 
inzake "cosmetische grensgevallen".

Or. en

Motivering

Het kwalificeren van een product als "cosmetisch grensgeval" is zeer nauw verbonden met de 
beoordeling van geval tot geval van een specifiek product, de presentatie hiervan en wat 
erover wordt gezegd. Bij de nationale opvattingen over een cosmetisch product en de 
aanspraken van consumenten zijn de culturele achtergrond en taal van belang, en deze zijn 
ook van groot belang bij de kwalificatie van een cosmetisch product. Om goed geïnformeerde 
beslissingen te kunnen nemen over de status van cosmetische grensgevallen heeft de 
Commissie advies nodig van deskundigen uit de lidstaten en de betrokken sectoren.

Amendement 756
Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. In afwijking van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG mogen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die aan 
deze verordening voldoen vóór de datum 
van toepassing van deze verordening 
worden aangewezen en aangemeld.
Aangemelde instanties die overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen en 
aangemeld, mogen vóór de datum van 
toepassing van deze verordening de daarin 
vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
toepassen en certificaten overeenkomstig 
deze verordening afgeven.

4. In afwijking van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG mogen 
conformiteitsbeoordelingsinstanties die aan 
deze verordening voldoen vóór de datum 
van toepassing van deze verordening 
worden aangewezen en aangemeld.
Aangemelde instanties die overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen en 
aangemeld, mogen vóór de datum van 
toepassing van deze verordening de daarin 
vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
toepassen en certificaten overeenkomstig 
deze verordening afgeven wanneer 
gewaarborgd is dat de desbetreffende 
gedelegeerde handelingen en 
uitvoeringshandelingen ten uitvoer zijn 
gelegd.

Or. de

Amendement 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Artikel 94 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. Overeenkomstig artikel 1, lid 2, onder 
e), onder de werkingssfeer van deze 
verordening vallende hulpmiddelen die 
rechtmatig in de handel zijn gebracht of in 
gebruik zijn genomen overeenkomstig de 
regels die in de lidstaten vóór de toepassing 
van deze verordening van kracht waren, 
mogen in de betrokken lidstaten verder in 
de handel worden gebracht en in gebruik 
worden genomen.

7. Onder de werkingssfeer van deze 
verordening vallende hulpmiddelen van 
klasse IIb en klasse III die rechtmatig in 
de handel zijn gebracht of in gebruik zijn 
genomen overeenkomstig de regels die in 
de lidstaten vóór de toepassing van deze 
verordening van kracht waren en die al op 
de markt zijn, vallen onder een 
marktvergunning zoals vermeld in artikel 
41. Binnen een overgangsperiode van zes 
maanden na inwerkingtreding van deze 



AM\936128NL.doc 95/189 PE510.767v01-00

NL

verordening moeten de fabrikanten of de 
entiteit die verantwoordelijk is voor het in 
de handel brengen van de hulpmiddelen 
de door hen in de handel gebrachte klasse 
IIb en klasse III-hulpmiddelen samen met 
de resultaten van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
melden bij de gecentraliseerde of 
gedecentraliseerde vergunningsinstantie –
naargelang wat van toepassing is – om de 
hulpmiddelen nog te mogen verhandelen 
voor een periode van vijf jaar na 
inwerkingtreding van deze verordening.
Zodra deze periode is verstreken, mogen 
deze hulpmiddelen niet langer worden 
verhandeld, tenzij er intussen een 
vergunning is verleend of een aanvraag 
voor een vergunning is ingediend.
Alle andere onder de werkingssfeer van 
deze verordening vallende hulpmiddelen 
die rechtmatig in de handel zijn gebracht of 
in gebruik zijn genomen overeenkomstig 
de regels die in de lidstaten vóór de 
toepassing van deze verordening van 
kracht waren en die al op de markt zijn, 
mogen in de betrokken lidstaten verder in 
de handel worden gebracht en in gebruik 
worden genomen.

Or. en

Motivering

Medische hulpmiddelen met een hoog risico konden tot nu toe uitsluitend in de handel worden 
gebracht op basis van een door een aangemelde instantie uitgevoerde 
conformiteitsbeoordelingsprocedure in opdracht van de fabrikant, wat in sommige gevallen 
tot grote gezondheidsproblemen heeft geleid. Na inwerkingtreding van deze verordening zou 
er voor deze hulpmiddelen geen sprake meer mogen zijn van het meten met twee maten, 
afhankelijk van het moment waarop ze in de handel zijn gebracht.

Amendement 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Artikel 97 – lid 3 – alinea 1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) artikel 25, leden 2 en 3, en artikel 45, lid 
4, zijn van toepassing met ingang van [18 
maanden na de datum van toepassing, 
bedoeld in lid 2];

a) artikel 25, leden 2 en 3, en artikel 45, lid 
4, zijn van toepassing met ingang van [18 
maanden na de datum van toepassing, 
bedoeld in lid 2] op voorwaarde dat het 
desbetreffende elektronische systeem 
gevalideerd is en in gebruik is genomen;

Or. en

Motivering

Er kan enkel worden voldaan aan de verplichting om gegevens op te slaan in een elektronisch 
systeem (een elektronisch systeem voor de registratie van hulpmiddelen en marktdeelnemers 
of een elektronisch systeem voor de verzameling en verwerking van informatie over de door 
de aangemelde instanties afgegeven certificaten) indien de systemen tijdig klaar en 
operationeel zijn.

Amendement 759
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de restrisico's zoveel mogelijk beperken 
door passende beschermingsmaatregelen te 
treffen, waaronder ook 
alarmvoorzieningen; alsmede

c) de restrisico's zoveel mogelijk beperken 
door passende beschermingsmaatregelen te 
treffen, waaronder ook 
alarmvoorzieningen; er moet dus rekening 
gehouden worden met de nieuwste 
instrumenten en concepten die zijn 
ontwikkeld op het gebied van gevaren- en 
risicobeoordeling op basis van voor de 
mens relevante modellen, toxiciteitsroutes, 
routes van bijwerkingen en empirische 
toxicologie; alsmede

Or. en

Motivering

Zoals de wetenschappelijke comités van de Europese Commissie in hun discussiestuk 
"Addressing the new challenges for Risk Assessment – oct 2012" stellen: “Er wordt een 
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verschuiving verwacht naar een groter gebruik van menselijke gegevens over biologisch 
relevante verstoringen van belangrijke routes van toxiciteit". Verder werd in de REACH-
herziening van eerder dit jaar (feb. 2013) iets gelijkaardigs gesteld, namelijk dat deze 
mechanismen beter moeten inspelen op de nieuwe uitdagingen op het gebied van gevaren- en 
risicobeoordeling.

Amendement 760
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel I – punt 2 – letter d bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d bis) Het vermelde onder a), b), c) en d) 
doet niets af aan de noodzaak van klinisch 
onderzoek en klinische follow-up na het 
in de handel brengen om adequaat te 
kunnen inspelen op de risico's, gevaren 
en prestaties van hulpmiddelen.

Or. en

Amendement 761
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.1 – letter b bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) de fysieke compatibiliteit tussen de 
onderdelen voor hulpmiddelen van 
verschillende fabrikanten die uit meer dan 
een implanteerbaar onderdeel bestaan;

Or. en

Amendement 762
Vittorio Prodi
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7.4. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's 
die gevormd worden door stoffen die het 
hulpmiddel kan afgeven of die daaruit 
kunnen vrijkomen, zoveel mogelijk en 
voor zover passend worden beperkt. 
Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan kankerverwekkende, mutagene 
of voor de voortplanting giftige stoffen als 
bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 en aan stoffen die 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
en die worden vastgesteld in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 59 van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH). Er moet met 
name aandacht worden besteed aan de 
aanbevelingen van de wetenschappelijke 
comités van de Europese Commissie
(WCNG, WCCV en WCGM) in hun 
discussiestuk "Addressing the new 
challenges for Risk Assessment – Oct 
2012" en de REACH-herziening 
(COM(2013) 49 definitief – feb. 2013) die 
beiden erkennen dat "de toxicologie 
verschuift naar een mechanistischere, van 
routes uitgaande benadering op basis van 
cellen en computermodellen om de 
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toxische werking van een stof te 
beoordelen".

Or. en

Amendement 763
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7.4. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's 
die gevormd worden door gevaarlijke 
stoffen, zoveel mogelijk en voor zover 
passend worden beperkt.
Kankerverwekkende, mutagene of voor de 
voortplanting giftige stoffen als bedoeld in 
deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 van het Europees Parlement 
en de Raad van 16 december 2008 
betreffende de indeling, etikettering en 
verpakking van stoffen en mengsels, tot 
wijziging en intrekking van de 
Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG en 
tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 zullen binnen vijf jaar na 
de inwerkingtreding van deze verordening 
geleidelijk worden afgeschaft, tenzij geen 
veiligere alternatieve stoffen voorhanden 
zijn. Indien er geen veiliger alternatief 
voorhanden is, dient het medisch 
hulpmiddel voorzien te worden van een 
etiket en dient de fabrikant het gebruik 
van dergelijke stoffen specifiek te 
rechtvaardigen wat betreft de naleving 
van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, technische documentatie te 
verstrekken en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor bepaalde categorieën patiënten en, 
indien van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen. Hulpmiddelen die
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stoffen bevatten die hormoonontregelende 
eigenschappen hebben die in contact 
komen met het lichaam van patiënten en 
ten aanzien waarvan wetenschappelijke 
aanwijzingen worden gevonden voor 
waarschijnlijke ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van de mens en die worden 
vastgesteld in overeenstemming met de 
procedure van artikel 59 van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 van het Europees 
Parlement en de Raad van 18 december 
2006 inzake de registratie en beoordeling 
van en de autorisatie en beperkingen ten 
aanzien van chemische stoffen (REACH), 
of waarvan is vastgesteld of vermoed 
wordt dat zij hormoonontregelend werken 
overeenkomstig aanbeveling van de 
Commissie (2013/.../EU) betreffende 
criteria voor de identificatie van 
hormoonontregelende stoffen, worden 
binnen vijf jaar na de inwerkingtreding 
van deze verordening geleidelijk 
afgeschaft, tenzij er geen veiliger 
alternatief voorhanden is. Indien er geen 
veiliger alternatief voorhanden is, dient 
het medisch hulpmiddel voorzien te 
worden van een etiket en dient de 
fabrikant het gebruik van dergelijke 
stoffen specifiek te rechtvaardigen wat 
betreft de naleving van de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften van 
met name dit deel, technische 
documentatie te verstrekken en in de 
gebruiksaanwijzing informatie te geven 
over de restrisico's voor bepaalde 
categorieën patiënten en, indien van 
toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen.

Or. en

Amendement 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Dit voorstel beperkt de bijzondere aandacht die besteed moet worden aan 
hormoonontregelende stoffen tot de stoffen die in het kader van REACH zijn geïdentificeerd. 
Dat volstaat niet. Ook bijvoorbeeld de criteria inzake hormoonontregelende stoffen die door 
de Commissie worden voorbereid, moeten in acht genomen worden.
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Amendement 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

7.4. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's 
die gevormd worden door stoffen die het 
hulpmiddel kan afgeven of die daaruit 
kunnen vrijkomen, zoveel mogelijk en 
voor zover passend worden beperkt. 
Bijzondere aandacht dient te worden 
besteed aan kankerverwekkende, mutagene 
of voor de voortplanting giftige stoffen als 
bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad van 
16 december 2008 betreffende de indeling, 
etikettering en verpakking van stoffen en 
mengsels, tot wijziging en intrekking van 
de Richtlijnen 67/548/EEG en 1999/45/EG 
en tot wijziging van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 of aan stoffen die 
hormoonontregelende eigenschappen 
hebben ten aanzien waarvan 
wetenschappelijke aanwijzingen worden 
gevonden voor waarschijnlijke ernstige 
gevolgen voor de gezondheid van de mens 
en die worden vastgesteld in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 59 van Verordening (EG) 
nr. 1907/2006 van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 december 2006 inzake 
de registratie en beoordeling van en de 
autorisatie en beperkingen ten aanzien van 
chemische stoffen (REACH) of waarvan is 
vastgesteld of wordt verondersteld dat zij 
hormoonontregelend werken 
overeenkomstig Aanbeveling (2013/.../EU) 
van de Commissie betreffende criteria 
voor de identificatie van 
hormoonontregelende stoffen.
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Or. en

Motivering

Het is niet passend om de identificatie van hormoonontregelende stoffen te baseren op artikel 
59 van REACH, aangezien dat geen exhaustieve lijst van deze stoffen bevat. De identificatie 
van hormoonontregelende stoffen in het kader van REACH zou slechts één mogelijkheid 
moeten zijn, daar dit proces erg traag verloopt (er zijn nog maar heel weinig stoffen 
geïdentificeerd) en een andere opzet heeft (lijst van kandidaten). De Commissie is momenteel 
bezig met het opstellen van criteria voor de identificatie van hormoonontregelende stoffen, en 
de toekomstige aanbeveling zou als referentie moeten volstaan.

Amendement 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – alinea 2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Wanneer hulpmiddelen, of onderdelen 
daarvan,

Hulpmiddelen, of onderdelen daarvan,

Or. en

(AT4AM deelt deze alinea kunstmatig op in verschillende delen, aan de hand van de 
opsomming die na bovenstaande tekst volgt. Dit amendement moet worden gelezen in 

samenhang met het amendement van dezelfde auteurs op het hoofdgedeelte van deze alinea na 
de opsomming (waarvoor geen amendement is ingediend).

Motivering

Het begin van deze alinea moet gewijzigd worden in overeenstemming met het voorstel in het 
gerelateerde amendement om in plaats van bepaalde CMR-ftalaten te etiketteren, CMR- of 
hormoonontregelende stoffen te verbieden, tenzij er geen alternatieven voorhanden zijn.

Amendement 767
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – alinea 2 – streepje 3 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

in een concentratie van 0,1 massaprocent 
van het week gemaakte materiaal of hoger 
ftalaten bevatten die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, van categorie 1A of 
1B als bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, moeten 
deze hulpmiddelen worden voorzien van 
de vermelding, op het hulpmiddel zelf 
en/of op de verpakking van elke 
afzonderlijke eenheid of, in voorkomend 
geval, op de handelsverpakking, als een 
hulpmiddel dat ftalaten bevat. Wanneer 
het beoogde gebruik van deze 
hulpmiddelen de behandeling omvat van 
kinderen of zwangere of borstvoeding 
gevende vrouwen, dient de fabrikant in de 
technische documentatie een specifieke 
rechtvaardiging te geven voor het gebruik 
van zulke stoffen, in het licht van de 
naleving van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor deze categorie patiënten en, indien 
van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen.

in een concentratie van 0,1 massaprocent 
van het week gemaakte materiaal of hoger 
ftalaten bevatten, moeten deze stoffen 
worden voorzien van de vermelding, op het 
hulpmiddel zelf en/of op de verpakking 
van elke afzonderlijke eenheid of, in 
voorkomend geval, op de 
handelsverpakking, als een hulpmiddel dat 
ftalaten bevat en binnen vijf jaar na de 
inwerkingtreding van deze verordening 
geleidelijk worden afgeschaft, tenzij geen 
veiligere alternatieven voorhanden zijn.
Indien er geen veiliger alternatief 
voorhanden is, moeten de medische 
hulpmiddelen van een etiket voorzien 
worden en dient de fabrikant in de 
technische documentatie een specifieke 
rechtvaardiging te geven voor het gebruik 
van zulke stoffen, in het licht van de 
naleving van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor bepaalde categorieën patiënten en, 
indien van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen. Vanaf 1 januari 
2017 zijn ftalaten verboden in 
hulpmiddelen bedoeld voor gebruik voor 
de behandeling van kinderen of zwangere 
of zogende vrouwen.

Or. en

Amendement 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.4 – alinea 2 – streepje 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 in een concentratie van 0,1 massaprocent mogen geen stoffen bevatten in een 



AM\936128NL.doc 105/189 PE510.767v01-00

NL

van het week gemaakte materiaal of hoger 
ftalaten bevatten die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting, van categorie 1A of 
1B als bedoeld in deel 3 van bijlage VI bij 
Verordening (EG) nr. 1272/2008, moeten 
deze hulpmiddelen worden voorzien van de 
vermelding, op het hulpmiddel zelf en/of 
op de verpakking van elke afzonderlijke 
eenheid of, in voorkomend geval, op de 
handelsverpakking, als een hulpmiddel dat 
ftalaten bevat. Wanneer het beoogde 
gebruik van deze hulpmiddelen de 
behandeling omvat van kinderen of 
zwangere of borstvoeding gevende 
vrouwen, dient de fabrikant in de 
technische documentatie een specifieke 
rechtvaardiging te geven voor het gebruik
van zulke stoffen, in het licht van de 
naleving van de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
informatie te geven over de restrisico's 
voor deze categorie patiënten en, indien 
van toepassing, over de juiste 
voorzorgsmaatregelen.

concentratie van 0,1 massaprocent of 
hoger van het homogene materiaal, die 
zijn ingedeeld als kankerverwekkend, 
mutageen of giftig voor de voortplanting, 
van categorie 1A of 1B als bedoeld in 
deel 3 van bijlage VI bij Verordening (EG) 
nr. 1272/2008 of stoffen die 
overeenkomstig de eerste alinea zijn 
geïdentificeerd als hormoonontregelende 
stoffen, tenzij de fabrikant kan aantonen 
dat er geen geschikte veiligere stoffen of 
hulpmiddelen zonder stoffen voorhanden 
zijn.

Indien de fabrikant kan aantonen dat er 
geen geschikte veiligere stoffen of 
hulpmiddelen met deze stoffen 
voorhanden zijn, moeten deze 
hulpmiddelen worden voorzien van de 
vermelding, op het hulpmiddel zelf en/of 
op de verpakking van elke afzonderlijke 
eenheid of, in voorkomend geval, op de 
handelsverpakking, als een hulpmiddel dat 
stoffen bevat die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of giftig 
voor de voortplanting van categorie 1A of 
1B of als stoffen waarvan is vastgesteld 
dat ze hormoonontregelend werken. De 
fabrikant geeft in de technische 
documentatie een specifieke 
rechtvaardiging voor het gebruik van zulke 
stoffen, in het licht van de naleving van de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften van met name dit 
deel, en in de gebruiksaanwijzing 
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informatie te geven over de restrisico's 
voor patiënten en, indien van toepassing, 
over de juiste voorzorgsmaatregelen

Or. en

(De eerste acht woorden van deze alinea stemmen overeen met het amendement van dezelfde 
auteurs (afwijking van AT4AM).)

Motivering

CMR-stoffen zijn verboden in cosmetische producten en CMR-ftalaten zijn verboden in 
speelgoed. Gelijkaardige beperkingen moeten gelden voor medische hulpmiddelen waarbij
blootstelling onvermijdelijk is, tenzij er geen veiligere alternatieven voorhanden zijn. 
Hetzelfde moet gelden voor gekende hormoonontregelende stoffen. Indien er geen 
alternatieven voorhanden zijn, moeten fabrikanten de hulpmiddelen van een etiket voorzien en 
specifiek aantonen dat is voldaan aan de veiligheidsvoorschriften van de verordening voor 
hulpmiddelen voor alle patiënten, niet enkel voor bepaalde risicogroepen.

Amendement 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 7 – punt 7.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.6. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's in 
verband met de grootte en de 
eigenschappen van de gebruikte partikels 
tot een minimum worden beperkt. Er is 
bijzondere voorzichtigheid geboden 
wanneer de hulpmiddelen nanomateriaal 
bevatten of bestaan uit nanomateriaal dat in 
het lichaam van de patiënt of de gebruiker 
terecht kan komen.

7.6. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de risico's in 
verband met de grootte en de 
eigenschappen van de gebruikte partikels 
tot een minimum worden beperkt. Er is 
bijzondere voorzichtigheid geboden 
wanneer de hulpmiddelen nanomateriaal 
bevatten of bestaan uit nanomateriaal dat in 
het lichaam van de patiënt of de gebruiker 
terecht kan komen. De fabrikant toont in 
de technische documentatie concreet aan 
dat het gebruik van nanomateriaal in 
overeenstemming is met de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften. Het 
concrete bewijs moet overeenstemmen met 
de specifieke kenmerken van het 
nanomateriaal. De fabrikant verstrekt in 
de gebruiksaanwijzing ook informatie 
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over restrisico's voor patiënten en, indien 
van toepassing, over passende 
voorzorgsmaatregelen.

Or. en

Motivering

Wanneer nanomaterialen gebruikt worden in medische hulpmiddelen, moeten fabrikanten 
concreet aantonen dat het betrokken nanomateriaal in overeenstemming is met de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften. Het bewijs moet duidelijk gericht zijn op de specifieke 
kenmerken van het nanomateriaal. Dit zou het mogelijk maken een zo streng mogelijke 
conformiteitsbeoordeling te verrichten, zoals bedoeld ingevolge regel 19 en overweging 13.

Amendement 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 8.7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.7 a. Fabrikanten van medische 
hulpmiddelen moeten hun gebruikers 
informeren over de ontsmettingsniveaus 
die de veiligheid van de patiënten 
garanderen en over alle beschikbare 
methoden om dit niveau te bereiken. De 
fabrikanten moeten ertoe verplicht 
worden de geschiktheid van hun 
hulpmiddel te testen met alle methoden
die de veiligheid van de patiënten kunnen 
garanderen, en ze moeten hun eventuele 
weigering van een oplossing 
rechtvaardigen door het gebrek aan 
doeltreffendheid ervan aan te tonen of 
door aan te tonen dat deze oplossing 
schade berokkent die afbreuk doet aan het 
medisch nut van hun hulpmiddel in 
verhoudingen die aanzienlijk verschillen 
van die van de andere door de fabrikant 
aanbevolen oplossingen.

Or. xm
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Motivering

De fabrikanten bevelen soms plannen, methoden en oplossingen aan zonder onderscheid naar 
reële doeltreffendheid of beschikbaarheid op de betrokken markt. De fabrikanten geven in hun 
aanbevelingen soms blijk van een voorkeur die geen verband houdt met de veiligheid van de 
patiënten maar met industriële belangen.

Amendement 771
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Hulpmiddelen waarin een stof is 
verwerkt die als geneesmiddel wordt 
beschouwd en hulpmiddelen die zijn 
samengesteld uit stoffen of een 
combinatie van stoffen die bestemd zijn 
om te worden ingenomen, geïnhaleerd 
dan wel rectaal of vaginaal te worden 
ingebracht

9. Hulpmiddelen waarin een stof is 
verwerkt die als geneesmiddel wordt 
beschouwd

Or. de

Amendement 772
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9. Hulpmiddelen waarin een stof is 
verwerkt die als geneesmiddel wordt 
beschouwd en hulpmiddelen die zijn 
samengesteld uit stoffen of een 
combinatie van stoffen die bestemd zijn 
om te worden ingenomen, geïnhaleerd 
dan wel rectaal of vaginaal te worden 
ingebracht

9. Hulpmiddelen waarin een stof is 
verwerkt die als geneesmiddel wordt 
beschouwd

Or. en
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Amendement 773
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Schrappen

Or. en

Amendement 774
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Schrappen

Or. en
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Motivering

De veiligheid van deze hulpmiddelen is gewaarborgd door de naleving van erkende 
geharmoniseerde normen of gemeenschappelijke technische specificaties. Daarom zou het 
vereisen van de naleving van analytische, farmatoxicologische en klinische normen en 
protocollen betreffende het testen van geneesmiddelen (bijlage I bij Richtlijn 2001/83/EG) 
geen bijkomend voordeel opleveren voor de veiligheid van patiënten.

Amendement 775
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Schrappen

Or. de

Amendement 776
Dagmar Roth-Behrendt

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 

Schrappen
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zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Or. en

Amendement 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9 – punt 9.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Schrappen

Or. en

Motivering

De referentie naar bijlage I van Richtlijn 2011/83/EG is niet correct, aangezien de werking 
van geneesmiddelen per definitie verschilt van die van hulpmiddelen. Verwijzen naar bijlage I 
van Richtlijn 2001/83/EG voor andere producten dan geneesmiddelen is wetenschappelijk en 
technisch niet passend en zou leiden tot een ongeschikte evaluatie.

Amendement 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 9.2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

9.2. Hulpmiddelen die zijn samengesteld 
uit stoffen of een combinatie van stoffen 
die bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en waarvan de opname 
en verspreiding in het menselijk lichaam 
bedoeld is om de gewenste effecten te 
bereiken, moeten mutatis mutandis 
voldoen aan de desbetreffende 
voorschriften van bijlage I bij 
Richtlijn 2001/83/EG.

Or. de

Motivering

Als de opname en verspreiding van een medisch hulpmiddel in het menselijk lichaam niet 
bedoeld zijn om een bepaald medisch effect te sorteren, dan zijn de documentatie en 
onderzoeken volgens Richtlijn 2001/83/EG betreffende geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik niet mogelijk.

Amendement 779
Dan Jørgensen

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 10 – punt 10.2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) het gebruik van methoden waarbij 
geen dieren worden gebruikt moet 
aangemoedigd worden. Het gebruik van 
dieren moet beperkt worden en tests op 
gewervelde dieren moeten een laatste 
redmiddel zijn. In overeenstemming met 
Richtlijn 2010/63/EU moeten tests op 
gewervelde dieren worden vervangen, 
beperkt of verfijnd. Daarom verzoeken we 
de Commissie om regels op te stellen om 
duplicatie van proeven te voorkomen en 
duplicatie van tests en studies met 
gewervelde dieren te verbieden.
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Or. en

Motivering

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the
EU.

Amendement 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel II – punt 11 – punt 11.1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.1 bis. De goedkeuring van het systeem 
dat voor de verbinding dient moet uniform 
zijn om geen invloed te hebben op de 
aangegeven prestaties van dergelijke 
hulpmiddelen. Het ontbreken van 
goedkeuring van de systemen die voor de 
verbinding dienen beperkt in plaats van 
garandeert het beoogde gebruik en staat 
niet garant voor het recht van de patiënt.

Or. it

Amendement 781
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 11.7
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.7. De hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat de 
hulpmiddelen en/of eventuele afvalstoffen 
door patiënten, gebruikers of andere 
personen gemakkelijk veilig kunnen 
worden verwijderd.

11.7. De hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat de 
hulpmiddelen, de stoffen waarmee ze zijn 
behandeld en/of eventuele afvalstoffen 
door patiënten, gebruikers of andere 
personen gemakkelijk veilig kunnen 
worden verwijderd en waar dat mogelijk 
en kenbaar gemaakt is, wordt het 
hulpmiddel vervangen door een product 
met een hogere veiligheidsnorm. Daarbij 
moet het met name ook gaan om de 
beperking van gevaren voor patiënten en 
gebruikers die door een belasting met 
chemisch of nucleair materiaal kunnen 
ontstaan.

Or. de

Amendement 782
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 11 – punt 11.7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11.7. De hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat de 
hulpmiddelen en/of eventuele afvalstoffen 
door patiënten, gebruikers of andere 
personen gemakkelijk veilig kunnen 
worden verwijderd.

11.7. De hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat de 
hulpmiddelen en de stoffen waaraan het 
hulpmiddel is blootgesteld en/of eventuele 
afvalstoffen door patiënten, gebruikers of 
andere personen gemakkelijk veilig kunnen 
worden verwijderd.

Or. en

Amendement 783
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 13.1 – letter a
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen, vervaardigd en verpakt dat de 
blootstelling van patiënten, gebruikers en 
andere personen aan uitgezonden straling, 
voor zover passend, wordt beperkt tot het 
minimum dat met het beoogde doel 
verenigbaar is, zonder dat de toepassing 
van passende welbepaalde doses voor 
therapeutische en diagnostische doeleinden 
in het gedrang komt.

a) De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen, vervaardigd en verpakt dat de 
blootstelling van patiënten, gebruikers en 
andere personen aan uitgezonden straling, 
voor zover passend, wordt beperkt tot het 
minimum dat met het beoogde doel 
verenigbaar is – wanneer mogelijk worden 
deze toepassingen vervangen door 
toepassingen met een hogere
veiligheidsnorm – zonder dat de toepassing 
van passende welbepaalde doses voor 
therapeutische en diagnostische doeleinden 
in het gedrang komt.

Or. de

Amendement 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 13.3 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de 
blootstelling van patiënten, gebruikers en 
andere personen aan ongewilde, strooi- of 
teruggekaatste strooistraling zoveel 
mogelijk en voor zover passend wordt 
beperkt.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat de
blootstelling van patiënten, gebruikers en 
andere personen aan ongewilde, strooi- of 
teruggekaatste strooistraling zoveel 
mogelijk en voor zover passend wordt 
beperkt, waar mogelijk dienen methoden 
te worden gekozen die de 
stralingsbelasting van patiënten, 
gebruikers en andere mogelijk betrokken 
personen verminderen.

Or. de

Amendement 785
Thomas Ulmer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 13.4 – letter a)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) Hulpmiddelen die bestemd zijn om 
ioniserende straling uit te zenden, moeten 
zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat 
de kwantiteit, configuratie en 
energiedistributie (of kwaliteit) van de 
uitgezonden straling, waar mogelijk, 
kunnen worden gewijzigd en 
gecontroleerd, rekening houdend met het 
beoogde gebruik.

a) Hulpmiddelen die bestemd zijn om 
ioniserende straling uit te zenden, moeten 
zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat 
de kwantiteit, configuratie en 
energiedistributie (of kwaliteit) van de 
uitgezonden straling, waar mogelijk, 
kunnen worden gewijzigd en 
gecontroleerd, rekening houdend met het 
beoogde gebruik en zo mogelijk moeten er 
hulpmiddelen worden gebruikt die de 
uitgezonden straling te allen tijde tijdens 
en na de behandeling kunnen 
controleren.

Or. de

Amendement 786
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel II – punt 16 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Bescherming tegen mechanische en 
thermische risico's

16. Bescherming tegen risico’s die 
ontstaan door hulpmiddelen die door de 
fabrikanten bedoeld zijn voor proeven op 
het eigen lichaam

Or. de

Amendement 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – DEEL III – punt 19.1 – letter a bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) De naam van het hulpmiddel mag 
niet verwijzen naar de naam van een 
geneesmiddel, biocide, cosmetisch middel 
of voedingssupplement.

Or. pl

Motivering

In de handel zijn vele voorbeelden te vinden van medische hulpmiddelen waarvan de naam 
identiek is aan de naam van een geneesmiddel of een aanzienlijk deel van die naam bevat. Bij 
desinfecterende middelen komt het bijzonder vaak voor dat de namen van hulpmiddelen 
hetzelfde zijn als die van geneesmiddelen en biociden. Tot nu toe was dit in de voorschriften 
over medische hulpmiddelen niet op passende wijze geregeld. Gelet op de gebruiksveiligheid 
van de hulpmiddelen en het voorkomen van misleiding van de gebruikers is het de moeite 
waard om deze kwestie nader te specificeren.

Amendement 788
Gilles Pargneaux

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 19 – punt 19.1 – paragraaf 1 – punt d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat, eventueel aangevuld door een 
machinaal leesbare vorm, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID) of 
streepjescodes;

(d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat en moet zijn aangevuld door een 
machinaal leesbare vorm, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID) of 
streepjescodes;

Or. fr

Motivering

De etiketten van medische hulpmiddelen moeten zowel zijn aangebracht in een door de mens 
leesbaar formaat als in een machinaal af te lezen vorm zodat de unieke identificatiecode 
eenvoudig te registreren is.

Amendement 789
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 19 – punt 19.1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat, eventueel aangevuld door een 
machinaal leesbare vorm, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID) of 
streepjescodes;

d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat, aangevuld door een machinaal 
leesbare vorm, zoals radiofrequentie-
identificatie (RFID) of streepjescodes;

Or. en

Motivering

Medische hulpmiddelen moeten in twee formaten geëtiketteerd worden, zowel in een voor de 
mens leesbaar formaat als in een machinaal leesbare vorm, aangezien dit laatste formaat 
meestal sneller en nauwkeuriger is om het label te scannen en de unieke identificatiecode te 
registreren.

Amendement 790
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 19 – punt 19.1 – alinea 1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat, eventueel aangevuld door een 
machinaal leesbare vorm, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID) of 
streepjescodes;

d) de tekst op het etiket moet zijn 
aangebracht in een door de mens leesbaar 
formaat en moet worden aangevuld door 
een machinaal leesbare vorm, zoals 
radiofrequentie-identificatie (RFID) of 
streepjescodes;

Or. en

Motivering

Medische hulpmiddelen moeten in twee formaten geëtiketteerd worden, zowel in een voor de 
mens leesbaar formaat als in een machinaal leesbare vorm, zo niet kan het moeilijk zijn de 
unieke identificeercode te registreren.
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Amendement 791
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 19 – punt 19.2 – letter a bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a bis) de vermelding "Dit product is een 
medisch hulpmiddel";

Or. en

Amendement 792
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Bijlage 1 – deel III – punt 19 – punt 19.3 – punt l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(l) wanneer op het hulpmiddel de 
vermelding is aangebracht dat het bestemd 
is voor eenmalig gebruik: gegevens over 
eigenschappen en technische factoren 
waarmee de fabrikant bekend is en die bij 
hergebruik een mogelijk risico opleveren. 
Wanneer overeenkomstig punt 19.1, 
onder c), geen gebruiksaanwijzing vereist 
is, moet de informatie de gebruiker 
desgevraagd ter beschikking worden 
gesteld;

(l) wanneer op het hulpmiddel de 
vermelding is aangebracht dat het bestemd 
is voor eenmalig gebruik: gegevens over 
eigenschappen en technische factoren 
waarmee de fabrikant bekend is en die bij 
hergebruik een mogelijk risico opleveren. 
wanneer een hulpmiddel op de lijst van 
niet-herbruikbare hulpmiddelen figureert 
zoals bedoeld in art. 15, lid 4: informatie 
over het feit dat het hulpmiddel onder 
geen beding mag worden hergebruikt.
Wanneer overeenkomstig punt 19.1, 
onder c), geen gebruiksaanwijzing vereist 
is, moet de informatie de gebruiker 
desgevraagd ter beschikking worden 
gesteld;

Or. cs

Amendement 793
Marina Yannakoudakis



PE510.767v01-00 120/189 AM\936128NL.doc

NL

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – deel III – punt 19 – punt 19.3 – letter q

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

q) voor hulpmiddelen die bestemd zijn om 
door leken te worden gebruikt: de 
omstandigheden waarin de gebruiker in 
overleg moet treden met een 
gezondheidswerker;

q) voor hulpmiddelen die bestemd zijn om 
door leken te worden gebruikt: de 
omstandigheden waarin de gebruiker in 
overleg moet treden met een 
gezondheidswerker; delen van de 
gebruiksaanwijzing voor patiënten moeten 
worden herzien met input van 
patiëntenorganisaties om ervoor te zorgen 
dat deze werkelijk zijn afgestemd op de 
behoeften van de patiënten en dat ze 
begrijpbaar en toegankelijk zijn;

Or. en

Amendement 794
Milan Cabrnoch

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – lid 1 – punt 2 – letter letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(b) een lijst van de verschillende talen 
voor de lidstaten waar gepland is het 
hulpmiddel in de handel te brengen.

(b) een verwijzing naar de lijst van 
lidstaten waar het hulpmiddel in de handel 
is gebracht.

Or. cs

Amendement 795
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – lid 1 – punt 5 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De documentatie bevat een samenvatting 
van

De documentatie bevat alle beschikbare 
gegevens in verband met:
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Or. de

Motivering

Als primaire gebruikers van medische hulpmiddelen en omdat artsen begaan moeten zijn met 
de veiligheid van hun patiënten, moeten gezondheidswerkers toegang krijgen tot alle 
technische en klinische gegevens die de fabrikanten beschikbaar stellen om een selectie te 
kunnen maken van de hulpmiddelen die het beste geschikt zijn voor hun patiënten en moeten 
zij hun patiënten dienovereenkomstig informeren.

Amendement 796
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – alinea 1 – punt 5 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De documentatie bevat een samenvatting 
van

De documentatie bevat alle beschikbare 
informatie met betrekking tot

Or. en

Amendement 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Voorstel voor een verordening
Bijlage 2 – alinea 1 – punt 6 – punt 6.2 – onder e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) Als het hulpmiddel op een of meer 
andere hulpmiddelen aangesloten moet 
worden om overeenkomstig zijn beoogde 
doel te kunnen functioneren: een 
beschrijving van deze combinatie, met 
inbegrip van het bewijs dat het hulpmiddel 
aan de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften voldoet wanneer het 
op een of meer dergelijke hulpmiddelen 
wordt aangesloten, wat de door de 
fabrikant gespecificeerde kenmerken 
betreft.

e) Als het hulpmiddel via het systeem dat 
voor de verbinding dient op een of meer 
andere hulpmiddelen aangesloten moet 
worden om overeenkomstig zijn beoogde 
doel te kunnen functioneren: een 
beschrijving van deze combinatie, met 
inbegrip van het bewijs dat het hulpmiddel
aan de algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften voldoet wanneer het 
op een of meer dergelijke hulpmiddelen 
wordt aangesloten, wat de door de 
fabrikant gespecificeerde kenmerken 
betreft. Een dergelijke combinatie die voor 
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de verbinding dient moet worden 
goedgekeurd om het beoogde gebruik en 
de behandeling van de patiënt te 
garanderen.

Or. it

Amendement 798
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IV – punt 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De CE-markering bestaat uit de letters 
"CE" in de volgende grafische vorm:

1. De CE-markering bestaat uit de letters 
"CE" met het bijschrift "medisch 
hulpmiddel" in de volgende grafische 
vorm:

Or. de

Amendement 799
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMVOORSCHRIFTEN
WAARAAN DE AANGEMELDE 
INSTANTIES MOETEN VOLDOEN

VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE 
AANGEMELDE INSTANTIES MOETEN 
VOLDOEN

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 degene die in Besluit nr. 768/2008 van het 
Europees Parlement en de Raad betreffende aangemelde instanties wordt gebruikt.
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Amendement 800
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – titel 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

MINIMUMVOORSCHRIFTEN 
WAARAAN DE AANGEMELDE 
INSTANTIES MOETEN VOLDOEN

VOORSCHRIFTEN WAARAAN DE 
AANGEMELDE INSTANTIES MOETEN 
VOLDOEN

Or. en

Amendement 801
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1. De aangemelde instantie is een derde 
partij die onafhankelijk is van de fabrikant 
van het product ten aanzien waarvan zij 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht. De aangemelde instantie is tevens 
onafhankelijk van alle andere 
marktdeelnemers die belang hebben bij het 
product en van alle concurrenten van de 
fabrikant.

1.2.1. De aangemelde instantie, met 
inbegrip van haar werknemers, is een 
derde partij die onafhankelijk is van de 
fabrikant van het product ten aanzien 
waarvan zij 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht. De aangemelde instantie is tevens 
onafhankelijk van alle andere 
marktdeelnemers die belang hebben bij het 
product en van alle concurrenten van de 
fabrikant. Dit sluit 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten voor 
voornoemde marktdeelnemers of 
concurrenten niet uit.

Or. en

Motivering

Verduidelijking dat dit voorschrift ook geldt voor de door de aangemelde instanties 
tewerkgestelde werknemers. Verduidelijking dat een aangemelde instantie 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten kan uitoefenen voor verschillende marktdeelnemers die 
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verschillende of gelijkaardige producten produceren.

Amendement 802
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.2 – punt 1.2.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.4. De onpartijdigheid van de 
aangemelde instanties en de hoogste 
leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel ervan moet worden 
gewaarborgd. De beloning van de hoogste 
leidinggevenden en het 
beoordelingspersoneel van een aangemelde 
instantie mag niet afhangen van de 
resultaten van de beoordelingen.

1.2.4. De onpartijdigheid van de 
aangemelde instanties en de hoogste 
leidinggevenden, het 
beoordelingspersoneel ervan en hun 
onderaannemers moet worden 
gewaarborgd. De beloning van de hoogste 
leidinggevenden, het 
beoordelingspersoneel en de 
onderaannemers van een aangemelde 
instantie mag niet afhangen van de 
resultaten van de beoordelingen.

Or. en

Motivering

Wanneer een aangemelde instantie bij haar activiteiten gebruikmaakt van externe 
consultants, moeten deze externe consultants worden onderworpen aan dezelfde voorschriften 
als de werknemers van de aangemelde instantie.

Amendement 803
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De aangemelde instantie beschikt over de 
financiële middelen die nodig zijn voor de 
uitvoering van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en 
daarmee verband houdende 
bedrijfsactiviteiten. Zij overlegt 

De aangemelde instantie, met inbegrip van 
haar dochterondernemingen, beschikt 
over de financiële middelen die nodig zijn 
voor de uitvoering van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en 
daarmee verband houdende 
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schriftelijke stukken ten bewijze van haar 
financiële draagkracht en haar duurzame 
economische levensvatbaarheid, rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden gedurende de opstartfase.

bedrijfsactiviteiten. Zij overlegt 
schriftelijke stukken ten bewijze van haar 
financiële draagkracht en haar duurzame 
economische levensvatbaarheid, rekening 
houdend met de specifieke 
omstandigheden gedurende de opstartfase.

Or. en

Motivering

Om een zo groot mogelijke mate van veiligheid te waarborgen, moeten alle 
dochterondernemingen van een aangemelde instantie onderworpen worden aan dezelfde 
voorschriften als de aangemelde instantie zelf.

Amendement 804
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Onderaannemers moeten aan dezelfde normen voldoen als het beoordelingspersoneel van de 
aangemelde instanties.
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Amendement 805
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 1 – punt 1.6 – punt 1.6.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.2. De aangemelde instantie neemt een 
gedragscode in acht, waarin onder meer 
ethische bedrijfspraktijken voor 
aangemelde instanties op het gebied van 
medische hulpmiddelen zijn vastgelegd en 
die is aanvaard door de voor aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteiten. De gedragscode voorziet in 
een mechanisme voor toezicht op en 
verificatie van de toepassing ervan door 
de aangemelde instanties.

Schrappen

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. De code is gebaseerd op het huidige 
regelgevingskader en wordt door de aangemelde instanties voortdurend gewijzigd. Daarom 
moet de verordening niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke 
elementen van de inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de 
"voorschriften waaraan de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten in de verordening 
worden opgenomen.

Amendement 806
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – punt 2.2 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.2. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de aangemelde instantie heeft in elk geval 
betrekking op:

2.2. Het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de aangemelde instantie en zijn 
onderaannemers heeft in elk geval 
betrekking op:
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Or. en

Motivering

Om een zo groot mogelijke mate van veiligheid te waarborgen, moet dit voorschrift ook 
gelden voor de onderaannemers van de aangemelde instanties.

Amendement 807
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 2 – punt 2.2 – streepje 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– continue opleiding.

Or. en

Motivering

Het kwaliteitsmanagementsysteem van aangemelde instanties moet regelmatige 
opleidingsprogramma's omvatten.

Amendement 808
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.1. De aangemelde instantie moet in 
staat zijn alle haar bij deze verordening 
toegewezen taken te verrichten met de 
grootste mate van beroepsintegriteit en met 
de vereiste technische bekwaamheid op het 
specifieke gebied, ongeacht of deze taken 
door de aangemelde instantie zelf dan wel 
namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

3.1.1. De aangemelde instantie en haar 
onderaannemers moeten in staat zijn alle 
haar bij deze verordening toegewezen 
taken te verrichten met de grootste mate 
van beroepsintegriteit en met de vereiste 
technische bekwaamheid op het specifieke 
gebied, ongeacht of deze taken door de 
aangemelde instantie zelf dan wel namens 
haar en onder haar verantwoordelijkheid 
worden verricht.

Or. en
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Motivering

Om een zo groot mogelijke mate van veiligheid te waarborgen, moet dit voorschrift ook 
gelden voor de onderaannemers van de aangemelde instanties.

Amendement 809
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.1. De aangemelde instantie moet in 
staat zijn alle haar bij deze verordening 
toegewezen taken te verrichten met de 
grootste mate van beroepsintegriteit en met 
de vereiste technische bekwaamheid op het 
specifieke gebied, ongeacht of deze taken 
door de aangemelde instantie zelf dan wel 
namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

3.1.1. De aangemelde instantie moet in 
staat zijn alle haar bij deze verordening 
toegewezen taken te verrichten met de 
grootste mate van beroepsintegriteit en met 
de vereiste technische bekwaamheid op het 
specifieke gebied, ongeacht of deze taken 
door de aangemelde instantie zelf dan wel 
namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht. Er 
zal toezicht zijn op het proces om de 
vereiste kwaliteit ervan te waarborgen.

Or. sl

Amendement 810
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Zij moet met name over het nodige 
personeel beschikken en in het bezit zijn 
van de nodige voorzieningen en middelen 
om de technische en administratieve taken 
in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij is aangemeld, op passende 
wijze uit te voeren, dan wel heeft toegang 

Zij moet met name over het nodige 
personeel beschikken en in het bezit zijn 
van de nodige voorzieningen en middelen 
om de technische, wetenschappelijke en 
administratieve taken in verband met de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij is aangemeld, op passende 
wijze uit te voeren, dan wel heeft toegang 
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daartoe. daartoe.

Or. en

Amendement 811
Marina Yannakoudakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Er moet permanent intern personeel 
worden ingezet, maar de aangemelde 
instanties hebben de flexibiliteit om, 
indien nodig, ad hoc en tijdelijk externe 
deskundigen in te huren.

Or. en

Amendement 812
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragraaf 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Dit houdt in dat de instantie binnen haar 
organisatie over voldoende 
wetenschappelijk personeel moet 
beschikken met de nodige ervaring en 
kennis om de medische functionaliteit en 

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

noodzakelijke kennis om de medische 
functionaliteit en prestaties van 
hulpmiddelen waarvoor zij is aangemeld, 
te beoordelen in het licht van de 
voorschriften van deze verordening, in het 
bijzonder de voorschriften van bijlage I.

Or. fr

Amendement 813
Philippe Juvin

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.1 – paragraaf 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het personeel dat is belast met de 
evaluatie, moet ten minste jaarlijks 
onaangekondigde inspecties uitvoeren op 
alle plaatsen waar de medische 
hulpmiddelen die het geacht wordt te 
controleren, worden geproduceerd. 
Verondersteld wordt dat de producent op 
geen enkel moment op de hoogte is van de 
mogelijke datum en tijd van deze 
onaangekondigde inspectie.
Het personeel dat is belast met de 
evaluatie, moet alle bevoegde autoriteiten 
van de lidstaten die betrokken zijn bij de 
productie en het op de markt brengen van 
het medisch hulpmiddel, op de hoogte 
stellen van de resultaten van de jaarlijks 
uitgevoerde inspecties. Deze resultaten 
worden opgenomen in een verslag.
Het personeel maakt ook een stand van 
zaken inzake de jaarlijks uitgevoerde
inspecties over aan de betreffende 
verantwoordelijke nationale autoriteit.

Or. fr
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Amendement 814
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het interne personeel van een aangemelde instantie moet gekwalificeerd zijn om een 
beoordeling van de technische en klinische dossiers van een hulpmiddel te verrichten of om 
de kwaliteit en relevantie van een door een onderaannemer van een aangemelde instantie 
verrichte beoordeling te evalueren.

Amendement 815
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.2. Een aangemelde instantie moet te 
allen tijde, voor elke 
conformiteitsbeoordelingsprocedure en 

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

voor elke soort of elke categorie producten 
waarvoor zij is aangemeld, binnen haar 
organisatie beschikken over het benodigde 
administratieve, technische en 
wetenschappelijke personeel met 
medische, technische en indien mogelijk 
farmacologische kennis en voldoende 
passende ervaring met betrekking tot 
medische hulpmiddelen en de 
overeenkomstige technologieën om de 
conformiteitsbeoordelingstaken, waaronder 
de beoordeling van klinische gegevens, te 
verrichten.

Or. en

Amendement 816
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.1 – punt 3.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.3. De aangemelde instantie legt de 
omvang van en de grenzen aan de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van het bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personeel duidelijk schriftelijk 
vast en informeert het betrokken personeel 
hieromtrent.

3.1.3. De aangemelde instantie legt de 
omvang van en de grenzen aan de taken, 
verantwoordelijkheden en bevoegdheden 
van het bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personeel, met inbegrip van 
onderaannemers en 
dochterondernemingen, duidelijk 
schriftelijk vast en informeert het 
betrokken personeel hieromtrent.

Or. en

Amendement 817
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3.2.1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.1. De aangemelde instantie stelt 
kwalificatiecriteria en procedures voor de 
selectie en machtiging van bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personen (vereiste kennis, 
ervaring en andere bekwaamheden) 
alsmede de vereiste opleiding (basis- en 
voortgezette opleiding) vast en legt die 
schriftelijk vast. De kwalificatiecriteria 
betreffen de verschillende functies binnen 
het conformiteitsbeoordelingsproces (bv. 
auditing, productevaluatie/producttests, 
onderzoek van het ontwerpdossier, 
besluitvorming) en de hulpmiddelen, 
technologieën en gebieden (bv. 
biocompatibiliteit, sterilisatie, weefsels en 
cellen van menselijke en dierlijke 
oorsprong, klinische evaluatie) die onder 
de aanwijzing vallen.

3.2.1. De aangemelde instantie stelt 
kwalificatiecriteria en procedures voor de 
selectie en machtiging van bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personen (vereiste kennis, 
ervaring en andere bekwaamheden) 
alsmede de vereiste opleiding (basis- en 
voortgezette opleiding) vast en legt die 
schriftelijk vast. De kwalificatiecriteria 
betreffen de verschillende functies binnen 
het conformiteitsbeoordelingsproces (bv. 
auditing, productevaluatie/producttests, 
onderzoek van het ontwerpdossier, 
besluitvorming) en de hulpmiddelen, 
technologieën en gebieden (bv. 
biocompatibiliteit, sterilisatie, weefsels en 
cellen van menselijke en dierlijke 
oorsprong, klinische evaluatie, 
risicobeheer) die onder de aanwijzing 
vallen.

Or. de

Motivering

De kwalificatiecriteria voor het personeel van aangemelde instanties moeten ook 
"risicobeheer" omvatten.

Amendement 818
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.1. De aangemelde instantie stelt 
kwalificatiecriteria en procedures voor de 
selectie en machtiging van bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personen (vereiste kennis, 
ervaring en andere bekwaamheden) 
alsmede de vereiste opleiding (basis- en 

3.2.1. De MDCG stelt beginselen van 
uitmuntende bekwaamheid en 
kwalificatiecriteria en procedures voor de 
selectie en machtiging van bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personen (vereiste kennis, 
ervaring en andere bekwaamheden) 
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voortgezette opleiding) vast en legt die 
schriftelijk vast. De kwalificatiecriteria 
betreffen de verschillende functies binnen 
het conformiteitsbeoordelingsproces (bv. 
auditing, productevaluatie/producttests, 
onderzoek van het ontwerpdossier, 
besluitvorming) en de hulpmiddelen, 
technologieën en gebieden (bv. 
biocompatibiliteit, sterilisatie, weefsels en 
cellen van menselijke en dierlijke 
oorsprong, klinische evaluatie) die onder 
de aanwijzing vallen.

alsmede de vereiste opleiding (basis- en 
voortgezette opleiding) vast en legt die 
schriftelijk vast. De kwalificatiecriteria 
betreffen de verschillende functies binnen 
het conformiteitsbeoordelingsproces (bv. 
auditing, productevaluatie/producttests, 
onderzoek van het ontwerpdossier, 
besluitvorming) en de hulpmiddelen, 
technologieën en gebieden (bv. 
biocompatibiliteit, sterilisatie, weefsels en 
cellen van menselijke en dierlijke 
oorsprong, klinische evaluatie) die onder 
de aanwijzing vallen.

Or. en

Motivering

Om ervoor te zorgen dat de autoriteiten, in plaats van de aangemelde instanties, 
geharmoniseerde criteria voor vaardigheden en kwalificaties vastleggen, moeten autoriteiten 
via de MDCG criteria vastleggen voor de vaardigheden en kwalificaties van het 
conformiteitsbeoordelingspersoneel van de aangemelde instanties, evenals de noodzakelijke
procedures die moeten worden ingevoerd.

Amendement 819
Alda Sousa

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Er worden specifieke kwalificatiecriteria 
vastgesteld voor de beoordeling van 
biocompatibiliteitsaspecten, de klinische 
evaluatie en de verschillende soorten 
sterilisatieprocedés.

Er worden specifieke kwalificatiecriteria 
vastgesteld voor de beoordeling van 
biocompatibiliteitsaspecten, de veiligheid, 
de klinische evaluatie en de verschillende 
soorten sterilisatieprocedés.

Or. en

Amendement 820
Zofija Mazej Kukovič
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Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3 – streepje 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de soorten kwalificaties (kennis, ervaring 
en andere bekwaamheden) die vereist zijn 
voor de verrichting van 
conformiteitsbeoordelingen met betrekking 
tot medische hulpmiddelen en de 
desbetreffende kwalificatiecriteria;

– de soorten kwalificaties (kennis, ervaring 
en andere bekwaamheden) die vereist zijn 
voor de verrichting van op normen 
gebaseerde conformiteitsbeoordelingen 
met betrekking tot medische hulpmiddelen 
en de desbetreffende kwalificatiecriteria;

Or. sl

Amendement 821
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.3 – punt 3.2.3 – streepje 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voldoende senioriteit / ervaring in 
conformiteitsbeoordelingen in het kader 
van deze verordening of eerder geldende 
richtlijnen gedurende een periode van ten 
minste 3 jaar binnen een aangemelde 
instantie. De werknemers van de 
aangemelde instantie die zijn betrokken 
bij het certificeringsbesluit, mogen niet 
betrokken zijn geweest bij de 
conformiteitsbeoordeling op basis 
waarvan het certificeringsbesluit moet 
worden genomen.

Or. en

Motivering

De gedragscode is ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties als een 
vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader en 
wordt door de aangemelde instanties voortdurend gewijzigd. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke elementen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.
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Amendement 822
Marina Yannakoudakis

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3.2.4. De aangemelde instanties moeten 
permanent over personeel beschikken met 
expertise op het vlak van het opzetten van 
klinisch onderzoek, medische statistieken, 
patiëntenbeheer, goede klinische 
praktijken op het gebied van klinisch 
onderzoek en, indien mogelijk, 
farmacologie. Er moet permanent intern 
personeel worden ingezet, maar de 
aangemelde instanties hebben de 
flexibiliteit om ad hoc en tijdelijk externe 
deskundigen in te huren wanneer nodig.
Dit personeel neemt regelmatig deel aan 
het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie, zodat:

Or. en

Amendement 823
Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de onafhankelijkheid en objectiviteit 
kunnen worden gewaarborgd en 
mogelijke belangenconflicten openbaar 
gemaakt kunnen worden.

Or. en
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Amendement 824
Holger Krahmer

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3.2.5. Productspecialist: het personeel dat 
is belast met de uitvoering van 
productgerelateerde onderzoeken, 
onderzoek van het ontwerpdossier of 
typeonderzoek van hulpmiddelen van 
klasse III, met name aspecten zoals 
klinische evaluatie, biologische veiligheid, 
sterilisatie en validering van software,
moet kunnen aantonen te beschikken over 
de volgende kwalificaties:

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfregulingsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader en 
wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 
met inbegrip van aspecten zoals klinische 
evaluatie, biologische veiligheid, 
sterilisatie, validering van software) moet 

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 
met inbegrip van aspecten zoals klinische 
evaluatie, biologische veiligheid, 
sterilisatie, validering van software) moet



PE510.767v01-00 138/189 AM\936128NL.doc

NL

kunnen aantonen te beschikken over de
volgende kwalificaties:

over de vereiste gespecialiseerde 
kwalificaties beschikken die door de 
lidstaten zijn vastgelegd. De vereiste 
gespecialiseerde kwalificaties omvatten 
bijvoorbeeld:

Or. lt

Amendement 826
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.5 bis. Productbeoordelaar: werknemer 
die verantwoordelijk is voor het verrichten 
van productgerelateerde onderzoeken 
(onderzoek van technische documentatie) 
of typeonderzoek van hulpmiddelen van 
klasse IIa/IIb met de volgende 
aangetoonde kwalificaties:
– afgeronde universitaire studie of hogere 
technische beroepsopleiding of 
gelijkwaardige kwalificatie op een 
relevant vakgebied, bv. geneeskunde, 
natuurwetenschappen of techniek;
– vier jaar beroepservaring op het gebied 
van gezondheidsproducten of in 
aanverwante sectoren (bv. industrie, 
audit, gezondheidszorg, 
onderzoekervaring), waarvan twee jaar op 
het gebied van het ontwerpen, 
vervaardigen, testen of gebruiken van het 
te beoordelen hulpmiddel (zoals bepaald 
binnen een generieke hulpmiddelengroep) 
of de te beoordelen technologie dan wel in 
verband met de te beoordelen 
wetenschappelijke aspecten;
– de nodige kennis van de in bijlage I 
beschreven algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften alsmede van de 
daarmee verbonden gedelegeerde 
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handelingen en/of 
uitvoeringshandelingen, geharmoniseerde 
normen, GTS en richtsnoeren;
– de nodige kennis en ervaring op het 
gebied van risicobeheer en daarmee 
verband houdende normen en 
richtsnoeren voor medische 
hulpmiddelen;
– de nodige kennis en ervaring op het 
gebied van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures 
overeenkomstig de bijlagen VIII tot en 
met X, in het bijzonder van de aspecten 
waarvoor zij gemachtigd zijn, en 
voldoende bevoegdheden om deze 
beoordelingen uit te voeren.

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader 
en wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 827
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– vier jaar beroepservaring op het gebied 
van gezondheidsproducten of in 
aanverwante sectoren (bv. industrie, audit, 
gezondheidszorg, onderzoekervaring), 
waarvan twee jaar op het gebied van het 
ontwerpen, vervaardigen, testen of 
gebruiken van het te beoordelen 
hulpmiddel of de te beoordelen technologie 
dan wel in verband met de te beoordelen 

– vier jaar beroepservaring op het gebied 
van gezondheidsproducten of in 
aanverwante sectoren (bv. industrie, audit, 
gezondheidszorg, onderzoekervaring), 
waarvan twee jaar op het gebied van het 
ontwerpen, vervaardigen, testen of 
gebruiken van het te beoordelen 
hulpmiddel (zoals bepaald in een 
generieke hulpmiddelengroep) of de te 
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wetenschappelijke aspecten; beoordelen technologie dan wel in verband 
met de te beoordelen wetenschappelijke 
aspecten;

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader 
en wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 828
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – streepje 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– bovendien is de kwalificatie gebaseerd 
op technische of wetenschappelijke 
specialisaties, bv. sterilisatie, 
biocompatibiliteit, dierlijk weefsel, 
menselijk weefsel, software, functionele 
veiligheid, klinische evaluatie, elektrische 
veiligheid, verpakking;

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader 
en wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 829
Alda Sousa
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – streepje 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– toereikende kennis en ervaring van 
klinische evaluatie;

Or. en

Amendement 830
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.5 – streepje 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– conformiteitsbeoordelingsinstanties die 
zijn aangemeld voor hulpmiddelen van 
klasse III dienen bij de MDCG een lijst in 
van alle interne en externe deskundigen 
die de evaluatie van de klinische en niet-
klinische onderdelen van de 
conformiteitsbeoordeling verrichten. De 
MDCG is bevoegd om de passende 
kwalificaties van de gekozen deskundigen 
te controleren en publiceert de lijst.

Or. en

Motivering

Dit zal helpen zorgen voor volledige transparantie en passende kwalificaties van de 
deskundigen van de aangemelde instantie.

Amendement 831
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – inleidende formule
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader 
en wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3.2.6. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van de audits van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
fabrikant, moet over de vereiste 
gespecialiseerde kwalificaties beschikken 
die door de lidstaten zijn vastgelegd. De 
vereiste gespecialiseerde kwalificaties 
omvatten bijvoorbeeld:

Or. lt

Amendement 833
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 3 – punt 3.2 – punt 3.2.6 – streepje 2 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de kwalificatie is gebaseerd op 
technologie overeenkomstig IAF/EAC-
codering of gelijkwaardig;

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. Het is gebaseerd op het huidige regelgevingskader 
en wordt voortdurend gewijzigd door de aangemelde instanties. Daarom moet de verordening 
niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke onderdelen van de 
inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de "voorschriften waaraan 
de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten worden opgenomen in de verordening.

Amendement 834
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 3 – punt 3.4 – punt 3.4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4.3. Wanneer in de context van de 
conformiteitsbeoordeling, in het bijzonder 
wat innovatieve, invasieve en 
implanteerbare medische hulpmiddelen of 
technologieën betreft, een beroep op 
subcontractanten of externe deskundigen 
wordt gedaan, moet de aangemelde 
instantie op elk productgebied waarvoor zij 
is aangewezen om leiding te geven aan de 
conformiteitsbeoordeling, over voldoende 
eigen bevoegdheden beschikken om na te 
gaan of de deskundigenadviezen relevant 
en geldig zijn en om een beslissing inzake 
de certificering te nemen.

3.4.3. Wanneer in de context van de 
conformiteitsbeoordeling, in het bijzonder 
wat innovatieve, invasieve en 
implanteerbare medische hulpmiddelen of 
technologieën betreft, een beroep op 
subcontractanten of externe deskundigen 
wordt gedaan, moet de aangemelde 
instantie op elk productgebied en voor elke 
behandeling of medische specialiteit
waarvoor zij is aangewezen om leiding te 
geven aan de conformiteitsbeoordeling, 
over voldoende eigen bevoegdheden 
beschikken om na te gaan of de 
deskundigenadviezen relevant en geldig 
zijn en om een beslissing inzake de 
certificering te nemen.

Or. en
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Motivering

Om te bepalen of de aangemelde instanties over de nodige kwalificaties beschikken, mag er 
niet enkel gekeken worden naar de bevoegdheden op productgebied, maar moet er ook 
rekening worden gehouden met het soort behandeling of de medische specialiteit.

Amendement 835
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Minimumduur van de 
auditbeoordelingen door aangemelde 
instanties.
– Voor elke aanvrager en gecertificeerde 
klant zullen de aangemelde instanties de 
duur van de initiële audits voor stadium 1 
en 2 en de toezichtsaudits bepalen.
– De duur van de audit wordt berekend op 
basis van het effectieve aantal 
personeelsleden van de fabrikant, met 
inbegrip van alle individuele 
fabricagefaciliteiten die onder het 
certificaat vallen.
– Het is gepast de duur van de audit te 
baseren op het effectieve aantal 
personeelsleden van de organisatie, de 
complexiteit van de processen binnen de 
organisatie, de aard en de eigenschappen 
van de medische hulpmiddelen die binnen 
de werkingssfeer van de audit vallen en de 
verschillende technologieën die bij de 
fabricage en controle van de medische 
hulpmiddelen worden aangewend. De 
duur van de audit moet worden aangepast 
aan eventuele belangrijke factoren die 
specifiek van toepassing zijn op de 
organisatie die het voorwerp van de audit 
is. De aangemelde instantie moet 
oordeelkundig te werk gaan, zodat een 
aangepaste auditduur er niet toe leidt dat 
er bij de audit aan effectiviteit wordt 
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ingeboet
– De duur van een geplande audit ter 
plekke bedraagt minimaal één 
auditor/dag.
– Certificering van meerdere plaatsen 
onder één kwaliteitsborgingssysteem is 
niet mogelijk op basis van een 
bemonsteringssysteem.

Or. en

Motivering

De gedragscode is gezamenlijk ontwikkeld door het merendeel van de aangemelde instanties 
als een vrijwillig zelfreguleringsinitiatief. De code is gebaseerd op het huidige 
regelgevingskader en wordt door de aangemelde instanties voortdurend gewijzigd. Daarom 
moet de verordening niet naar een dergelijk niet-wetgevingsdocument verwijzen. Belangrijke 
elementen van de inhoud van de gedragscode die tot nu toe niet zijn opgenomen in de 
"voorschriften waaraan de aangemelde instanties moeten voldoen", moeten in de verordening 
worden opgenomen.

Amendement 836
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – punt 4 – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. Het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie moet duidelijk 
schriftelijk worden vastgelegd; dit geldt 
ook voor de procedure voor de afgifte, de 
schorsing, het opnieuw geldig worden, de 
intrekking of de weigering van 
conformiteitsbeoordelingscertificaten, de 
wijziging of beperking daarvan en de 
verstrekking van aanvullingen daarop.

4.1. Het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie moet duidelijk 
schriftelijk worden vastgelegd en moet 
publiekelijk toegankelijk zijn; dit geldt ook 
voor de procedure voor de afgifte, de 
schorsing, het opnieuw geldig worden, de 
intrekking of de weigering van
conformiteitsbeoordelingscertificaten, de 
wijziging of beperking daarvan en de 
verstrekking van aanvullingen daarop.

Or. en
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Amendement 837
Zofija Mazej Kukovič

Voorstel voor een verordening
Bijlage 6 – punt 4 – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. Het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie moet duidelijk 
schriftelijk worden vastgelegd; dit geldt 
ook voor de procedure voor de afgifte, de 
schorsing, het opnieuw geldig worden, de 
intrekking of de weigering van 
conformiteitsbeoordelingscertificaten, de 
wijziging of beperking daarvan en de 
verstrekking van aanvullingen daarop.

4.1. Het besluitvormingsproces van de 
aangemelde instantie moet transparant 
zijn en duidelijk schriftelijk worden 
vastgelegd; dit geldt ook voor de procedure 
voor de afgifte, de schorsing, het opnieuw 
geldig worden, de intrekking of de 
weigering van 
conformiteitsbeoordelingscertificaten, de 
wijziging of beperking daarvan en de 
verstrekking van aanvullingen daarop.

Or. sl

Amendement 838
Mairead McGuinness

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 839
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.2 – lid 1 – streepje 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij specifiek bestemd zijn om een gebrek 
aan het hart of van de centrale 
bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren 
zij tot klasse III;

– zij actieve en implanteerbare 
hulpmiddelen zijn die specifiek bestemd 
zijn om een gebrek aan het hart of van de 
centrale bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren 
zij tot klasse III;

Or. de

Amendement 840
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.2 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij specifiek bestemd zijn om een gebrek 
aan het hart of van de centrale 
bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren 
zij tot klasse III;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de

Amendement 841
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.2 – lid 1 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij bestemd zijn om specifiek in 
rechtstreeks contact met het centrale 
zenuwstelsel gebruikt te worden; in dat 
geval behoren zij tot klasse III;

– zij actieve en implanteerbare 
hulpmiddelen zijn die specifiek bestemd 
zijn om te controleren, te diagnosticeren 
of een gebrek aan het centrale zenuwstelsel
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te registreren of te corrigeren, en in 
rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval 
behoren zij tot klasse III;

Or. de

Amendement 842
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij specifiek bestemd zijn om een gebrek 
aan het hart of van de centrale 
bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren 
zij tot klasse III;

– zij actieve of implanteerbare 
hulpmiddelen zijn die specifiek bestemd 
zijn om een gebrek aan het hart of van de 
centrale bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren
zij tot klasse III;

Or. de

Amendement 843
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.3 – lid 1 – streepje 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij specifiek bestemd zijn om een gebrek 
aan het hart of van de centrale 
bloedsomloop te controleren, te 
diagnosticeren, te bewaken of te herstellen, 
en in rechtstreeks contact met deze 
lichaamsdelen komen; in dat geval behoren 
zij tot klasse III;

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie)

Or. de
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Amendement 844
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.3 – lid 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij bestemd zijn om specifiek in 
rechtstreeks contact met het centrale 
zenuwstelsel gebruikt te worden; in dat 
geval behoren zij tot klasse III;

– zij actieve of implanteerbare 
hulpmiddelen zijn die bestemd zijn om 
specifiek in rechtstreeks contact met het 
centrale zenuwstelsel gebruikt te worden;
in dat geval behoren zij tot klasse III;

Or. de

Amendement 845
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4 – punt 4.4 – alinea 1 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– zij bestemd zijn om gebruikt te worden in 
rechtstreeks contact met het hart, de 
centrale bloedsomloop of het centrale 
zenuwstelsel; in dat geval behoren zij tot 
klasse III;

– zij bestemd zijn om gebruikt te worden in 
rechtstreeks contact met het hart, de 
centrale bloedsomloop of het centrale 
zenuwstelsel; in dat geval behoren zij tot 
klasse III, met uitzondering van 
hechtingen en nietjes;

Or. en

Motivering

De indelingsregel is niet goed afgestemd op sommige hulpmiddelen, zoals hechtingen en 
nietjes; afhankelijk van het door de fabrikant bepaalde beoogde gebruik kunnen die 
ondergebracht worden in klasse IIb of klasse III. Omdat ze implanteerbaar zijn, zouden zij 
aan de implantaatkaartvereisten worden onderworpen, hetgeen een aanzienlijke last zou 
inhouden zonder de veiligheid te verhogen,,aangezien tijdens een chirurgische ingreep veel 
hechtingen en nietjes worden gebruikt.
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Amendement 846
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4.4 – lid 1 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het ruggenwervelschijf vervangende 
implantaten en implanteerbare 
hulpmiddelen die in contact met de 
wervelkolom komen betreft; in dat geval 
behoren zij tot klasse III.

– het ruggenwervelschijf vervangende 
implantaten betreft; in dat geval behoren 
zij tot klasse III.

Or. de

Amendement 847
Frédérique Ries

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 4 – punt 4.4 – alinea 1 – streepje 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– het ruggenwervelschijf vervangende 
implantaten en implanteerbare 
hulpmiddelen die in contact met de 
wervelkolom komen betreft; in dat geval 
behoren zij tot klasse III.

– het ruggenwervelschijf vervangende 
implantaten en implanteerbare 
hulpmiddelen die in contact met het 
ruggenmerg komen betreft; in dat geval 
behoren zij tot klasse III.

Or. en

Motivering

Alle ruggenwervelimplantaten die rechtstreeks met het ruggenmerg in contact komen, worden 
ingedeeld in klasse III, aangezien het ruggenmerg als een deel van het centrale zenuwstelsel 
wordt gezien. Er lijkt geen klinisch of wetenschappelijk bewijs te bestaan ter ondersteuning 
van de voorgestelde opschaling voor ruggenwervelimplantaten die met het bot van de 
ruggengraat en de ligamenten in contact komen. Uit langdurig klinisch gebruik van deze 
producten is gebleken dat ze veilig en effectief zijn, en er is geen melding gemaakt van 
systematische veiligheidsproblemen.

Amendement 848
Nora Berra
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, behoren tot klasse III, tenzij het 
nanomateriaal zodanig is ingekapseld of 
gefixeerd dat het niet in het lichaam van 
de patiënt of de gebruiker terecht kan 
komen wanneer het hulpmiddel 
overeenkomstig het beoogde doel ervan 
wordt gebruikt.

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan waarvan het de bedoeling is dat zij 
vrijkomen in het menselijk lichaam,
behoren tot klasse III.

Or. en

Motivering

Bij de risicobeoordeling wordt er rekening gehouden met het risico van het gebruik van 
nanomateriaal. Het gevaar bestaat echter dat deze regel ook van toepassing wordt op een 
grote hoeveelheid producten die geen ernstige gevolgen voor de gezondheid hebben. In dat 
geval dient de opschaling naar klasse III uitsluitend plaats te vinden indien het gebruik van 
nanomaterialen doelbewust is en deel uitmaakt van het beoogde gebruik van het product.

Amendement 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6.7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, behoren tot klasse III, tenzij het 
nanomateriaal zodanig is ingekapseld of 
gefixeerd dat het niet in het lichaam van 
de patiënt of de gebruiker terecht kan 
komen wanneer het hulpmiddel 
overeenkomstig het beoogde doel ervan 
wordt gebruikt.

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, en die uitdrukkelijk bedoeld zijn 
om dat nanomateriaal in het lichaam vrij 
te geven, behoren tot klasse III.

Or. de
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Motivering

Veel medische hulpmiddelen bevatten nanomateriaal maar vormen geen gevaar voor de 
patiënt. Bij de indeling van medische hulpmiddelen met nanomateriaal moet daarom rekening 
worden gehouden met de beoogde werking van dat nanomateriaal.

Amendement 850
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6.7 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, behoren tot klasse III, tenzij het 
nanomateriaal zodanig is ingekapseld of 
gefixeerd dat het niet in het lichaam van 
de patiënt of de gebruiker terecht kan 
komen wanneer het hulpmiddel 
overeenkomstig het beoogde doel ervan 
wordt gebruikt.

Alle hulpmiddelen die bewust bedoeld zijn 
om nanomateriaal vrij te geven in het
menselijk lichaam, behoren tot klasse III.

Or. de

Amendement 851
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, behoren tot klasse III, tenzij het 
nanomateriaal zodanig is ingekapseld of 
gefixeerd dat het niet in het lichaam van 
de patiënt of de gebruiker terecht kan 
komen wanneer het hulpmiddel
overeenkomstig het beoogde doel ervan 
wordt gebruikt.

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan waarvan het de bedoeling is dat zij 
vrijkomen in het menselijk lichaam,
behoren tot klasse III.
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Or. en

Amendement 852
Marian Harkin

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.7 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan, behoren tot klasse III, tenzij het 
nanomateriaal zodanig is ingekapseld of 
gefixeerd dat het niet in het lichaam van 
de patiënt of de gebruiker terecht kan 
komen wanneer het hulpmiddel 
overeenkomstig het beoogde doel ervan 
wordt gebruikt.

Alle hulpmiddelen waarin nanomateriaal is 
opgenomen of die uit nanomateriaal 
bestaan waarvan het de bedoeling is dat zij 
vrijkomen in het menselijk lichaam, 
behoren tot klasse III.

Or. en

Motivering

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer's ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term 'unbound' is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.
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Amendement 853
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.8. Regel 20 Schrappen
Alle hulpmiddelen die bestemd zijn voor 
aferese, zoals machines, sets, connectoren 
en oplossingen voor aferese, behoren tot 
klasse III.

Or. en

Motivering

Medische hulpmiddelen die voor aferese worden gebruikt, zijn zeer uiteenlopend en kunnen 
van elkaar verschillen, waardoor het niet gepast is ze allemaal zonder onderscheid in te delen 
in klasse III. De maatregelen inzake traceerbaarheid, bewaking en melding van ongewenste 
voorvallen die voorzien zijn voor medische hulpmiddelen van klasse III worden bovendien al 
afgedekt door de EU-richtlijnen inzake de kwaliteit en de veiligheid van bloed en de 
geneesmiddelenwetgeving van de EU, alsook door de nationale wetgeving en maatregelen.

Amendement 854
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6.8 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen die bestemd zijn voor 
aferese, zoals machines, sets, connectoren 
en oplossingen voor aferese, behoren tot 
klasse III.

Schrappen

Or. de

Motivering

Hulpmiddelen die bestemd zijn voor afarese hebben uiteenlopende vormen en toepassingen.
Daarom lijkt het niet correct om al deze hulpmiddelen globaal in klasse III onder te brengen.



AM\936128NL.doc 155/189 PE510.767v01-00

NL

Amendement 855
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen die bestemd zijn voor 
aferese, zoals machines, sets, connectoren 
en oplossingen voor aferese, behoren tot 
klasse III.

Schrappen

Or. en

Amendement 856
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.8 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Alle hulpmiddelen die bestemd zijn voor 
aferese, zoals machines, sets, connectoren 
en oplossingen voor aferese, behoren tot 
klasse III.

Alle hulpmiddelen die bestemd zijn voor 
aferese, zoals machines, sets, connectoren 
en oplossingen voor aferese, behoren tot 
klasse IIB.

Or. en

Amendement 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.9. Regel 21 Schrappen
Hulpmiddelen die zijn samengesteld uit 
stoffen of een combinatie van stoffen die 
bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
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opgenomen door het menselijk lichaam of 
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, behoren tot klasse III.

Or. en

Motivering

Regel 21 deelt hulpmiddelen in de hoogste risicoklasse in enkel en alleen op basis van de 
manier van toediening. Dit is geen correcte weerspiegeling van het risico dat met de meeste 
van deze hulpmiddelen gepaard gaat. Dergelijke producten met een klein risico indelen in 
klasse III is bovendien nadelig voor de veiligheid van de bevolking. Daardoor wordt immers 
de aandacht afgeleid van producten die echt een hoog risico inhouden en zal de certificering 
meer tijd in beslag nemen, met als gevolg dat therapeutische hulpmiddelen niet op tijd op de 
markt beschikbaar zullen zijn.

Amendement 858
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – deel III – punt 6 – punt 6.9 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hulpmiddelen die zijn samengesteld uit 
stoffen of een combinatie van stoffen die 
bestemd zijn om te worden ingenomen, 
geïnhaleerd dan wel rectaal of vaginaal te 
worden ingebracht en die worden 
opgenomen door het menselijk lichaam of
zich geheel of gedeeltelijk daarin 
verspreiden, behoren tot klasse III.

Hulpmiddelen die zijn samengesteld uit 
stoffen of een combinatie van stoffen die 
hoofdzakelijk bestemd zijn om te worden 
ingenomen, geïnhaleerd dan wel rectaal of 
vaginaal te worden ingebracht en die 
worden opgenomen door het menselijk 
lichaam en zich geheel of gedeeltelijk 
daarin verspreiden om hun beoogde doel te 
bereiken, behoren tot klasse III.

Or. en

Amendement 859
Holger Krahmer

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

3.2. Door de toepassing van het 
kwaliteitsmanagementsysteem wordt 
gewaarborgd dat de hulpmiddelen in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze verordening die daarop in elk 
stadium, van het ontwerp tot en met de 
eindinspectie, van toepassing zijn. Alle 
elementen, voorschriften en bepalingen die 
door de fabrikant voor zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem worden 
vastgesteld, worden systematisch en 
ordelijk gedocumenteerd in schriftelijke 
beleidslijnen en procedures, zoals 
kwaliteitsprogramma's, -plannen, -
handboeken en -rapporten.

3.2. Door de toepassing van het 
kwaliteitsmanagementsysteem wordt 
gewaarborgd dat de hulpmiddelen in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze verordening die daarop in elk 
stadium, van het ontwerp tot en met de 
eindinspectie en de levering, van 
toepassing zijn. Alle elementen, 
voorschriften en bepalingen die door de 
fabrikant voor zijn 
kwaliteitsmanagementsysteem worden 
vastgesteld, worden systematisch en 
ordelijk gedocumenteerd in schriftelijke 
beleidslijnen en procedures, zoals 
kwaliteitsprogramma's, -plannen, -
handboeken en -rapporten.

Or. en

Motivering

Het kwaliteitsborgingssysteem hoort niet alleen de processen tot en met de eindinspectie af te 
dekken. Ook alle aspecten die relevant zijn om te bepalen of er aan de juridische vereisten 
wordt voldaan of die verband houden met de kwaliteit van het product (bv. correct vervoer en 
correcte opslag) moeten hieronder vallen.

Amendement 860
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.2 – alinea 1 – letter d – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– de productidentificatieprocedures die 
met betrekking tot elk fabricagestadium 
worden vastgesteld en bijgewerkt op basis 
van tekeningen, specificaties of andere 
relevante documenten;

– de productidentificatie- en 
traceerbaarheidsprocedures die met 
betrekking tot elk fabricagestadium worden 
vastgesteld en bijgewerkt op basis van 
tekeningen, specificaties of andere 
relevante documenten;

Or. en
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Amendement 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.3 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De aangemelde instantie verricht een 
audit van het 
kwaliteitsmanagementsysteem om vast te 
stellen of het aan de voorschriften van 
punt 3.2 voldoet. Tenzij naar behoren 
onderbouwd wordt dat dit niet het geval is, 
gaat de aangemelde instantie ervan uit dat 
kwaliteitsmanagementsystemen die aan de 
desbetreffende geharmoniseerde normen of 
gemeenschappelijke technische 
specificaties beantwoorden, aan de door 
die normen of gemeenschappelijke 
technische specificaties bestreken
voorschriften voldoen.

a) De aangemelde instantie verricht een 
audit van het 
kwaliteitsmanagementsysteem om vast te 
stellen of het aan de voorschriften van 
punt 3.2 voldoet. De aangemelde instantie 
gaat ervan uit dat 
kwaliteitsmanagementsystemen die aan de 
desbetreffende geharmoniseerde normen 
beantwoorden, aan de voorschriften van 
punt 3.2 voldoen.

Or. en

Motivering

De geharmoniseerde normen zijn een middel om overeenstemming met de in de richtlijnen 
medische hulpmiddelen uiteengezette essentiële voorschriften te veronderstellen. Als een 
geharmoniseerde norm ontoereikend wordt geacht om een gepast 
kwaliteitmanagementsysteem te garanderen, dan moet de norm worden aangepast en niet 
worden aangevuld met gemeenschappelijke technische specificaties die enkel in de EU 
gelden. Bovendien is het niet duidelijk op basis waarvan een aangemelde instantie kan 
besluiten dat een bepaalde geharmoniseerde norm ontoereikend is om aan de vereisten van 
punt 3.2 te voldoen.

Amendement 862
Christel Schaldemose

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 3 – punt 3.4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4 De fabrikant stelt de aangemelde 
instantie die het 
kwaliteitsmanagementsysteem heeft 
goedgekeurd, in kennis van elk 
voornemen om het 
kwaliteitsmanagementsysteem of het 
daaronder vallende productengamma 
wezenlijk te wijzigen. De aangemelde 
instantie beoordeelt de voorgestelde 
wijzigingen en gaat na of het aldus 
gewijzigde kwaliteitsmanagementsysteem 
nog steeds aan de voorschriften van punt 
3.2 voldoet. Zij stelt de fabrikant in kennis 
van haar besluit, waarin de conclusies 
van de audit en een met redenen omklede 
beoordeling worden opgenomen. De 
goedkeuring van een wezenlijke wijziging 
van het kwaliteitsmanagementsysteem of 
het daaronder vallende productengamma 
wordt verleend in de vorm van een 
aanvulling op het certificaat van volledige 
EU-kwaliteitsborging.

3.4 In samenwerking met de aangemelde 
instantie definieert de fabrikant welke 
wijzigingen als substantieel worden 
bestempeld en aan de aangemelde 
instantie dienen te worden gerapporteerd. 
De aangemelde instantie gaat aan de hand 
van audits na of de beschrijvingen van de 
fabrikant van substantiële wijzigingen 
toereikend zijn en of de fabrikant deze in 
acht neemt. De goedkeuring van een 
wezenlijke wijziging van het 
kwaliteitsmanagementsysteem of het 
daaronder vallende productengamma wordt 
verleend in de vorm van een aanvulling op 
het certificaat van volledige EU-
kwaliteitsborging.

Or. da

Amendement 863
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.1. Het toezicht heeft ten doel ervoor te 
zorgen dat de fabrikant de verplichtingen 
die uit het goedgekeurde 
kwaliteitsmanagementsysteem 
voortvloeien, naar behoren vervult.

4.1. Het toezicht heeft ten doel ervoor te 
zorgen dat de fabrikant alle verplichtingen 
die uit het goedgekeurde 
kwaliteitsmanagementsysteem 
voortvloeien, naar behoren vervult.

Or. en
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Amendement 864
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. De aangemelde instantie verricht 
periodiek, en ten minste elke twaalf 
maanden, passende audits en 
beoordelingen om zich ervan te 
vergewissen dat de fabrikant het 
goedgekeurde 
kwaliteitsmanagementsysteem en het plan 
voor het toezicht na het in de handel 
brengen toepast, en verstrekt de fabrikant 
een beoordelingsverslag. Hierbij worden 
inspecties verricht in de bedrijfsruimten 
van de fabrikant en, indien passend, in die 
van de leveranciers en/of subcontractanten 
van de fabrikant. Bij deze inspecties 
verricht de aangemelde instantie zo nodig 
tests om te controleren of het 
kwaliteitsmanagementsysteem naar 
behoren functioneert, of laat dergelijke 
tests verrichten. De aangemelde instantie 
verstrekt de fabrikant een inspectieverslag 
en, als er een test is uitgevoerd, een 
testverslag.

4.3. De aangemelde instantie verricht 
periodiek, en ten minste elke twaalf 
maanden, passende audits en 
beoordelingen om zich ervan te 
vergewissen dat de fabrikant het 
goedgekeurde 
kwaliteitsmanagementsysteem en het plan 
voor het toezicht na het in de handel 
brengen toepast, en verstrekt de fabrikant 
een beoordelingsverslag. Hierbij worden 
inspecties verricht in de bedrijfsruimten 
van de fabrikant en, indien passend, in die 
van de leveranciers en/of subcontractanten 
van de fabrikant.

Or. de

Motivering

De in lid 4.3 beschreven verplichting om tests te verrichten of aan te vragen om te controleren 
of het kwaliteitsmanagementsysteem naar behoren functioneert, maakt deel uit van de 
inspecties en niet van de periodieke audits. "ISO/IEC Guide 67 – Conformiteitsbeoordeling;
Grondbeginselen en productcertificatie", tabel 1, systeem 5 somt verschillende voorbeelden 
van toezichtactiviteiten op. De verschillende mogelijkheden voor toezichtbeoordelingen 
moeten in verschillende leden van bijlage VIII, deel 4, worden beschreven en mogen niet door 
elkaar worden gegooid.

Amendement 865
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.3. De aangemelde instantie verricht 
periodiek, en ten minste elke twaalf 
maanden, passende audits en 
beoordelingen om zich ervan te 
vergewissen dat de fabrikant het 
goedgekeurde 
kwaliteitsmanagementsysteem en het plan 
voor het toezicht na het in de handel 
brengen toepast, en verstrekt de fabrikant 
een beoordelingsverslag. Hierbij worden 
inspecties verricht in de bedrijfsruimten 
van de fabrikant en, indien passend, in die 
van de leveranciers en/of subcontractanten 
van de fabrikant. Bij deze inspecties 
verricht de aangemelde instantie zo nodig 
tests om te controleren of het 
kwaliteitsmanagementsysteem naar 
behoren functioneert, of laat dergelijke 
tests verrichten. De aangemelde instantie 
verstrekt de fabrikant een inspectieverslag 
en, als er een test is uitgevoerd, een 
testverslag.

4.3. De aangemelde instantie verricht één 
keer per jaar passende audits en 
beoordelingen om zich ervan te 
vergewissen dat de fabrikant het 
goedgekeurde kwaliteitsborgingssysteem
en het plan voor het toezicht na het in de 
handel brengen toepast, en verstrekt de 
fabrikant een beoordelingsverslag. Hierbij 
worden inspecties verricht in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant en, indien 
passend, in die van de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant. Bij deze 
inspecties verricht de aangemelde instantie 
zo nodig tests om te controleren of het 
kwaliteitsmanagementsysteem naar 
behoren functioneert, of laat dergelijke 
tests verrichten. De aangemelde instantie 
verstrekt de fabrikant een inspectieverslag 
en, als er een test is uitgevoerd, een 
testverslag.

Or. en

Motivering

Bepalen dat de audits ten minste "elke twaalf maanden" dienen plaats te vinden beperkt de 
flexibiliteit van de fabrikanten en aangemelde instanties al te zeer. "Eén keer per jaar" audits 
uitvoeren (overeenkomstig ISO/IEC 17021) geeft hun meer speelruimte om hun wettelijke 
verplichtingen na te komen.

Amendement 866
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 4.4. De aangemelde instantie verricht ten 
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willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

minste eens in de vijf jaar en voor elke 
fabrikant en generieke 
hulpmiddelengroep willekeurige 
onaangekondigde inspecties op de 
relevante fabricageplaatsen en, indien 
passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant. De 
aangemelde instantie stelt een plan voor 
deze onaangekondigde inspecties op, dat 
niet aan de fabrikant wordt meegedeeld.

Bij deze onaangekondigde inspecties 
verricht de aangemelde instantie tests om 
te controleren of het 
kwaliteitsborgingssysteem naar behoren 
functioneert, of laat dergelijke tests 
verrichten. De aangemelde instantie 
verstrekt de fabrikant een 
inspectierapport.

Or. en

Motivering

Het aantal onaangekondigde inspecties moet duidelijk worden vastgelegd om de nodige 
controles te versterken en in alle lidstaten onaangekondigde inspecties op hetzelfde niveau en 
met dezelfde frequentie te garanderen. 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 867
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 

4.4. De aangemelde instantie verricht ten 
minste eens in de vijf jaar en voor elke 
fabrikant en generieke 
hulpmiddelengroep willekeurige 
onaangekondigde inspecties op de 
relevante fabricageplaatsen en, indien 
passend, bij de leveranciers en/of 
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toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

subcontractanten van de fabrikant. De 
aangemelde instantie stelt een plan voor 
deze onaangekondigde inspecties op, dat 
niet aan de fabrikant wordt meegedeeld.
Bij deze inspecties verricht de aangemelde 
instantie tests om te controleren of het 
kwaliteitsmanagementsysteem naar 
behoren functioneert, of vraagt om 
dergelijke tests te verrichten. De 
aangemelde instantie verstrekt de 
fabrikant een inspectieverslag en een 
testverslag.

Or. en

Amendement 868
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige – ten minste om de vijf jaar 
en voor elke fabrikant en elke specifieke 
hulpmiddelengroep – onaangekondigde 
inspecties van de betrokken 
fabricageplaatsen en, indien passend, van 
de toeleveranciers en/of subcontractanten 
van de fabrikant. De aangemelde instantie 
stelt een plan voor deze onaangekondigde 
inspecties op, dat niet aan de fabrikant 
wordt meegedeeld.

Bij deze onaangekondigde inspecties 
verricht de aangemelde instantie tests om 
te controleren of het 
kwaliteitsmanagementsysteem naar 
behoren functioneert, of laat dergelijke 
tests verrichten. De aangemelde instantie 
verstrekt de fabrikant een 
inspectieverslag.

Or. de
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Motivering

Het aantal onaangekondigde inspecties moet duidelijk worden vastgesteld. Onaangekondigde 
inspecties moeten ten minste eenmaal per certificatiecyclus, per fabrikant en per generieke 
hulpmiddelengroep worden verricht. De reikwijdte en procedures van de onaangekondigde 
inspecties dienen in de verordening zelf te worden vermeld. 'Zo nodig' en 'en, indien een test 
verricht is, met een testverslag' moeten worden geschrapt omdat de tests altijd verricht 
moeten worden. Het onderscheid tussen 'testverslag' en 'inspectieverslag' is niet nodig 
aangezien het 'testverslag' een onderdeel van het 'inspectieverslag' is.

Amendement 869
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en zijn
leveranciers en/of subcontractanten naast 
het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht. De aangemelde instantie stelt een 
plan voor deze onaangekondigde inspecties 
op, dat niet aan de fabrikant wordt 
meegedeeld. De aangemelde instantie 
verricht ten minste om de drie jaar een 
onaangekondigde inspectie.

Or. en

Amendement 870
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
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subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld. De 
aangemelde instantie verricht dergelijke 
inspecties ten minste om de drie jaar.

Or. en

Motivering

In het voorstel is de minimale frequentie van de onaangekondigde inspecties niet bepaald. 
Onaangekondigde inspecties moeten op basis van de certificeringscyclus ten minste om de 
drie jaar worden verricht voor elke fabrikant en elke productgroep.

Amendement 871
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4.4 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In plaats van of in aanvulling op de 
monsters van de productie neemt de 
aangemelde instantie monsters van 
hulpmiddelen die in de handel zijn om na 
te gaan of het gefabriceerde hulpmiddel 
overeenstemt met de technische 
documentatie en/of het ontwerpdossier.
Voorafgaand aan de bemonstering stelt de 
aangemelde instantie de 
bemonsteringscriteria en de testprocedure 
vast.

In aanvulling op de monsters van de 
productie neemt de aangemelde instantie zo 
mogelijk zelf monsters van hulpmiddelen 
die in de handel zijn of laat ze in andere 
gevallen externe markttoezichtinstanties 
dergelijke monsters nemen. De controle 
om na te gaan of het gefabriceerde 
hulpmiddel overeenstemt met de 
technische documentatie en/of het 
ontwerpdossier moet minstens eenmaal 
om de vijf jaar voor elke fabrikant en elke 
specifieke hulpmiddelengroep worden 
verricht. Voorafgaand aan de bemonstering 
stelt de aangemelde instantie de 
bemonsteringscriteria en de testprocedure 
vast. De samenstelling van de 
bemonstering en de controle ervan 
worden op kosten van de fabrikant 
verricht.
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Or. de

Motivering

Het is vaak niet mogelijk om monsters te nemen op de markt omdat de aangemelde instanties 
daartoe niet beschikken over toereikende bevoegdheden. In die gevallen moet de 
bemonstering door markttoezichtinstanties worden verricht. Om ervoor te zorgen dat er 
voldoende monsters worden genomen, zijn alle aangemelde instanties verplicht om dit ten 
minste eenmaal per certificatiecyclus te controleren.

Amendement 872
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De aangemelde instantie verstrekt de 
fabrikant een inspectieverslag waarin in 
voorkomend geval de resultaten van de 
controle van de monsters zijn opgenomen.

De aangemelde instantie verstrekt de 
fabrikant een inspectieverslag waarin in 
voorkomend geval de resultaten van de 
controle van de monsters zijn opgenomen. 
Dit verslag wordt openbaar gemaakt.

Or. en

Motivering

Een van de belangrijkste lessen die uit het PiP-schandaal werden getrokken, is dat 
onaangekondigde inspecties noodzakelijk zijn. Met het oog op transparantie moet het 
inspectieverslag openbaar worden gemaakt.

Amendement 873
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen van klasse III omvat 
het toezicht ook een controle van de 
goedgekeurde delen en/of materialen die 
essentieel zijn voor de integriteit van het 
hulpmiddel, in voorkomend geval met 

Schrappen



AM\936128NL.doc 167/189 PE510.767v01-00

NL

inbegrip van de coherentie tussen de 
hoeveelheden van de geproduceerde of 
gekochte delen en/of materialen en de 
hoeveelheden van de eindproducten.

Or. en

Motivering

Een controle van de coherentie tussen de hoeveelheden van de geproduceerde of gekochte 
grondstoffen of cruciale onderdelen die voor het type zijn goedgekeurd en de hoeveelheden 
van de eindproducten is vaak niet mogelijk. De taken en bevoegdheden van de aangemelde 
instanties houden verband met het technische onderzoek en niet met een bedrijfseconomische 
analyse. De coherentie controleren is een taak voor de fabrikant bij het opstellen van de 
boekhouding.

Amendement 874
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4 – punt 4.6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.6. De aangemelde instantie stelt het team 
dat het toezicht uitvoert zodanig samen dat 
voldoende ervaring met de betrokken 
technologie aanwezig is en voortdurend 
sprake is van objectiviteit en neutraliteit; 
dit betekent dat de leden van het team 
regelmatig rouleren. In het algemeen mag
een leidinggevende auditor niet langer dan 
drie jaar achter elkaar een audit voor een 
en dezelfde fabrikant leiden en bijwonen.

4.6. De aangemelde instantie stelt het team 
dat het toezicht uitvoert zodanig samen dat 
voldoende ervaring met de betrokken 
technologie aanwezig is en voortdurend 
sprake is van objectiviteit en neutraliteit. 
Een leidinggevende auditor mag niet 
langer dan vijf jaar achter elkaar een audit 
voor een en dezelfde fabrikant leiden en 
bijwonen.

Or. en

Motivering

De nodige expertise en ervaring met het te evalueren medische hulpmiddel moet voortdurend 
gedurende de hele certificeringscyclus gegarandeerd zijn. Overeenkomstig de gewone 
certificeringscyclus van vijf jaar voor medische hulpmiddelen mag de leidinggevende auditor 
gedurende vijf opeenvolgende jaren een audit leiden of bijwonen. De andere leden van het 
auditteam hoeven niet te roteren, gezien hun ondergeschikte verantwoordelijkheid ten 
opzichte van de leidinggevende auditor.
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Amendement 875
Mairead McGuinness

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 5 – punt 5.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3 bis. Overeenkomstig artikel 80, onder 
g), zal voor hulpmiddelen van klasse III 
het klinische onderdeel van het dossier 
door een passende klinische deskundige 
uit de door de MDCG opgestelde lijst 
worden geëvalueerd.

Or. en

Amendement 876
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 8 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. De fabrikant of zijn gemachtigde houdt 
tot ten minste 5 jaar, en in het geval van 
implanteerbare hulpmiddelen tot ten 
minste 15 jaar, nadat het laatste 
hulpmiddel in de handel is gebracht, de 
volgende documenten ter beschikking van 
de bevoegde autoriteiten:

8. De fabrikant of zijn gemachtigde houdt 
gedurende ten minste de door de fabrikant 
gedefinieerde levensduur van het 
medische hulpmiddel, maar niet minder 
dan 10 jaar vanaf het moment dat het 
product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, de volgende documenten ter 
beschikking van de bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden 
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).
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Amendement 877
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage IX – punt 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikant of zijn gemachtigde houdt tot
ten minste 5 jaar, en in het geval van 
implanteerbare hulpmiddelen tot ten 
minste 15 jaar, nadat het laatste 
hulpmiddel in de handel is gebracht, de 
volgende documenten ter beschikking van 
de bevoegde autoriteiten:

De fabrikant of zijn gemachtigde houdt 
gedurende ten minste de door de fabrikant 
gedefinieerde levensduur van het 
medische hulpmiddel, maar niet minder 
dan 10 jaar vanaf het moment dat het 
product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, de volgende documenten ter 
beschikking van de bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden 
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).

Amendement 878
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen van klasse III omvat 
het toezicht ook een controle van de 
coherentie tussen de hoeveelheid van de 
geproduceerde of gekochte grondstoffen 
of cruciale onderdelen die voor het type 
zijn goedgekeurd en de hoeveelheid van 
de eindproducten.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een controle van de coherentie tussen de hoeveelheden van de geproduceerde of gekochte 
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grondstoffen of cruciale onderdelen die voor het type zijn goedgekeurd en de hoeveelheden 
van de eindproducten is vaak niet mogelijk. De taken en bevoegdheden van de aangemelde 
instanties houden verband met het technische onderzoek en niet met een bedrijfseconomische 
analyse. De coherentie controleren is een taak voor de fabrikant bij het opstellen van de 
boekhouding.

Amendement 879
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 6 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De fabrikant of zijn gemachtigde houdt tot
ten minste 5 jaar, en in het geval van 
implanteerbare hulpmiddelen tot ten 
minste 15 jaar, nadat het laatste 
hulpmiddel in de handel is gebracht, de 
volgende documenten ter beschikking van 
de bevoegde autoriteiten:

De fabrikant of zijn gemachtigde houdt 
gedurende ten minste de door de fabrikant 
gedefinieerde levensduur van het 
medische hulpmiddel, maar niet minder 
dan 10 jaar vanaf het moment dat het 
product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, de volgende documenten ter 
beschikking van de bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden 
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).

Amendement 880
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – punt 7 – punt 7.5 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7.5. In afwijking van punt 6 houdt de 
fabrikant of zijn gemachtigde de volgende 
documenten tot ten minste vijf jaar nadat 
het laatste hulpmiddel in de handel is 
gebracht ter beschikking van de bevoegde 

7.5. In afwijking van punt 6 houdt de 
fabrikant of zijn gemachtigde de volgende 
documenten gedurende ten minste de door 
de fabrikant gedefinieerde levensduur van 
het medische hulpmiddel, maar niet 
minder dan 10 jaar vanaf het moment dat 
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autoriteiten: het product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden 
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).

Amendement 881
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – titel 3 – deel B

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Deel B: Productkeuring Deel B: EU-productkeuring

Or. en

Amendement 882
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instantie doet het nodige 
onderzoek en verricht de nodige tests om 
door het onderzoeken en testen van elk 
product overeenkomstig punt 5 te 
controleren of het hulpmiddel aan de 
voorschriften van deze verordening 
voldoet.

4. De aangemelde instantie doet het nodige 
onderzoek en verricht de nodige tests om 
door het onderzoeken en testen van elk 
product overeenkomstig punt 5 of door het 
onderzoeken en testen van de producten 
op basis van steekproeven overeenkomstig 
punt 6 te beoordelen of het hulpmiddel aan 
de voorschriften van deze verordening 
voldoet.

Or. en
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Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 883
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Steekproefsgewijze productkeuring

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 884
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 5 bis – punt 5.1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.1. De fabrikant biedt de gefabriceerde 
producten aan in de vorm van homogene 
partijen. Bewijsstukken die aantonen dat 
de aangeboden producten homogeen zijn, 
zullen deel uitmaken van de bij de partij 
horende documenten.

Or. en



AM\936128NL.doc 173/189 PE510.767v01-00

NL

Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 885
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 5 bis – punt 5.2 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.2. Uit elke partij wordt een willekeurig 
monster genomen. De producten die deel 
uitmaken van het monster worden 
afzonderlijk onderzocht en er worden 
passende fysische of laboratoriumtests, als 
omschreven in de desbetreffende in 
artikel 6 bedoelde norm(en) of 
gelijkwaardige tests verricht om te 
controleren of de hulpmiddelen 
overeenstemmen met het type als 
beschreven in het certificaat van EU-
typeonderzoek en voldoen aan de 
toepasselijke voorschriften van deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 886
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 5 bis – punt 5.3 (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.3. De statistische controle van de 
producten vindt plaats op basis van 
attributen en/of variabelen, waarbij de 
bemonsteringsschema's zodanige 
operationele kenmerken hebben dat een 
hoog veiligheids- en prestatieniveau 
overeenkomstig de stand van de techniek 
wordt gewaarborgd. De 
bemonsteringsschema's worden 
vastgesteld door de in artikel 6 bedoelde 
geharmoniseerde normen of 
gelijkwaardige tests, rekening houdend 
met de specificaties van de betrokken 
productklassen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 887
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 5 bis – punt 5.4 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5.4. De aangemelde instantie brengt haar 
identificatienummer aan of laat het 
aanbrengen op elk goedgekeurd 
hulpmiddel en stelt een certificaat van 
EU-productkeuring met betrekking tot de 
uitgevoerde tests op.
Alle producten van een partij mogen in de 
handel worden gebracht, behalve de 
producten van het monster die niet aan de 
normen voldeden.
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Indien een partij wordt afgekeurd, treft de 
bevoegde aangemelde instantie de nodige 
maatregelen om te beletten dat die partij 
in de handel wordt gebracht.
Indien herhaaldelijk partijen worden 
afgekeurd, kan de aangemelde instantie 
de statistische keuring schorsen.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig Besluit Nr. 768/2008/EG, Module F, nummer 5, moet de mogelijkheid 
steekproefsgewijze productkeuring uit te voeren worden toegevoegd, vooral aangezien 
producten niet kunnen worden beoordeeld door middel van productkeuring zonder gebruik te 
maken van een steekproefsgewijze keuring.

Amendement 888
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 7 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 De fabrikant of zijn gemachtigde houdt tot
ten minste 5 jaar, en in het geval van 
implanteerbare hulpmiddelen tot ten 
minste 15 jaar, nadat het laatste 
hulpmiddel in de handel is gebracht, de 
volgende documenten ter beschikking van 
de bevoegde autoriteiten: 

De fabrikant of zijn gemachtigde houdt 
gedurende ten minste de door de fabrikant 
gedefinieerde levensduur van het 
medische hulpmiddel, maar niet minder 
dan 10 jaar vanaf het moment dat het 
product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, de volgende documenten ter 
beschikking van de bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).

Amendement 889
Holger Krahmer
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Voorstel voor een verordening
Bijlage X – deel B – punt 8 – punt 8.4 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8.4. In afwijking van punt 7 houdt de 
fabrikant of zijn gemachtigde de volgende 
documenten tot ten minste vijf jaar nadat 
het laatste hulpmiddel in de handel is 
gebracht ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten: 

8.4. In afwijking van punt 7 houdt de 
fabrikant of zijn gemachtigde de volgende 
documenten gedurende ten minste de door 
de fabrikant gedefinieerde levensduur van 
het medische hulpmiddel, maar niet 
minder dan 10 jaar vanaf het moment dat 
het product door de fabrikant wordt 
vrijgegeven, ter beschikking van de 
bevoegde autoriteiten:

Or. en

Motivering

De periode gedurende dewelke de documenten moeten worden bewaard, moet worden 
aangepast zodat de periode voldoet aan en strookt met de internationale normen (vergelijk 
met bv. ISO 13485).

Amendement 890
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Een bevestiging dat het hulpmiddel 
onder normale gebruiksomstandigheden 
aan de voorschriften voor kenmerken en 
prestaties als bedoeld in punt 1 van 
bijlage I voldoet, en de evaluatie van 
ongewenste bijwerkingen en van de 
aanvaardbaarheid van de verhouding 
tussen de voordelen en de risico's als 
bedoeld in de punten 1 en 5 van bijlage I, 
moeten op klinische gegevens worden 
gebaseerd.

2. Een bevestiging dat het hulpmiddel 
onder normale gebruiksomstandigheden 
aan de voorschriften voor kenmerken en 
prestaties als bedoeld in punt 1 van 
bijlage I voldoet, en de evaluatie van 
ongewenste bijwerkingen en van de 
aanvaardbaarheid van de verhouding 
tussen de voordelen en de risico's als 
bedoeld in de punten 1 en 5 van bijlage I, 
moeten op klinische gegevens worden 
gebaseerd.

Daarbij moet ook rekening worden 
gehouden met gegevens van 
onafhankelijke wetenschappelijke 
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instellingen of medische genootschappen 
op basis van hun eigen 
gegevensverzamelingen van klinische 
gegevens.

Or. de

Amendement 891
Marina Yannakoudakis

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Onafhankelijke wetenschappelijke 
instanties zoals academische instellingen 
of medische genootschappen moeten bij 
de verzameling en/of analyse van de 
klinische gegevens worden betrokken.

Or. en

Amendement 892
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen en 
hulpmiddelen van klasse III wordt 
klinisch onderzoek verricht tenzij naar 
behoren gemotiveerd wordt dat uitsluitend 
op bestaande klinische gegevens moet 
worden vertrouwd. Het aantonen van 
gelijkwaardigheid overeenkomstig punt 4 
wordt over het algemeen niet beschouwd 
als toereikende motivering in de zin van de 
eerste zin van deze alinea.

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen 
wordt klinisch onderzoek verricht tenzij 
naar behoren gemotiveerd wordt dat 
uitsluitend op bestaande klinische 
gegevens moet worden vertrouwd. Het 
aantonen van gelijkwaardigheid 
overeenkomstig punt 4 wordt over het 
algemeen niet beschouwd als toereikende 
motivering in de zin van de eerste zin van 
deze alinea.

Or. en
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Motivering

Om te voldoen aan de vereisten inzake klinische bewijzen, is het voor hulpmiddelen waarvoor 
bij de fabricage gebruik wordt gemaakt van weefsel of cellen van menselijke of dierlijke 
oorsprong vaak mogelijk voort te bouwen op de klinische ervaring en literatuurverslagen 
over de veiligheid en prestaties van soortgelijke hulpmiddelen of te kiezen voor 
overeenstemming met erkende normen.

Amendement 893
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen en 
hulpmiddelen van klasse III wordt klinisch 
onderzoek verricht tenzij naar behoren 
gemotiveerd wordt dat uitsluitend op 
bestaande klinische gegevens moet worden 
vertrouwd. Het aantonen van 
gelijkwaardigheid overeenkomstig punt 4 
wordt over het algemeen niet beschouwd 
als toereikende motivering in de zin van de 
eerste zin van deze alinea.

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen en 
hulpmiddelen van klasse III wordt klinisch 
onderzoek verricht tenzij naar behoren 
gemotiveerd wordt dat uitsluitend op 
bestaande klinische gegevens moet worden 
vertrouwd. Het aantonen van 
gelijkwaardigheid overeenkomstig punt 4 
wordt voor nieuwe producten niet 
beschouwd als toereikende motivering in 
de zin van de eerste zin van deze alinea. 
Voor de herhaling van hulpmiddelen die 
al in de handel zijn gebracht, waarover 
klinische gegevens beschikbaar zijn en 
waarvan de resultaten van het toezicht na 
het in de handel brengen niet wijzen op 
veiligheidsproblemen, kan het aantonen 
van de gelijkwaardigheid worden 
beschouwd als een toereikende 
motivering. Voor hulpmiddelen die zijn 
ingediend voor de in deze verordening 
bedoelde wetenschappelijke beoordeling, 
wordt het aantonen van de 
gelijkwaardigheid beoordeeld door de 
MDCG.

Or. en
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Amendement 894
Thomas Ulmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen en 
hulpmiddelen van klasse III wordt klinisch 
onderzoek verricht tenzij naar behoren 
gemotiveerd wordt dat uitsluitend op 
bestaande klinische gegevens moet worden 
vertrouwd. Het aantonen van 
gelijkwaardigheid overeenkomstig punt 4 
wordt over het algemeen niet beschouwd 
als toereikende motivering in de zin van de 
eerste zin van deze alinea.

5. Voor implanteerbare hulpmiddelen en 
hulpmiddelen van klasse III wordt klinisch 
onderzoek verricht tenzij naar behoren 
gemotiveerd wordt dat uitsluitend op 
bestaande klinische gegevens moet worden 
vertrouwd. Voor innovatieve 
hulpmiddelen wordt het aantonen van 
gelijkwaardigheid overeenkomstig punt 4 
over het algemeen niet beschouwd als 
toereikende motivering in de zin van de 
eerste zin van deze alinea.

Or. de

Amendement 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. Alle klinische gegevens die de 
fabrikant als onderdeel van een PMCF 
heeft ingezameld, moeten voor 
gezondheidswerkers toegankelijk worden 
gemaakt.

Or. en

Amendement 896
Holger Krahmer

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – punt 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikant analyseert de uitkomsten 
van de PMCF en documenteert de 
resultaten in een PMCF-evaluatieverslag 
dat in de technische documentatie wordt 
opgenomen.

3. De fabrikant analyseert de uitkomsten 
van de PMCF en documenteert de 
resultaten in een PMCF-evaluatieverslag 
dat in de technische documentatie wordt 
opgenomen.

Voor implanteerbare medische 
hulpmiddelen moet het PMCF-
evaluatieverslag van de fabrikant 
beoordeeld worden door een 
onafhankelijke wetenschappelijke 
instantie zoals een academische instelling 
of een medisch genootschap. De 
onafhankelijke wetenschappelijke 
instantie ontvangt van de fabrikant alle 
gegevens die relevant zijn voor de 
uitvoering van deze beoordeling. Zowel 
het PMCF-evaluatieverslag van de 
fabrikant als de beoordeling van dit 
verslag door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie maken deel 
uit van de technische documentatie voor 
medische hulpmiddelen uit klasse III.

Or. en

Motivering

De veiligheid van andere medische hulpmiddelen uit klasse III, zoals hulpmiddelen die een 
gelatinecapsule bevatten, wordt gegarandeerd door en beoordeeld tijdens een klinisch 
onderzoek voorafgaand aan de CE-markering.

Amendement 897
Anna Rosbach

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel I – punt 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Elke stap in het klinisch onderzoek, vanaf 
de eerste overweging in verband met de 
noodzaak en rechtvaardiging van de studie 
tot en met de publicatie van de resultaten, 

Elke stap in het klinisch onderzoek, vanaf 
de eerste overweging in verband met de 
noodzaak en rechtvaardiging van de studie 
tot en met de publicatie van de resultaten, 
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wordt uitgevoerd overeenkomstig erkende 
ethische beginselen, bijvoorbeeld die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
vastgesteld door de 18e algemene 
vergadering in Helsinki, Finland, en 
laatstelijk in 2008 is gewijzigd door de 
59e algemene vergadering in Seoul, 
Korea.

wordt uitgevoerd overeenkomstig erkende 
ethische beginselen, bijvoorbeeld die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
vastgesteld door de 18e algemene 
vergadering in Helsinki, Finland, en alle 
daaropvolgende wijzigingen.

Or. en

Motivering

Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het klinisch onderzoek altijd aan de meest recente 
versie van de Verklaring van Helsinki moet voldoen.

Amendement 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel I – punt 1 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke stap in het klinisch onderzoek, vanaf 
de eerste overweging in verband met de 
noodzaak en rechtvaardiging van de studie 
tot en met de publicatie van de resultaten, 
wordt uitgevoerd overeenkomstig erkende 
ethische beginselen, bijvoorbeeld die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
vastgesteld door de 18e algemene 
vergadering in Helsinki, Finland, en 
laatstelijk in 2008 is gewijzigd door de 59e
algemene vergadering in Seoul, Korea.

Elke stap in het klinisch onderzoek, vanaf 
de eerste overweging in verband met de 
noodzaak en rechtvaardiging van de studie 
tot en met de publicatie van de resultaten, 
wordt uitgevoerd overeenkomstig erkende 
ethische beginselen, bijvoorbeeld die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
vastgesteld door de 18e algemene 
vergadering in Helsinki, Finland, en 
laatstelijk in 2008 is gewijzigd door de 59e

algemene vergadering in Seoul, Korea. De 
regeling van de uitvoerige voorwaarden in 
verband met de betrokkenheid van 
proefpersonen bij klinische onderzoeken 
valt onder de verantwoordelijkheid van de 
lidstaten.
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Or. de

Motivering

Dit amendement dient ook duidelijk te maken dat de lidstaten de voorwaarden voor de 
deelname van proefpersonen aan klinische onderzoeken moeten vaststellen. In verband 
daarmee moeten zij zich houden aan de minimumnormen die zijn geformuleerd in de 
Verklaring van Helsinki van de World Medical Association in de versie van 2008.

Amendement 899
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel I – punt 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Klinisch onderzoek met 
handelingsonbekwame proefpersonen
In het geval van handelingsonbekwame 
proefpersonen die voor aanvang van hun 
handelingsonbekwaamheid geen 
geïnformeerde toestemming hebben 
verleend en evenmin hebben geweigerd 
geïnformeerde toestemming te verlenen, 
mag alleen een klinisch onderzoek 
worden uitgevoerd als behalve aan de 
algemene voorwaarden ook aan alle 
volgende voorwaarden wordt voldaan:
– de geïnformeerde toestemming van de 
wettelijke vertegenwoordiger is 
voorhanden, waarbij de toestemming de 
vermoedelijke wil van de patiënt vertaalt 
en te allen tijde kan worden ingetrokken, 
zonder nadeel voor deze laatste;
– de handelingsonbekwame proefpersoon 
heeft voldoende, op zijn begripsvermogen 
afgestemde informatie over het onderzoek, 
de risico's en de voordelen ervan 
ontvangen;
– de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van 
een wilsonbekwame proefpersoon die zich 
een mening kan vormen en de informatie 
kan beoordelen, om op enig moment niet 
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of niet langer aan het klinisch onderzoek 
deel te nemen;
– er is geen sprake van aansporingen of 
financiële prikkels, behalve een 
vergoeding voor de deelname aan het 
klinisch onderzoek;
– het onderzoek is van essentieel belang 
om de resultaten te kunnen bevestigen 
van klinisch onderzoek met personen die 
wel hun geïnformeerde toestemming 
kunnen geven of van andere 
onderzoeksmethoden;
– het onderzoek is direct gerelateerd aan 
een aandoening die levensbedreigend is of 
de gezondheid ondermijnt, en waaraan de 
proefpersoon lijdt;
– het klinisch onderzoek is zodanig 
opgezet dat pijn, ongemak, angst en elk 
ander te voorzien risico in relatie tot de 
ziekte en het ontwikkelingsstadium tot een 
minimum worden beperkt en zowel de 
risicodrempel als de belastinggraad 
specifiek worden gedefinieerd en 
permanent worden waargenomen;
– gegronde hoop bestaat dat de voordelen 
van de deelname aan het klinisch 
onderzoek door de handelingsonbekwame 
persoon opwegen tegen de risico's of dat 
er in het geheel geen risico aanwezig is;
– het protocol is aanvaard door een 
ethische commissie die beschikt over 
expertise op het gebied van de 
desbetreffende ziekte en de betrokken 
populatie of die advies heeft ingewonnen 
inzake de klinische, ethische en 
psychosociale aspecten van de 
desbetreffende ziekte en populatie;
De proefpersoon neemt voor zover 
mogelijk deel aan de 
toestemmingsprocedure.

Or. en
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Motivering

Vergeleken met het voorstel omtrent klinische proeven met geneesmiddelen zijn de bepalingen 
inzake klinische onderzoeken zeer zwak en onnauwkeurig. Klinische onderzoeken kunnen een 
aanzienlijk risico voor de patiënt inhouden. Daarom moeten de bepalingen specifieker 
worden geformuleerd.

Amendement 900
Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel I – punt 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis Klinisch onderzoek met 
minderjarigen
Een klinisch onderzoek bij minderjarigen 
mag alleen worden uitgevoerd als behalve 
aan de algemene voorwaarden ook aan 
alle volgende voorwaarden wordt 
voldaan:
– de geïnformeerde toestemming van de 
wettelijke vertegenwoordiger is 
voorhanden, waarbij de toestemming de 
vermoedelijke wil van de minderjarige 
vertaalt;
– de minderjarige heeft alle relevante 
informatie over het onderzoek, de risico's 
en de voordelen ervan op een op zijn 
leeftijd en rijpheid afgestemde wijze 
ontvangen van een arts (ofwel de 
onderzoeker ofwel een lid van het 
onderzoeksteam) die opgeleid is voor of 
ervaring heeft met het werken met 
kinderen;
– de onderzoeker houdt naar behoren 
rekening met de uitdrukkelijke wil van 
een minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de informatie kan beoordelen, 
om op enig moment niet of niet langer 
aan het klinisch onderzoek deel te nemen;
– er is geen sprake van aansporingen of 
financiële prikkels, behalve een 
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vergoeding voor de deelname aan het 
klinisch onderzoek;
– het onderzoek is van essentieel belang 
om de resultaten te kunnen bevestigen 
van klinisch onderzoek met personen die 
wel hun geïnformeerde toestemming 
kunnen geven of van andere 
onderzoeksmethoden;
– dergelijk onderzoek is direct gerelateerd 
aan de aandoening waaraan de 
minderjarige lijdt, of is van zodanige aard 
dat deze uitsluitend met minderjarigen 
kan worden uitgevoerd;
– het klinisch onderzoek is zodanig 
opgezet dat pijn, ongemak, angst en elk 
ander te voorzien risico in relatie tot de 
ziekte en het ontwikkelingsstadium tot een 
minimum worden beperkt en zowel de 
risicodrempel als de belastinggraad 
specifiek worden gedefinieerd en 
permanent worden waargenomen;
– het klinisch onderzoek levert enig direct 
voordeel voor de patiëntengroep op;
– de dienovereenkomstige 
wetenschappelijke richtsnoeren van het 
Europees Bureau voor de 
geneesmiddelenbeoordeling zijn in acht 
genomen;
– het protocol is aanvaard door een 
ethische commissie die beschikt over 
expertise op het gebied van 
kindergeneeskunde of die pediatrisch 
advies heeft ingewonnen inzake de 
klinische, ethische en psychosociale 
aspecten.
De minderjarige neemt op een op zijn 
leeftijd en rijpheid afgestemde wijze deel 
aan de toestemmingsprocedure.

Or. en

Motivering

Vergeleken met het voorstel omtrent klinische proeven met geneesmiddelen zijn de bepalingen 
inzake klinische onderzoeken zeer zwak en onnauwkeurig. Klinische onderzoeken kunnen een 
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aanzienlijk risico voor de patiënt inhouden. Met dit voorstel wordt ernaar gestreefd om ten 
minste het beschermingsniveau te handhaven dat sinds 2001 voor klinische proeven met 
geneesmiddelen wordt gewaarborgd door Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel II – punt 3.1.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.3. Informatie over de 
hoofdonderzoeker, de coördinerend 
onderzoeker, met inbegrip van hun 
kwalificaties, en over de 
onderzoekslocatie(s)

3.1.3. Informatie over de 
hoofdonderzoeker, de coördinerend 
onderzoeker, met inbegrip van hun 
kwalificaties, en over de 
onderzoekslocatie(s), evenals informatie 
over de overeenkomst tussen de 
opdrachtgever en de onderzoeksinstelling, 
en gegevens over de financiering.

Or. de

Motivering

Volgens de standaardprocedure moet de ethische commissie toegang krijgen tot de 
overeenkomsten die tussen de opdrachtgever en de onderzoeksinstellingen worden gesloten en 
moeten deze in de evaluatie van het onderzoeksprotocol worden meegenomen.

Amendement 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel II – punt 3.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1.4. Algemene samenvatting van het 
klinisch onderzoek

3.1.4. Algemene samenvatting van het 
klinisch onderzoek in de officiële taal van 
het betrokken land

Or. de
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Motivering

Om een objectieve evaluatie van de toepasbaarheid mogelijk te maken, is een samenvatting 
van het onderzoeksplan in de respectieve officiële taal van centraal belang.

Amendement 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – deel II – punt 3.15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.15 bis. Een plan voor de verdere 
behandeling van proefpersonen na afloop 
van het klinisch onderzoek.

Or. de

Motivering

De Verklaring van Helsinki bepaalt dat het protocol een overeenkomst moet vaststellen 
betreffende de toegang voor proefpersonen na het onderzoek tot interventies die in het 
onderzoek nuttig worden geacht of toegang tot andere verzorging of ondersteuning.

Amendement 904
Christofer Fjellner

Voorstel voor een verordening
Bijlage XV

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

 Lijst van producten die onder de laatste 
alinea van de definitie van "medisch 
hulpmiddel" in artikel 2, lid 1, punt 1), 
vallen

Schrappen

1. Contactlenzen
2. Implantaten voor de wijziging of fixatie 
van lichaamsdelen
3. Rimpelvullers voor het gezicht en 
andere huid- en slijmvliesvullers
4. Uitrusting voor liposuctie
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5. Invasieve laserapparatuur voor gebruik 
in het menselijk lichaam
6. Uitrusting voor behandeling met intens 
gepulseerd licht

Or. en

Motivering

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

Amendement 905
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Bijlage XV – punt 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Chemische peelings

Or. en

Motivering

Er bestaat momenteel verwarring over welke regelgeving al dan niet van toepassing is op 
chemische peelings voor de huid, en sommige vallen mogelijk door de mazen van de wet.

Amendement 906
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage 15 – punt 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Uitrusting voor liposuctie 4. Uitrusting voor liposuctie en voor 
lipolyse

Or. fr

Amendement 907
Linda McAvan

Voorstel voor een verordening
Bijlage XV – punt 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Invasieve laserapparatuur voor gebruik 
in het menselijk lichaam

5. Laserapparatuur voor gebruik in het 
menselijk lichaam

Or. en

Motivering

Alle laserapparatuur die bij cosmetische procedures wordt gebruikt, moet als medisch 
hulpmiddel worden gereguleerd. Veel dermatologische lasers worden in de handel gebracht 
als "niet-invasieve" of "minimaal-invasieve" lasers, waardoor er verwarring kan ontstaan 
over wat er precies wordt afgedekt. Zelfs de nieuwere, risicoarme vasculaire lasers kunnen 
littekens veroorzaken.


