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PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Raadplegingsprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad 
betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0541),

– gezien artikel 294, lid 2, en de artikelen 114 en 168, lid 4, onder c), van het Verdrag 
betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de 
Commissie bij het Parlement is ingediend (C7-0317/2012),

– gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 14 februari 20131,

– na raadpleging van het Comité van de Regio's,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad 
en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5 bis) Bij het reguleren van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
moet rekening worden gehouden met het 
grote aantal kmo's dat op dat gebied actief 
is, waarbij er tegelijkertijd op moet 

                                               
1 Nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad.
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worden toegezien dat gezondheids- of 
veiligheidsrisico's worden voorkomen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Met het oog op het hoogste niveau van 
gezondheidsbescherming moeten de 
voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, met inbegrip van metingen en 
het behalen van resultaten, worden 
verduidelijkt en aangescherpt.

(9) Met het oog op het hoogste niveau van 
gezondheidsbescherming moeten de 
voorschriften betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, met inbegrip van metingen en 
het behalen van resultaten, worden 
verduidelijkt en aangescherpt, zonder 
onnodige lasten te creëren voor medische 
beroepsbeoefenaren die medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek in 
gewijzigde vorm toepassen om aan de 
behoeften van patiënten te voldoen.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 37. Er dient rekening te worden gehouden 
met de specifieke behoeften van patiënten of groepen patiënten.

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 26

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(26) Op medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek moet in de regel de CE-
markering worden aangebracht als bewijs 
van hun conformiteit met deze 

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

verordening, waardoor zij vrij kunnen 
worden verhandeld binnen de Unie en 
overeenkomstig het beoogde doel ervan in 
gebruik kunnen worden genomen. De 
lidstaten moeten niet het in de handel 
brengen en de ingebruikneming ervan 
belemmeren om redenen die met in deze 
verordening vastgelegde voorschriften 
verband houden. Het moet lidstaten echter 
vrijstaan te beslissen het gebruik van een 
specifiek type medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te beperken in 
verband met aspecten die niet bij deze 
verordening worden geregeld.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 13. Sinds jaar en dag is het vast beleid van 
de Europese Unie dat voor besluiten met betrekking tot het toelaten, verbieden of binnen 
bepaalde grenzen toelaten van ethisch gevoelige technologieën, zoals de pre-implantatie 
genetische diagnostiek, het subsidiariteitsbeginsel geldt. Lidstaten die dergelijke 
diagnosemethoden toelaten, moeten ervoor zorgen dat zij aan de normen van deze 
verordening voldoen, terwijl lidstaten die ze op grond van het nationale ethische debat willen 
verbieden, de mogelijkheid daartoe moeten behouden. De formulering is ontleend aan een 
soortgelijke bepaling in de verordening betreffende geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie.

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 44 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44 bis) Interventionele klinische 
prestatiestudies en andere klinische 
prestatiestudies die een risico voor de 
proefpersonen inhouden, dienen alleen te 
worden toegestaan na beoordeling en 
goedkeuring door een ethische commissie.

Or. en
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Motivering

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

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 45 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(45 bis) Met betrekking tot personen die 
geen geïnformeerde toestemming kunnen 
geven, zoals kinderen en 
handelingsonbekwame personen, moeten 
strenge regels worden vastgesteld op 
hetzelfde niveau als die van Richtlijn 
2001/20/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 4 april 2001 betreffende 
de onderlinge aanpassing van de 
wettelijke en bestuursrechtelijke 
bepalingen van de lidstaten inzake de 
toepassing van goede klinische praktijken 
bij de uitvoering van klinische proeven 
met geneesmiddelen voor menselijk 
gebruik¹.
_____________
¹ PB L 121 van 1.5.2001, blz. 34.

Or. en

Motivering

Vergeleken met het voorstel betreffende klinische proeven met geneesmiddelen zijn de 
bepalingen inzake interventionele klinische prestatiestudies zeer zwak en onnauwkeurig. 
Interventionele klinische prestatiestudies kunnen zeer grote risico's voor de patiënt inhouden, 
bijvoorbeeld wanneer een monster wordt genomen door middel van een lumbaalpunctie. 
Daarom moeten de bepalingen specifieker worden geformuleerd. Met dit voorstel wordt 
ernaar gestreefd om ten minste het beschermingsniveau te handhaven dat sinds 2001 voor 
klinische proeven met geneesmiddelen wordt gewaarborgd door Richtlijn 2001/20/EG.
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Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(59) Deze verordening eerbiedigt de 
grondrechten en neemt de beginselen in 
acht die met name zijn erkend in het 
Handvest van de grondrechten van de 
Europese Unie, in het bijzonder de 
menselijke waardigheid, de menselijke 
integriteit, het beginsel van vrije en 
geïnformeerde toestemming van de 
betrokkene, de bescherming van 
persoonsgegevens, de vrijheid van kunsten 
en wetenschappen, de vrijheid van 
ondernemerschap en het recht op 
eigendom, en het Verdrag inzake van de 
rechten van de mens en de 
biogeneeskunde alsmede het Aanvullend 
Protocol inzake genetische testen voor 
medische doeleinden bij dat verdrag. De 
lidstaten moeten deze verordening 
overeenkomstig die rechten en beginselen 
toepassen.

Or. en

Motivering

Het beginsel van vrije en geïnformeerde toestemming is een centraal element van het 
Handvest (artikel 3) en moet hier worden genoemd. 

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 bis) Het beginsel van geïnformeerde 
toestemming, dat een centraal element 
van het Handvest van de grondrechten en 



PE506.196v01-00 10/63 PR\928989NL.doc

NL

bepaalde documenten van internationale 
organisaties, zoals de Raad van Europa 
en de Organisatie voor Economische 
Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) 
vormt, moet in deze verordening in acht 
worden genomen. De kwaliteit van 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek is evenals het kader voor 
de toepassing ervan van cruciaal belang, 
met name wat DNA-tests betreft. Derhalve 
dient in de verordening een hoofdstuk 
over geïnformeerde toestemming te 
worden opgenomen.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met amendement 31. Het beginsel van vrije en geïnformeerde 
toestemming is een centraal element van het Handvest (artikel 3) en in de verordening moeten 
de bepalingen worden opgenomen opdat dit beginsel in acht wordt genomen.

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 59 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59 ter) Deze verordening is in 
overeenstemming met het Verdrag van de 
Verenigde Naties inzake de rechten van 
personen met een handicap van 13 
december 2006, dat op 23 december 2010 
door de Europese Unie werd geratificeerd 
en waarin de staten die partij zijn bij het 
Verdrag zich verplichten het volledige 
genot door alle personen met een 
handicap van alle mensenrechten en 
fundamentele vrijheden op voet van 
gelijkheid te bevorderen, beschermen en 
waarborgen, en ook de eerbiediging van 
hun inherente waardigheid te bevorderen, 
onder meer door de bewustwording van de 
capaciteiten en bijdragen van personen 
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met een handicap in de hand te werken.

Or. de

Motivering

De Europese Unie heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap 
geratificeerd. Dit moet zijn weerslag vinden in de verordening.

Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 60

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(60) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen, met betrekking 
tot de aanpassing aan de technische 
vooruitgang van de algemene veiligheids-
en prestatievoorschriften, van de in de 
technische documentatie te bestrijken 
elementen, van de minimuminhoud van 
de EU-conformiteitsverklaring en van de 
door de aangemelde instanties afgegeven 
certificaten, van de minimumvoorschriften 
waaraan de aangemelde instanties moeten 
voldoen, van de indelingsregels, van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, en 
van de voor de goedkeuring van klinische 
prestatiestudies in te dienen documentatie, 
alsmede handelingen betreffende de 
instelling van het UDI-systeem, 
betreffende de voor de registratie van 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en bepaalde
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 

(60) Om een hoog niveau van gezondheid 
en veiligheid te handhaven, moet in 
overeenstemming met artikel 290 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie aan de Commissie de 
bevoegdheid worden overgedragen om 
handelingen vast te stellen, met betrekking 
tot de minimumvoorschriften waaraan de 
aangemelde instanties moeten voldoen, de 
indelingsregels en de voor de goedkeuring 
van klinische prestatiestudies in te dienen 
documentatie, alsmede handelingen 
betreffende de instelling van het UDI-
systeem, betreffende de voor de registratie 
van medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en bepaalde 
marktdeelnemers in te dienen informatie, 
betreffende de hoogte en structuur van de 
vergoedingen voor de aanwijzing van en 
het toezicht op de aangemelde instanties, 
betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinische 
prestatiestudies, betreffende de vaststelling 
van preventieve maatregelen ter 
bescherming van de gezondheid op EU-
niveau, en betreffende de taken van en 
criteria voor de referentielaboratoria van de 
Europese Unie en de hoogte en structuur 
van vergoedingen voor door hen verstrekte 
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betreffende de openbaar toegankelijke 
informatie met betrekking tot klinische 
prestatiestudies, betreffende de vaststelling 
van preventieve maatregelen ter 
bescherming van de gezondheid op EU-
niveau, en betreffende de taken van en 
criteria voor de referentielaboratoria van de 
Europese Unie en de hoogte en structuur 
van vergoedingen voor door hen verstrekte 
wetenschappelijke adviezen. Het is van 
bijzonder belang dat de Commissie bij haar 
voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij het voorbereiden en opstellen van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

wetenschappelijke adviezen. Substantiële 
elementen van deze verordening, zoals 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in de technische 
documentatie te bestrijken elementen, de 
minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring, de wijziging of 
aanvulling van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
dienen alleen te worden gewijzigd volgens 
de gewone wetgevingsprocedure. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging overgaat, onder meer 
op deskundigenniveau. De Commissie 
moet bij het voorbereiden en opstellen van 
de gedelegeerde handelingen ervoor zorgen 
dat de desbetreffende documenten tijdig en 
op gepaste wijze gelijktijdig worden 
toegezonden aan het Europees Parlement 
en aan de Raad.

Or. en

Motivering

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

Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 64

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(64) Om de marktdeelnemers, aangemelde 
instanties, lidstaten en de Commissie de 
mogelijkheid te bieden zich aan de bij deze 
verordening ingevoerde veranderingen aan 
te passen, moet er worden voorzien in een 
toereikende overgangstermijn voor die 
aanpassing en voor de organisatorische 
regelingen die met het oog op de juiste 
toepassing ervan moeten worden 
getroffen. Het is met name van belang dat 

(64) Om de marktdeelnemers, met name 
kmo's, de mogelijkheid te bieden zich aan 
de bij deze verordening ingevoerde 
veranderingen aan te passen en voor de 
juiste toepassing ervan te zorgen, moet er 
worden voorzien in een toereikende 
overgangstermijn opdat de nodige
organisatorische regelingen kunnen 
worden getroffen. De onderdelen van de 
verordening die de lidstaten en de 
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op de toepassingsdatum een voldoende 
aantal aangemelde instanties 
overeenkomstig de nieuwe voorschriften is
aangewezen ter voorkoming van een tekort 
aan medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek op de markt.

Commissie betreffen, moeten echter zo 
spoedig mogelijk ten uitvoer worden 
gelegd. Het is met name van belang dat zo 
spoedig mogelijk een voldoende aantal 
aangemelde instanties overeenkomstig de 
nieuwe voorschriften wordt aangewezen 
ter voorkoming van een tekort aan 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek op de markt.

Or. en

Motivering

Zie de toelichting.

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 65

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(65) Om een soepele overgang bij de 
registratie van medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, van de 
desbetreffende marktdeelnemers en van 
de certificaten te waarborgen, moet de 
verplichting om de relevante informatie in 
de bij deze verordening op het niveau van
de Unie ingevoerde elektronische systemen 
in te voeren pas 18 maanden na de datum 
van toepassing ervan volledig van kracht
worden. Tijdens deze overgangstermijn 
moeten artikel 10 en artikel 12, lid 1, 
onder a) en b), van Richtlijn 98/79/EG 
van kracht blijven. Marktdeelnemers en 
aangemelde instanties die gegevens 
invoeren in de desbetreffende elektronische 
systemen op het niveau van de Unie 
moeten echter geacht worden te voldoen 
aan de door de lidstaten vastgestelde 
registratievoorschriften uit hoofde van die 
bepalingen van de richtlijn, om meerdere 
registraties te vermijden.

(65) Om een soepele overgang bij de 
registratie van medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te waarborgen, 
moeten de bij deze verordening op het 
niveau van de Unie ingevoerde 
elektronische systemen zo spoedig 
mogelijk operationeel worden.
Marktdeelnemers en aangemelde instanties 
die gegevens invoeren in de desbetreffende 
elektronische systemen op het niveau van 
de Unie moeten geacht worden te voldoen 
aan de door de lidstaten vastgestelde 
registratievoorschriften uit hoofde van die 
bepalingen van de richtlijn, om meerdere 
registraties te vermijden.
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Or. en

Motivering

De elektronische systemen moeten zo snel mogelijk worden opgezet. De marktdeelnemers 
moeten kunnen deelnemen zodra zij daarvoor gereed zijn.

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 67 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(67 bis) Sinds jaar en dag behoort het tot 
het vaste beleid van de Unie om zich niet 
te bemoeien met het nationale beleid ten 
aanzien van het op nationaal niveau 
toelaten, verbieden of aan beperkingen 
onderwerpen van ethisch omstreden 
technologieën, zoals pre-implantatie 
genetische diagnostiek. Deze verordening 
mag geen afbreuk doen aan dit beginsel 
en het besluit om dergelijke technologieën 
toe te staan, te verbieden of aan 
beperkingen te onderwerpen moet dan 
ook aan de lidstaten worden overgelaten. 
Indien een lidstaat dergelijke 
technologieën al dan niet met 
beperkingen toelaat, moeten de in deze 
verordening vastgestelde normen van 
toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Sinds jaar en dag is het vast beleid van de Europese Unie dat voor besluiten met betrekking 
tot het toelaten, verbieden of binnen bepaalde grenzen toelaten van ethisch gevoelige 
technologieën, zoals de pre-implantatie genetische diagnostiek, het subsidiariteitsbeginsel 
geldt. Lidstaten die dergelijke diagnosemethoden toelaten, moeten ervoor zorgen dat zij aan 
de normen van deze verordening voldoen, terwijl lidstaten die ze op grond van het nationale 
ethische debat willen verbieden, de mogelijkheid daartoe moeten behouden.
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Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Sinds jaar en dag is het vast beleid van de Europese Unie dat voor besluiten met betrekking 
tot het toelaten, verbieden of binnen bepaalde grenzen toelaten van ethisch gevoelige
technologieën, zoals pre-implantatie genetische diagnostiek, het subsidiariteitsbeginsel geldt. 
Lidstaten die dergelijke diagnosemethoden toelaten, moeten ervoor zorgen dat zij aan de 
normen van deze verordening voldoen, terwijl lidstaten die ze op grond van het nationale 
ethische debat willen verbieden, de mogelijkheid daartoe moeten behouden. De formulering is 
ontleend aan een soortgelijke bepaling in de verordening betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

– diagnose, monitoring, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

– diagnose, monitoring, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

– onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van lichaamsdelen of een 
fysiologisch proces of een fysiologische 
toestand,

– onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van lichaamsdelen of een 
fysiologisch proces of een fysiologische 
toestand,

– beheersing of ondersteuning van de 
bevruchting,

– beheersing of ondersteuning van de 
bevruchting,

– ontsmetting of sterilisatie van een van de 
hierboven vermelde producten, 

– ontsmetting of sterilisatie van een van de 
hierboven vermelde producten,

– verstrekking van informatie over directe 
of indirecte gevolgen voor de gezondheid,

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

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

Or. en

Motivering

a) In artikel 2, lid 2, wordt de definitie van een medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek 
uitgebreid tot voorspellende tests en predispositietests. De definitie van "medisch hulpmiddel"
is echter niet dienovereenkomstig uitgebreid. b) Zogenoemde "lifestyle"-tests dienen onder de 
verordening te vallen, aangezien zij enorme gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van 
de patiënt/consument. Daarom is de uitbreiding van het toepassingsgebied belangrijk om de 
patiënten en consumenten in de EU te beschermen.

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 2 – streepje 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- over een aangeboren afwijking; – over een aangeboren lichamelijke of 
geestelijke beschadiging;
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Or. de

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

Amendement 16

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek die voor DNA-tests 
worden gebruikt, vallen onder deze 
verordening.

Or. en

Motivering

Zogenoemde "lifestyle"-tests dienen onder de verordening te vallen, aangezien zij enorme 
gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid van de patiënt/consument. Daarom is de 
uitbreiding van het toepassingsgebied belangrijk om de patiënten en consumenten in de EU te 
beschermen.

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 8 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Deze procedure kan verscheidene 
gebruikstoepassingen of een verlengd 
gebruik op dezelfde patiënt omvatten; 
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Or. en

Motivering

Het concept van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik is niet van toepassing op medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek.

Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –punt 12 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12 bis) "genetische test": een test die 
voor gezondheidsdoeleinden wordt 
uitgevoerd en waarbij een analyse wordt 
verricht van biologische monsters van 
menselijke oorsprong met het specifieke 
doel de erfelijke of tijdens de vroege 
prenatale ontwikkeling verworven 
genetische kenmerken van een persoon 
vast te stellen;

Or. en

Motivering

De rapporteur voert specifieke bepalingen betreffende genetische tests in. Daarom is deze 
definitie noodzakelijk. De formulering is ontleend aan het protocol van de Raad van Europa.

Amendement 19

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

a) De definitie van de term "fabrikant" is minder duidelijk dan die in de bestaande IVD-
richtlijn, aangezien belangrijke delen (bv. verpakking en etikettering) uit de bestaande 
definitie (artikel 1, onder f, van Richtlijn 98/79/EG) ontbreken. De natuurlijke of 
rechtspersoon die een medisch hulpmiddel onder eigen naam etiketteert, is een fabrikant (zie 
de geldende wetgeving). b) Een fabrikant brengt producten onder eigen naam in de handel. 
Het handelsmerk zelf bepaalt niet wie de fabrikant is.

Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 21 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is, 
met uitzondering van commerciële 
klinische laboratoria;

Or. en

Motivering

De verordening voorziet in een aantal uitzonderingen ten behoeve van ziekenhuizen en andere 
instellingen in de gezondheidszorg. Er moet worden verduidelijkt dat commerciële 
laboratoria niet onder deze categorie vallen, aangezien zij niet van dezelfde afwijkingen 
dienen te profiteren.
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Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 25 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(25) "conformiteitsbeoordelingsinstantie": 
een instantie die voor derden 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht, zoals onder meer ijken, testen, 
certificeren en inspecteren;

(25) "conformiteitsbeoordelingsinstantie": 
een instantie die voor derden 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
verricht, zoals onder meer testen, 
certificeren en inspecteren;

Or. en

Motivering

Conformiteitsbeoordelingsinstanties houden zich niet bezig met het ijken van IVD's – IVD's 
moeten vóór gebruik worden geijkt.

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –punt 43 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(43 bis) "kalibrator": een meetnorm die 
wordt gebruikt voor het kalibreren van 
een hulpmiddel;

Or. en

Motivering

Kalibratoren en controlematerialen verschillen niet alleen qua wetenschappelijke 
toepassingswijzen en kenmerken sterk van elkaar, maar ook vanuit het oogpunt van 
regelgeving, aangezien zij volgens verschillende regels worden ingedeeld. Daarom moet de 
voorgestelde definitie worden gesplitst in een definitie van "kalibrator" en een definitie van 
"controlemateriaal".
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) "kalibratie- en controlemateriaal": 
alle stoffen, materialen of artikelen die 
door de fabrikant zijn bestemd om een 
maatverhouding aan te geven, dan wel om
na te gaan hoe de prestatiekenmerken van 
een hulpmiddel zich verhouden tot het 
beoogde doel ervan;

(44) "controlemateriaal": stoffen, 
materialen of artikelen die door de 
fabrikant zijn bestemd om de 
prestatiekenmerken van een hulpmiddel te 
toetsen; 

Or. en

Motivering

Kalibratoren en controlematerialen verschillen niet alleen qua wetenschappelijke 
toepassingswijzen en kenmerken sterk van elkaar, maar ook vanuit het oogpunt van 
regelgeving, aangezien zij volgens verschillende regels worden ingedeeld. Daarom moet de 
voorgestelde definitie worden gesplitst in een definitie van "kalibrator" en een definitie van 
"controlemateriaal".

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – punt 45 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(45) "opdrachtgever": een persoon, bedrijf, 
instelling of organisatie die de 
verantwoordelijkheid voor het initiëren, het 
beheer, de uitvoering of de financiering
van een klinische prestatiestudie op zich 
neemt;

Or. en

Motivering

Uit hoofdstuk II van bijlage XIII vloeien verdere verantwoordelijkheden voort. Indien de 
studie geacht zou worden te zijn beëindigd na het laatste bezoek van de laatste proefpersoon, 
zou anders een verwijzing ontbreken naar de verantwoordelijkheden van de opdrachtgever 
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wat betreft de bijbehorende follow-up taken, zoals het archiveren van documentatie, de 
samenstelling van het verslag over het klinische onderzoek en de publicatie van de resultaten. 
De aanvulling van de definitie met een verwijzing naar de verantwoordelijkheid van de 
opdrachtgever voor de financiering stemt overeen met de definitie van artikel 2, onder e), van 
Richtlijn 2001/20/EG.

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 –punt 48 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) "inspectie": officiële evaluatie 
door een bevoegde autoriteit van 
documenten, faciliteiten, dossiers, 
kwaliteitsborgingsregelingen en alle 
andere middelen die volgens die autoriteit 
verband houden met een klinische 
prestatiestudie en die zich kunnen 
bevinden op de locatie van de proef, in de 
gebouwen van de opdrachtgever en/of de 
organisatie voor onderzoek op 
contractbasis of op een andere locatie die 
de bevoegde autoriteit relevant acht;

Or. en

Motivering

Anders dan het voorstel betreffende klinische proeven (COM(2012) 369 definitief) bevat het 
onderhavige voorstel voor een verordening geen bepalingen met betrekking tot inspecties. Het 
dient niet aan de lidstaten te worden overgelaten of zij al dan niet toezicht uitoefenen op de 
uitvoering van klinische prestatiestudies. Dit zou er namelijk toe kunnen leiden dat de 
beslissing om een onderzoek al dan niet aan een controle te onderwerpen afhankelijk wordt 
gemaakt van de beschikbaarheid van de nodige begrotingsmiddelen. Bovendien zou dit tot 
gevolg kunnen hebben dat klinische prestatiestudies bij voorkeur zouden worden uitgevoerd 
in landen die geen toezicht uitoefenen.
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Aanbieden van hulpmiddelen, 
verplichtingen van de marktdeelnemers, 
CE-markering, vrij verkeer

Aanbieden en toepassing van 
hulpmiddelen, verplichtingen van de 
marktdeelnemers, CE-markering, vrij 
verkeer (hoofdstuk II)

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Om aan te tonen dat aan de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften is 
voldaan, moet een klinische evaluatie
overeenkomstig artikel 47 worden 
uitgevoerd. 

3. Het aantonen van de conformiteit met de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, is onder meer 
gebaseerd op klinisch bewijsmateriaal
overeenkomstig artikel 47.

Or. en

Motivering

Niet alle algemene veiligheids- en prestatievereisten komen in klinisch bewijsmateriaal aan 
bod; vaak moet de naleving ervan op andere wijze worden gecontroleerd (zo kan bijvoorbeeld 
niet aan de hand van klinisch bewijsmateriaal worden bepaald of aan de vereisten inzake 
chemische veiligheid, elektrische veiligheid, mechanische veiligheid, radiologische veiligheid 
enz. is voldaan).

Amendement 28

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 5. Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
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gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die 
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van 
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 
andere gelijkwaardige erkende norm. De 
lidstaten kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen, 
uitgezonderd hulpmiddelen voor 
begeleidende diagnostiek, die uitsluitend 
binnen één gezondheidsinstelling worden 
vervaardigd en gebruikt, mits de 
vervaardiging en het gebruik alleen 
plaatsvinden in het kader van het 
kwaliteitsmanagementsysteem van de 
gezondheidsinstelling en deze instelling is 
geaccrediteerd overeenkomstig norm 
EN ISO 15189 of een andere 
gelijkwaardige erkende norm. De lidstaten 
kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde 
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte 
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

Overeenkomstig de regels van bijlage VII 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen 
moeten, ook als zij binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, aan de voorschriften van deze 
verordening voldoen. De bepalingen 
betreffende de CE-markering, als 
vastgesteld in artikel 16, en de 
verplichtingen, als bedoeld in de 
artikelen 21 tot en met 25, zijn niet op die 
hulpmiddelen van toepassing.

Hulpmiddelen voor begeleidende 
diagnostiek en overeenkomstig de regels 
van bijlage VII in klasse D ingedeelde 
hulpmiddelen moeten, ook als zij binnen 
één gezondheidsinstelling worden 
vervaardigd en gebruikt, aan de 
voorschriften van deze verordening 
voldoen. De bepalingen betreffende de CE-
markering, als vastgesteld in artikel 16, en 
de verplichtingen, als bedoeld in de 
artikelen 21 tot en met 25, zijn niet op die 
hulpmiddelen van toepassing.

Or. en

Motivering

Hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek vormen een bijzondere klasse van hulpmiddelen 
die aan strengere eisen is onderworpen dan andere in klasse C ingedeelde hulpmiddelen. Met 
name worden alle hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek onderworpen aan een 
evaluatie van het ontwerpdossier en een beoordeling door de Europese agentschappen voor 
geneesmiddelen. Deze strengere eisen zijn van toepassing om de veiligheid en de prestaties 
van de hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek te waarborgen.
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Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling, in het licht van de technische 
vooruitgang en rekening houdend met de 
beoogde gebruikers of patiënten, van de in 
bijlage I vastgestelde algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, 
inclusief de door de fabrikant verstrekte 
informatie.

Schrappen

Or. en

Motivering

De algemene veiligheids- en prestatievereisten vormen essentiële elementen van de 
wetgevingshandeling en kunnen derhalve overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag niet bij 
gedelegeerde handeling worden gewijzigd.

Amendement 30

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 4 bis
Genetische informatie, advies en vrije 

toestemming
1. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt indien de 
test wordt uitgevoerd door personen die 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
bevoegd zijn tot de uitoefening van het 
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medisch beroep.
2. Een product mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt indien de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van
de proefpersonen gewaarborgd zijn en de 
bij de test gegenereerde klinische 
gegevens met grote waarschijnlijkheid 
betrouwbaar en robuust zullen zijn.
3. Alvorens een hulpmiddel voor een 
genetische test te gebruiken, verstrekt de 
in lid 1 bedoelde persoon de betrokken 
proefpersoon passende informatie over de 
aard, het belang en de gevolgen van de 
genetische test.
4. Alvorens een hulpmiddel voor een 
genetische test te gebruiken, verstrekt de 
in lid 1 bedoelde persoon de betrokken 
proefpersoon passend en uitvoerig 
genetisch advies zonder vooruit te lopen 
op de uitkomst. Het genetisch advies 
omvat medische, ethische, sociale, 
psychologische en juridische aspecten.
De vorm en omvang van de verstrekking 
van dat genetisch advies wordt bepaald 
aan de hand van de gevolgen van de 
resultaten van de test en hun belang voor 
de betrokken proefpersoon of diens 
gezinsleden, met inbegrip van mogelijke 
gevolgen voor de keuze om al dan niet 
kinderen te krijgen.
5. Een hulpmiddel mag alleen voor een 
genetische test worden gebruikt, nadat de 
betrokken proefpersoon zijn vrije en 
geïnformeerde toestemming heeft 
gegeven. Deze toestemming moet 
uitdrukkelijk en in schriftelijke vorm 
worden gegeven. Deze toestemming kan te 
allen tijde schriftelijk of mondeling 
worden ingetrokken.
In het geval van minderjarigen moet 
geïnformeerde toestemming van de ouders 
of de wettelijke vertegenwoordiger van de 
minderjarige worden verkregen. De 
toestemming moet de vermoedelijke wil 
van de minderjarige vertalen en kan te 
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allen tijde worden ingetrokken, zonder 
nadeel voor de minderjarige. In het geval 
van handelingsonbekwame volwassenen 
die geen geïnformeerde toestemming 
kunnen geven, moet de geïnformeerde 
toestemming van de wettelijke 
vertegenwoordiger van de betrokkene 
worden verkregen. De toestemming moet 
de vermoedelijke wil van de betrokken 
persoon vertalen en kan te allen tijde 
worden ingetrokken, zonder nadeel voor 
die persoon. 
6. Een hulpmiddel mag alleen voor de 
geslachtsbepaling in het kader van 
prenatale diagnostiek worden gebruikt, 
indien de bepaling een medisch doel dient 
en er sprake is van een risico van een 
ernstige geslachtsspecifieke erfelijke 
aandoening. In afwijking van artikel 2, 
leden 1 en 2, geldt dezelfde 
gebruiksbeperking voor producten die niet 
bestemd zijn voor een specifiek medisch 
doel.
7. De bepalingen van dit artikel 
betreffende het gebruik van hulpmiddelen 
voor genetische tests beletten de lidstaten 
niet om op dit gebied ter bescherming van 
de gezondheid of om redenen van 
openbare orde strengere nationale 
wettelijke voorschriften te handhaven of 
in te voeren.

Or. en

Motivering

Zie ook de toelichting. Dit nieuwe hoofdstuk houdt verband met sinds geruime tijd geuite 
verzoeken van het Europees Parlement en andere internationale instellingen, zoals de Raad 
van Europa en de OESO. Genetische tests moeten door een beoefenaar van een medisch 
beroep worden uitgevoerd, na verstrekking van passend genetisch advies. Geïnformeerde 
toestemming is een voorwaarde die in het Handvest van de grondrechten wordt gesteld en 
daarom in het voorstel moet worden opgenomen.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 7 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer de desbetreffende 
geharmoniseerde normen niet toereikend 
zijn, is de Commissie bevoegd 
gemeenschappelijke technische 
specificaties (GTS) vast te stellen in 
verband met de in bijlage I vermelde 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of het 
klinische bewijsmateriaal en de follow-up 
na het in de handel brengen, als vastgesteld 
in bijlage XII. De GTS worden door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 84, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

1. Wanneer geen geharmoniseerde normen 
bestaan of wanneer het belang van de 
volksgezondheid zulks vereist, is de 
Commissie bevoegd gemeenschappelijke 
technische specificaties (GTS) vast te 
stellen in verband met de in bijlage I 
vermelde algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften, de in bijlage II 
vermelde technische documentatie of het 
klinische bewijsmateriaal en de follow-up 
na het in de handel brengen, als vastgesteld 
in bijlage XII. De GTS worden door 
middel van uitvoeringshandelingen volgens 
de in artikel 84, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en

Motivering

Door middel van geharmoniseerde normen wordt vastgelegd aan welke fundamentele 
vereisten van de verordening wordt voldaan door de naleving van de norm. De Commissie 
stelt vast welke normen als geharmoniseerde normen worden erkend. Wanneer een 
geharmoniseerde norm niet langer de stand van de techniek weerspiegelt, wordt deze norm 
door de Commissie gedeharmoniseerd. Vervolgens moet de norm door het bevoegde 
normalisatieorgaan worden herzien. De eerste zin van artikel 7 "[...] of wanneer de 
desbetreffende geharmoniseerde normen niet toereikend zijn [...]" is derhalve op een wijze 
geformuleerd die tot misverstanden kan leiden en moet worden geschrapt.

Amendement 32

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie is bevoegd overeenkomstig 
artikel 85 gedelegeerde handelingen vast 
te stellen tot wijziging of aanvulling, in 

Schrappen
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het licht van de technische vooruitgang, 
van de elementen in de technische 
documentatie, als vastgesteld in bijlage II.

Or. en

Motivering

De algemene veiligheids- en prestatievereisten vormen essentiële elementen van de 
wetgevingshandeling en kunnen derhalve overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag niet bij 
gedelegeerde handeling worden gewijzigd. 

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De fabrikanten zorgen ervoor dat het 
hulpmiddel vergezeld gaat van de 
informatie die overeenkomstig punt 17 van 
bijlage I moet worden verstrekt in een 
officiële taal van de Unie die door de 
beoogde gebruiker gemakkelijk te 
begrijpen is. De taal (talen) van de door de 
fabrikant te verstrekken informatie kan 
(kunnen) worden vastgesteld in de 
wetgeving van de lidstaat waarin het 
hulpmiddel aan de gebruiker wordt 
aangeboden. 

7. De fabrikanten zorgen ervoor dat de 
informatie die overeenkomstig punt 17 van 
bijlage I voor het hulpmiddel moet worden 
verstrekt, ter beschikking wordt gesteld in 
een officiële taal van de Unie die door de 
beoogde gebruiker gemakkelijk te 
begrijpen is. De taal (talen) van de door de 
fabrikant te verstrekken informatie kan 
(kunnen) worden vastgesteld in de 
wetgeving van de lidstaat waarin het 
hulpmiddel aan de gebruiker wordt 
aangeboden. 

Voor hulpmiddelen voor zelftesten of 
decentrale tests wordt de overeenkomstig 
punt 17 van bijlage I verstrekte informatie 
ingediend in de taal (talen) van de lidstaat 
waarin het hulpmiddel zijn beoogde 
gebruiker bereikt.

Voor hulpmiddelen voor zelftesten of 
decentrale tests wordt de overeenkomstig 
punt 17 van bijlage I verstrekte informatie 
ingediend in de officiële EU-taal (-talen)
van de lidstaat waarin het hulpmiddel zijn 
beoogde gebruiker bereikt.

Or. en

Motivering

Het moet mogelijk zijn de informatie in elektronische vorm ter beschikking te stellen. Er moet 
worden gespecificeerd dat de informatie in de officiële EU-talen en niet in andere talen dient 
te worden verstrekt. Beide wijzigingen zorgen voor een vermindering van de mogelijke lasten 
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voor kmo's.

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 9 – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de technische documentatie, de EU-
conformiteitsverklaring en, indien van 
toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat 
overeenkomstig artikel 43 is afgegeven, 
gedurende de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
periode ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten houden;

a) de samenvatting van de technische 
documentatie (STED) of op verzoek de 
technische documentatie, de EU-
conformiteitsverklaring en, indien van 
toepassing, een kopie van het 
desbetreffende certificaat, inclusief 
eventuele aanvullingen, dat 
overeenkomstig artikel 43 is afgegeven, 
gedurende de in artikel 8, lid 4, bedoelde 
periode ter beschikking van de bevoegde 
autoriteiten houden;

Or. en

Motivering

De fabrikant houdt de technische documentatie ter beschikking, aangezien deze op 
verschillende plaatsen in de onderneming is gearchiveerd. Als alternatief kan de 
samenvatting van de technische documentatie (STED) worden verstrekt (zie ook GHFT, 
"Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the Essential 
Principles of Safety and Performance of Medical Devices").

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 11 – lid 2 – letter e 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) het hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening is geëtiketteerd en vergezeld 
gaat van de vereiste gebruiksaanwijzing en 
de EU-conformiteitsverklaring;

e) het hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening is geëtiketteerd en vergezeld 
gaat van de vereiste gebruiksaanwijzing;

Or. en
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Motivering

Het product dient niet vergezeld te gaan van de EU-conformiteitsverklaring. Dit vereiste is 
onnodig en heeft geen meerwaarde.

Amendement 36

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De eerste alinea is niet van toepassing op 
een persoon die, hoewel hij niet als 
fabrikant wordt beschouwd, als 
omschreven in artikel 2, punt 16, een reeds 
in de handel gebracht hulpmiddel voor zijn 
beoogde doel voor een individuele patiënt 
assembleert of aanpast.

De eerste alinea is niet van toepassing op 
een persoon die, hoewel hij niet als 
fabrikant wordt beschouwd, als 
omschreven in artikel 2, punt 16, een reeds 
in de handel gebracht hulpmiddel voor zijn 
beoogde doel voor een individuele patiënt 
of een specifieke, beperkte groep van 
patiënten binnen één 
gezondheidszorginstelling assembleert of 
aanpast.

Or. en

Motivering

De kwestie van in-house tests is zeer omstreden. In het Commissievoorstel vallen in-house 
tests van de klasse A, B en C slechts in zeer beperkte mate binnen het toepassingsgebied, 
terwijl die van klasse D volledig binnen het toepassingsgebied vallen. De rapporteur wil in 
beginsel vasthouden aan de opzet van het voorstel, maar in specifieke gevallen worden tests 
van klasse D door ziekenhuizen aangepast aan de behoeften van de patiënten. Dit niet alleen 
in individuele gevallen, maar ook in de vorm van richtsnoeren voor bijvoorbeeld te vroeg 
geboren kinderen. In het geval van dergelijke noodzakelijke aanpassingen moet niet een 
volledig nieuwe conformiteitsbeoordeling door de zorginstelling nodig zijn.

Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. In de EU-conformiteitsverklaring wordt 
aangegeven dat is aangetoond dat aan de in 
deze verordening vermelde voorschriften is 
voldaan. Zij wordt voortdurend bijgewerkt. 

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

De minimuminhoud van de EU-
conformiteitsverklaring staat vermeld in 
bijlage III. Zij wordt afgegeven in een van
de officiële talen van de Unie. 

Or. en

Motivering

Over het algemeen betekent de vertaling van conformiteitsverklaringen in alle officiële EU-
talen van de lidstaten waar het hulpmiddel wordt aangeboden, een onevenredige 
administratieve en kostenintensieve inspanning, met name voor kmo's, die niet 
gerechtvaardigd is. Net als bij de bestaande richtlijn moet de beschikbaarheid in één taal van 
de Unie volstaan.

Amendement 38

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de minimuminhoud van 
de EU-conformiteitsverklaring, als 
vastgesteld in bijlage III, in het licht van 
de technische vooruitgang.

Schrappen

Or. en

Motivering

Als belangrijkste instrument waaraan de overeenstemming met de wettelijke voorschriften kan 
worden afgelezen, vormt de conformiteitsverklaring een essentieel element van de 
wetgevingshandeling, dat derhalve overeenkomstig artikel 290 van het Verdrag niet bij 
gedelegeerde handeling kan worden gewijzigd.
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Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Voor hulpmiddelen voor zelftesten en 
decentrale tests moet de fabrikant 
bovendien voldoen aan de bijkomende 
voorschriften van punt 6.1 van bijlage VIII.

Voor hulpmiddelen voor zelftesten moet de 
fabrikant bovendien voldoen aan de 
bijkomende voorschriften van punt 6.1 van 
bijlage VIII.

Or. en

Motivering

Voor zogenoemde hulpmiddelen voor decentrale tests (tests voor professioneel gebruik die 
buiten de laboratoriumomgeving worden uitgevoerd) zijn vereisten met betrekking tot de 
procedure van de conformiteitsbeoordeling vastgesteld die ongeacht de risico-indeling van de 
test gelden. Daarnaast is in elk geval ook een ontwerponderzoek overeenkomstig bijlage VIII, 
punt 6.1, voorgeschreven. Deze vereisten brengen enorme bijkomende kosten en veel extra 
werk met zich mee en zijn gezien de risico-indeling niet gerechtvaardigd.

Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 2 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) voor hulpmiddelen voor decentrale 
tests, tot de voorschriften van punt 6.1 van 
bijlage VIII; 

Schrappen

Or. en

Motivering

Er is een verschil nodig wat betreft de conformiteitsbeoordeling en de risicoklassen voor 
hulpmiddelen voor decentrale tests. Hulpmiddelen voor decentrale tests van klasse A moeten 
in bijlage VIII op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere hulpmiddelen. De 
indelingsregels worden dus verplaatst naar de trajecten en vereisten van de 
conformiteitsbeoordeling. 
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Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 5 – alinea 2 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) voor hulpmiddelen met een 
meetfunctie, tot de aspecten van de 
vervaardiging die verband houden met de 
conformiteit van de hulpmiddelen met de 
metrologische voorschriften.

Schrappen

Or. en

Motivering

Alle IVD's hebben per definitie een meetfunctie. De meeste prestatievereisten en delen van het 
klinische bewijsmateriaal die voor elk hulpmiddel zijn voorgeschreven, zijn noodzakelijk voor 
de beoordeling van de meetfunctie van de IVD's. Deze bepaling is een algemene bepaling 
betreffende de meetfunctie van het voorstel inzake medische hulpmiddelen en biedt geen 
aanvullende waarborgen voor IVD's.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 10 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. In het licht van de technische 
vooruitgang en op grond van de 
informatie die tijdens de aanwijzing of 
monitoring van aangemelde instanties, als 
vastgesteld in de artikelen 26 tot en met 
38, of de in de artikelen 59 tot en met 73 
beschreven bewakings- en 
markttoezichtactiviteiten beschikbaar 
komt, is de Commissie bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot wijziging of 
aanvulling van de in de bijlagen VIII, IX 
en X vastgestelde 
conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Schrappen

Or. en
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Motivering

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

Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Het aantonen van de conformiteit met de 
in bijlage I vastgestelde algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, 
onder normale gebruiksomstandigheden, is 
op klinisch bewijsmateriaal gebaseerd. 

1. Het aantonen van de conformiteit met de 
in bijlage I vastgestelde algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften, 
onder normale gebruiksomstandigheden, is 
op klinisch bewijsmateriaal gebaseerd of 
op aanvullende veiligheidsgegevens in het 
geval van algemene veiligheids- en 
prestatievereisten waarvan de naleving 
niet aan de hand van klinisch 
bewijsmateriaal kan worden bepaald.

Or. en

Motivering

Er zijn tal van algemene veiligheids- en prestatievereisten waarvan de naleving niet aan de 
hand van klinisch bewijsmateriaal kan worden bepaald, zoals vereisten met betrekking tot de 
chemische, mechanische en elektrische veiligheid. De conformiteit met de algemene 
veiligheids- en prestatievereisten moet dus altijd op basis van klinisch bewijsmateriaal 
worden aangetoond, maar andere overwegingen zijn eveneens belangrijk.

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Wanneer de fabrikant een klinisch 
voordeel claimt of beschrijft, dient hij 
informatie over dit voordeel te 
verstrekken.
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Or. de

Motivering

Niet voor alle in in-vitrodiagnostiek is een uitdrukkelijke klinische prestatiestudie vereist. Dat 
zou ook onevenredig zijn, maar volgens de EU-wetgeving op andere gebieden, bijvoorbeeld 
gezondheidsclaims, moet een fabrikant die beweert dat zijn product een klinisch voordeel 
heeft, daar het bewijs van leveren.

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 1 – letters a en b

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 voor in-
vitrodiagnostiek, als bedoeld in artikel 2, 
punt 2, en de beoogde prestaties, als 
aangegeven door de fabrikanten, 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 voor in-
vitrodiagnostiek, als bedoeld in artikel 2, 
punt 2, en de beoogde prestaties, als 
aangegeven door de fabrikanten of 
opdrachtgevers, leveren;

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 
opdrachtgever, opleveren;

Or. en

Motivering

Uit het oogpunt van patiëntenbescherming is het niet van belang of een klinische 
prestatiestudie onder de verantwoordelijkheid van een fabrikant met het oog op een 
toekomstige CE-markering of voor niet-commerciële, met name wetenschappelijke, 
doeleinden wordt uitgevoerd. Klinische prestatiestudies die worden uitgevoerd of beheerd 
door andere een persoon of organisatie dan de fabrikant, dienen eveneens te zijn 
onderworpen aan de bepalingen van de verordening.
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Alle klinische prestatiestudies worden 
zodanig opgezet en uitgevoerd dat de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van de 
aan dergelijke klinische prestatiestudies 
deelnemende proefpersonen worden 
beschermd en dat de bij de klinische 
prestatiestudie gegenereerde klinische 
gegevens betrouwbaar en robuust zijn. 
Dergelijke studies worden niet uitgevoerd 
wanneer de aan het onderzoek verbonden 
risico's uit medisch oogpunt niet kunnen 
worden gerechtvaardigd in termen van 
potentiële voordelen van het hulpmiddel.

Or. en

Motivering

Het amendement houdt rekening met het feit dat medische innovatie zich niet beperkt tot 
nieuwe technologische ontwikkelingen. Naast bewijzen voor het therapeutische voordeel moet 
worden aangetoond dat er sprake is van een aanvaardbare verhouding tussen risico's en 
voordelen.

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. Voor interventionele klinische 
prestatiestudies, als omschreven in 
artikel 2, punt 37, en voor andere klinische 
prestatiestudies, waarbij de uitvoering van 
de studie, inclusief de verzameling van 
specimens, invasieve procedures of andere 
risico's voor de proefpersonen van de 
studies omvat, zijn de voorschriften van de 
artikelen 49 tot en met 58 en bijlage XIII 
van toepassing, naast de in dit artikel 

6. Voor interventionele klinische 
prestatiestudies, als omschreven in 
artikel 2, punt 37, en voor andere klinische 
prestatiestudies, waarbij de uitvoering van 
de studie, inclusief de verzameling van 
specimens, invasieve procedures of andere 
risico's voor de proefpersonen van de 
studies omvat, zijn de voorschriften van de 
artikelen 49 tot en met 58 en bijlage XIII 
van toepassing, naast de in dit artikel 
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vastgestelde verplichtingen. vastgestelde verplichtingen. De Commissie 
is bevoegd overeenkomstig artikel 85 
gedelegeerde handelingen vast te stellen 
betreffende de verstrekking van een lijst 
van verwaarloosbare risico's waarvoor in 
een afwijking van het desbetreffende 
artikel kan worden voorzien. 

Or. en

Motivering

Niet alle risico's rechtvaardigen de zeer strikte voorschriften voor interventionele klinische 
prestatiestudies. Zo zijn er procedures voor bemonstering, zoals het nemen van een 
zweetmonster, die weliswaar een risico inhouden, bijvoorbeeld huidirritatie, maar niet met 
significante risico's gepaard gaan. Er dient te worden gespecificeerd wat in dit geval als een 
verwaarloosbaar risico kan worden beschouwd.

Amendement 48

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij de voorgestelde termijn van lid 2 is geen rekening gehouden met het feit dat weekends en 
algemene feestdagen ertoe zouden kunnen leiden dat de bevoegde autoriteit geen tijd meer 
heeft om de aanvraag te onderzoeken en dat hierdoor de ethische commissie, die bijvoorbeeld 
bepaalde documentatie als essentieel zou kunnen beschouwen, in de praktijk van de 
beoordeling zou worden uitgesloten. Daarom is een verlenging van de in de leden 2 en 3 
genoemde termijnen nodig.
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Amendement 49

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Bij de voorgestelde termijn van lid 2 is geen rekening gehouden met het feit dat weekends en 
algemene feestdagen ertoe zouden kunnen leiden dat de bevoegde autoriteit geen tijd meer 
heeft om de aanvraag te onderzoeken en dat hierdoor de ethische commissie, die bijvoorbeeld 
bepaalde documentatie als essentieel zou kunnen beschouwen, in de praktijk van de 
beoordeling zou worden uitgesloten. Daarom is een verlenging van de in de leden 2 en 3 
genoemde termijnen nodig.

Amendement 50

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

De aanpassing van de termijn is noodzakelijk om een doeltreffende beoordeling van de 
klinische prestatiestudie te vergemakkelijken. Met name in het geval van klinische 
prestatiestudies die in meerdere lidstaten worden uitgevoerd, moet er genoeg tijd overblijven 
voor een gecoördineerde beoordeling in overeenstemming met artikel 56. Daar het voorstel 
voor een verordening niet in een speciale beoordelingstermijn voor multinationale klinische 
prestatiestudies voorziet, moet de algemene beoordelingstermijn in de verordening 
dienovereenkomstig worden aangepast.

Amendement 51

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 5 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten zien erop toe dat een 
klinische prestatiestudie wordt geschorst, 
beëindigd of tijdelijk wordt stopgezet 
indien zij in het licht van nieuwe feiten 
niet langer zou worden goedgekeurd door 
de bevoegde autoriteit of niet langer in 
aanmerking zou komen voor een positief 
advies van de ethische commissie.

Or. en

Motivering

Artikel 54 voorziet in de uitwisseling van informatie tussen de lidstaten ingeval een lidstaat de 
schorsing, beëindiging of tijdelijke stopzetting van een klinisch onderzoek gelast. In het 
voorstel voor een verordening zijn echter niet de omstandigheden geregeld waarin een 
lidstaat een dergelijk besluit kan nemen. Dit kan alleen het geval zijn wanneer nieuwe 
informatie beschikbaar is die de goedkeuring van de studie zou beletten.

Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 6 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Elke stap in de klinische 
prestatiestudie, vanaf de eerste 
overweging in verband met de noodzaak 
en rechtvaardiging van de studie tot en 
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met de publicatie van de resultaten, wordt 
uitgevoerd overeenkomstig erkende 
ethische beginselen, zoals die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
aangenomen door de 18e World Medical 
Assembly in Helsinki, Finland, en 
laatstelijk in 2008 is gewijzigd door de 59e 
algemene vergadering van de World 
Medical Association in Seoul, Korea.

Or. en

Motivering

De formulering is verplaatst van de bijlage naar artikel 49. Deze belangrijke overweging 
moet worden opgenomen in de tekst van de overweging in plaats van de bijlage.

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 6 ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 ter. Er mag alleen goedkeuring voor de 
klinische prestatiestudie worden verleend 
indien een onafhankelijke ethische 
commissie vooraf een positief advies over 
die studie heeft uitgebracht. Het advies 
van de ethische commissie heeft met name 
betrekking op de medische motivering van 
de studie, de toestemming van de 
proefpersoon die is verleend na de 
verstrekking van volledige informatie over 
de prestatiestudie, en de geschiktheid van 
de onderzoekers en de 
onderzoeksfaciliteiten.
De activiteiten van de ethische commissie 
zijn gericht op de bescherming van de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van 
alle proefpersonen, gebruikers en derden. 
De commissie is onafhankelijk van de 
onderzoeker, de opdrachtgever en elke 
andere ongepaste beïnvloeding. Zij houdt 



PE506.196v01-00 42/63 PR\928989NL.doc

NL

rekening met de wetten en voorschriften 
van het land of de landen waar het 
onderzoek zal worden uitgevoerd en met 
de toepasselijke internationale normen. 
De ethische commissie is samengesteld uit 
een passend aantal leden, die gezamenlijk 
over de relevante kwalificaties en ervaring 
beschikken die vereist zijn voor de 
beoordeling van de wetenschappelijke, 
medische en ethische aspecten van het te 
beoordelen klinische onderzoek. 
De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om ethische commissies op te 
zetten en hun werkzaamheden te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

De eerste en tweede alinea van lid 6 ter houden verband met het debat over klinische proeven. 
Om de bescherming van de proefpersonen te kunnen waarborgen, moet de goedkeuring door 
de lidstaten afhankelijk worden gemaakt van het besluit van een competente en onafhankelijke 
interdisciplinaire ethische commissie. Een negatief besluit door een ethische commissie moet 
resulteren in een weigering van de goedkeuring van een klinische prestatiestudie. Het voorstel 
is gebaseerd op de internationale beschermingsnormen die zijn vastgesteld in de Verklaring 
van Helsinki.

Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 49 bis
Toezicht door de lidstaten

1. De lidstaten wijzen inspecteurs aan die 
toezicht houden op de naleving van deze 
verordening en zorgen ervoor dat deze 
inspecteurs voldoende gekwalificeerd en 
opgeleid zijn.
2. Er worden inspecties verricht onder 
verantwoordelijkheid van de lidstaat waar 
de inspectie plaatsvindt.
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3. Als een betrokken lidstaat voornemens 
is een inspectie te verrichten voor een of 
meer interventionele klinische 
prestatiestudies die in meer dan een 
betrokken lidstaat worden uitgevoerd, stelt 
hij de andere betrokken lidstaten, de 
Commissie en het Europees 
Geneesmiddelenbureau via het EU-
portaal van dit voornemen in kennis en 
deelt hij hun na afloop van de inspectie 
zijn bevindingen mee. 
4. De MDCG coördineert de 
samenwerking op het gebied van 
inspecties tussen lidstaten en op het 
gebied van inspecties die lidstaten in 
derde landen verrichten. 
5. Na afloop van een inspectie stelt de 
lidstaat onder verantwoordelijkheid 
waarvan de inspectie is verricht een 
inspectieverslag op. Die lidstaat stelt het 
inspectieverslag ter beschikking aan de 
opdrachtgever van de betrokken klinische 
proef en dient het via het EU-portaal bij 
de EU-databank in. Wanneer de 
betrokken lidstaat het inspectieverslag 
aan de opdrachtgever ter beschikking 
stelt, waarborgt hij dat de 
vertrouwelijkheid wordt beschermd.
6. Nadere bepalingen met betrekking tot 
de opzet van de inspectieprocedures 
worden door de Commissie 
overeenkomstig artikel 85 in 
uitvoeringshandelingen vastgesteld.

Or. en

Motivering

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
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follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – 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 en de aard van eventuele 
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 en de aard van eventuele 
andere corrigerende actie. Zij monitoren 
het onderzoek van het ernstige incident 
door de fabrikant.

Or. en

Motivering

Om misverstanden te voorkomen dienen incidenten in het gehele artikel 61 inzake "Analyse 
van ernstige incidenten en corrigerende acties in verband met de veiligheid in het veld" te 
worden aangeduid als "ernstige incidenten".
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 – letter a 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) artikel 23, leden 2 en 3, en artikel 43, 
lid 4, zijn van toepassing met ingang van 
[18 maanden na de datum van toepassing, 
bedoeld in lid 2];

a) artikel 23, lid 1, is van toepassing met 
ingang van …*;

__________________________

* PB: gelieve datum in te voegen: 
18 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in een zeer lange overgangstermijn van 5 jaar (zie de 
toelichting). Het is dringend noodzakelijk het systeem te verbeteren. Artikel 23, lid 1, heeft 
betrekking op de oprichting van een elektronisch systeem door de Commissie, in 
samenwerking met de lidstaten. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren. Artikel 22, lid 2, en 
artikel 23, leden 3 en 4, voorzien zelfs in een nog langere termijn voor de deelname van 
ondernemingen aan het systeem. Indien het elektronische systeem spoedig wordt ingevoerd, is 
deze langere termijn niet noodzakelijk.

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 – letter b bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b bis) artikel 74 is van toepassing met 
ingang van …*;
_____________________________
* PB: gelieve datum in te voegen: 
6 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en
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Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in een zeer lange overgangstermijn van 5 jaar (zie de 
toelichting). Het is dringend noodzakelijk het systeem te verbeteren. Artikel 74 heeft 
betrekking op de verplichting van de lidstaat om de bevoegde autoriteit of autoriteiten aan te 
wijzen. Dit moet zo spoedig mogelijk gebeuren.

Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 – letter b ter (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b ter) de artikelen 75 tot en met 77 zijn 
van toepassing met ingang van ….*;
___________________________
* PB: gelieve datum in te voegen: 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in een zeer lange overgangstermijn van 5 jaar. Dit 
kan noodzakelijk zijn voor zover kmo's onderworpen zijn aan geheel nieuwe benaderingen, 
bijvoorbeeld wanneer zij in de toekomst een conformiteitsbeoordeling moeten uitvoeren die zij 
volgens de bestaande richtlijn niet hoeven uit te voeren. Het is dringend noodzakelijk het 
systeem te verbeteren. De artikelen 75 tot en met 77 hebben betrekking op de samenwerking 
tussen de lidstaten en op de Coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen. Dit moet zo 
spoedig mogelijk gebeuren.

Amendement 59

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 – letter b quater (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quater) de artikelen 59 tot en met 64 zijn 
van toepassing met ingang van ….*;
___________________________
* PB: gelieve datum in te voegen: 
24 maanden na de inwerkingtreding van 
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deze verordening.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in een zeer lange overgangstermijn van 5 jaar (zie de 
toelichting). Het is dringend noodzakelijk het systeem te verbeteren. De artikelen 59 tot en 
met 64 hebben betrekking op bewaking en markttoezicht en moeten met het oog op de 
patiëntenbescherming zo spoedig mogelijk in werking treden.

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 – letter b quinquies (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b quinquies) artikel 78 is van toepassing 
vanaf … *.
__________________________
* PB: gelieve datum in te voegen: 
24 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commissie voorziet in een zeer lange overgangstermijn van 5 jaar (zie de 
toelichting).Het is dringend noodzakelijk het systeem te verbeteren. Artikel 78 heeft 
betrekking op de referentielaboratoria van de Europese Unie en moet met het oog op de 
patiëntenbescherming binnen 24 maanden in werking treden.

Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 3 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De in artikel 31, lid 4, artikel 40, lid 
9, artikel 42, lid 8, artikel 46, lid 2, en de 
artikelen 58 en 64 bedoelde 
uitvoeringshandelingen worden uiterlijk 
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op ...* vastgesteld.
____________________________
* PB: gelieve datum in te voegen: 
12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

Om de marktdeelnemers, met name kmo's, voldoende tijd te geven om zich op de nieuwe 
situatie voor te bereiden, moeten de uitvoeringshandelingen zo spoedig mogelijk worden 
vastgesteld. Dit is tevens noodzakelijk om de kwaliteit van het systeem, dat van het grootste 
belang is voor de volksgezondheid, zo spoedig mogelijk te verbeteren.

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 16 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

16. Bescherming tegen de risico's die 
kunnen ontstaan door hulpmiddelen die 
door de fabrikant zijn bestemd voor 
zelftesten of decentrale tests

16. Bescherming tegen de risico's die 
kunnen ontstaan door hulpmiddelen die 
door de fabrikant zijn bestemd voor 
zelftesten 

16.1 Voor zelftesten of decentrale tests
bestemde hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat het 
beoogde doel naar behoren kan worden 
bereikt, rekening houdend met de 
vaardigheid van de beoogde gebruiker, de 
middelen die hem ter beschikking staan en 
de invloed van de redelijkerwijs te 
voorziene verschillen qua techniek en 
omgeving van de beoogde gebruiker. De 
door de fabrikant verstrekte gegevens en 
instructies moeten voor de beoogde 
gebruiker gemakkelijk te begrijpen en toe 
te passen zijn.

16.1 Voor zelftesten bestemde 
hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het beoogde 
doel naar behoren kan worden bereikt, 
rekening houdend met de vaardigheid van 
de beoogde gebruiker, de middelen die 
hem ter beschikking staan en de invloed 
van de redelijkerwijs te voorziene 
verschillen qua techniek en omgeving van 
de beoogde gebruiker. De door de fabrikant 
verstrekte gegevens en instructies moeten 
voor de beoogde gebruiker gemakkelijk te 
begrijpen en toe te passen zijn. 

16.2 Voor zelftesten of decentrale tests
bestemde hulpmiddelen moeten zodanig 
zijn ontworpen en vervaardigd dat: 

16.2 Voor zelftesten bestemde 
hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat:

- het hulpmiddel in alle stadia van de 
procedure voor de beoogde gebruiker 

- het hulpmiddel in alle stadia van de 
procedure voor de beoogde gebruiker 
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eenvoudig te gebruiken is, en eenvoudig te gebruiken is, en
- het risico van een foutief gebruik van het 
hulpmiddel en, indien van toepassing, het 
specimen en ook van foutieve interpretatie 
van de resultaten door de beoogde 
gebruiker zoveel mogelijk wordt beperkt.

- het risico van een foutief gebruik van het 
hulpmiddel en, indien van toepassing, het 
specimen en ook van foutieve interpretatie 
van de resultaten door de beoogde 
gebruiker zoveel mogelijk wordt beperkt.

16.3 Voor zelftesten of decentrale tests
bestemde hulpmiddelen moeten, voor 
zover redelijkerwijs mogelijk, zijn 
uitgerust met een procedure aan de hand 
waarvan de beoogde gebruiker:

16.3 Voor zelftesten bestemde 
hulpmiddelen moeten, voor zover 
redelijkerwijs mogelijk, zijn uitgerust met 
een procedure aan de hand waarvan de 
beoogde gebruiker:

- kan nagaan of het hulpmiddel bij gebruik 
zal functioneren zoals de fabrikant dat 
heeft bedoeld, en

- kan nagaan of het hulpmiddel bij gebruik 
zal functioneren zoals de fabrikant dat 
heeft bedoeld, en

- kan worden gewaarschuwd wanneer het 
hulpmiddel geen deugdelijk resultaat heeft 
opgeleverd.

- kan worden gewaarschuwd wanneer het 
hulpmiddel geen deugdelijk resultaat heeft 
opgeleverd.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft hulpmiddelen voor zelftesten gelijkgesteld aan hulpmiddelen voor 
professioneel gebruik. Dit is niet gepast, omdat er geen onderscheid wordt gemaakt tussen 
gekwalificeerde personen en leken. De tekst van het Commissievoorstel resulteert met name 
voor kmo's in onnodige lasten.

Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 17.1 – punt vi

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

vi) restrisico's waarvan mededeling aan de 
gebruiker en/of een andere persoon is 
voorgeschreven, moeten als beperkingen, 
contra-indicaties, voorzorgsmaatregelen of 
waarschuwingen worden vermeld in de 
door de fabrikant geleverde informatie;

vi) restrisico's waarvan mededeling aan de 
gebruiker en/of een andere persoon is 
voorgeschreven, moeten als beperkingen, 
voorzorgsmaatregelen of waarschuwingen 
worden vermeld in de door de fabrikant 
geleverde informatie;

Or. en
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Motivering

Er zijn geen contra-indicaties voor IVD's, enkel beperkingen. Een medisch hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek kan dan nog wel worden toegepast, maar beperkingen moeten in acht 
worden genomen (zo moet bijvoorbeeld bij de bepaling van de immuunstatus rekening worden 
gehouden met een eventuele recente vaccinatie, maar ongeacht de vraag bij welke status de 
test met het IVD zonder risico kan worden verricht, moet het resultaat in het licht van deze 
beperking worden geïnterpreteerd).

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 17.2 – punt xv

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

Bijna elk medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is bestemd voor eenmalig gebruik, wat 
voor alle gebruikers vanzelfsprekend is. In de praktijk is een tweede gebruik niet mogelijk, 
omdat het hulpmiddel dan niet werkt. Een etikettering is oppervlakkig en zou slechts de 
patiënten en andere gebruikers verwarren. Zie amendement 17.

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – punt 17.3 – punt ii – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

ii) het doel dat met het hulpmiddel wordt 
beoogd:

ii) het beoogde doel van het hulpmiddel, 
zoals: 

Or. en

Motivering

De lijst is niet uitputtend en sommige punten zijn niet op elk product van toepassing. De tekst 
is aangepast aan die van bijlage II, punt 1.1, onder c).
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Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – punt 3.2 – letter b 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) aanduiding van alle locaties, met 
inbegrip van die van leveranciers en 
subcontractanten, waar 
fabricageactiviteiten plaatsvinden. 

b) aanduiding van alle locaties, met 
inbegrip van die van leveranciers en 
subcontractanten, waar cruciale 
fabricageactiviteiten plaatsvinden. 

Or. en

Motivering

De tekst dient in overeenstemming te worden gebracht met die van het document van de 
GHTF getiteld "Summary Technical Documentation (STED) for Demonstrating Conformity to 
the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro Diagnostic Medical Devices".

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel B – punt 13 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

13. vermelding "hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik" op het etiket (ja/nee);

Schrappen

Or. en

Motivering

Het concept van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik is niet van toepassing op medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Zie amendement 17.

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 2.3 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) het opsporen van de aanwezigheid van c) het opsporen van de aanwezigheid van 
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een besmettelijk agens indien het risico 
groot is dat een onjuist resultaat bij de 
geteste persoon of foetus of de 
nakomelingen van deze persoon tot de 
dood of een ernstige handicap zou leiden;

een besmettelijk agens indien het risico 
groot is dat een onjuist resultaat bij de 
geteste persoon, het geteste embryo of de 
geteste foetus of de nakomelingen van deze 
persoon tot de dood of een ernstige 
handicap zou leiden; 

Or. en

Motivering

Er bestaan niet alleen tests voor foetussen, maar ook voor embryo's, d.w.z. de vrucht vóór de 
derde maand. Zij moeten in de verordening worden opgenomen en worden ingedeeld in klasse 
C, aangezien tests van lage kwaliteit dezelfde risico's inhouden als de hulpmiddelen voor 
foetussen. 

Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 2.3 – letter j

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

j) het screenen op aangeboren 
aandoeningen bij de foetus.

j) het screenen op aangeboren 
aandoeningen bij de foetus of het embryo.

Or. en

Motivering

Er bestaan ook voor embryo's, d.w.z. de vrucht vóór de derde maand, tests voor prenatale en 
pre-implantatie genetische diagnostiek. Zij moeten in de verordening worden opgenomen en 
worden ingedeeld in klasse C, aangezien tests van lage kwaliteit dezelfde risico's inhouden als 
de hulpmiddelen voor foetussen.

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 4.4 – alinea 1

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 

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 
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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.

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 certificatiecyclus ten minste om de drie 
jaar worden verricht voor elke fabrikant en elke productgroep. 

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – punt 6.1 – alinea 1 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6.1 Onderzoek van het ontwerp van 
hulpmiddelen voor zelftesten en decentrale 
tests van klasse A, B of C

6.1 Onderzoek van het ontwerp van 
hulpmiddelen voor zelftesten van klasse A, 
B of C en hulpmiddelen voor decentrale 
tests van klasse C

Or. en

Motivering

Er is een verschil nodig wat betreft de conformiteitsbeoordeling en de risicoklassen voor 
hulpmiddelen voor decentrale tests. Hulpmiddelen voor decentrale tests van klasse B moeten 
in bijlage VIII op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere hulpmiddelen. De 
indelingsregels worden dus verplaatst naar de trajecten en vereisten van de 
conformiteitsbeoordeling.

Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – lid 6.1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) De fabrikant van hulpmiddelen voor a) De fabrikant van hulpmiddelen voor 
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zelftesten of decentrale tests van de 
klassen A, B en C dient bij de in punt 3.1 
bedoelde aangemelde instantie een 
aanvraag tot onderzoek van het ontwerp in. 

zelftesten van de klassen A, B en C en 
hulpmiddelen voor decentrale tests van 
klasse C dient bij de in punt 3.1 bedoelde 
aangemelde instantie een aanvraag tot 
onderzoek van het ontwerp in. 

Or. en

Motivering

Er is een verschil nodig wat betreft de conformiteitsbeoordeling en de risicoklassen voor 
hulpmiddelen voor decentrale tests. Hulpmiddelen voor decentrale tests van klasse B moeten 
in bijlage VIII op dezelfde wijze worden behandeld als alle andere hulpmiddelen. De 
indelingsregels worden dus verplaatst naar de trajecten en vereisten van de 
conformiteitsbeoordeling.

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – Deel A – punt 2.3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 bis Klinische prestatiestudies bij 
handelingsonbekwame personen
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 klinische prestatiestudie 
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 de proef, de 
risico's en de voordelen ervan ontvangen;
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– de uitdrukkelijke wil van een 
handelingsonbekwame deelnemer die zich 
een mening kan vormen en die informatie 
kan beoordelen, om niet of niet langer 
aan de klinische prestatiestudie deel te 
nemen wordt door de onderzoeker naar 
behoren gerespecteerd;
– er is geen sprake van aansporingen of 
financiële prikkels, behalve een 
vergoeding voor de deelname aan de 
klinische prestatiestudie;
– het onderzoek is van essentieel belang 
om de resultaten te kunnen bevestigen 
van klinische prestatiestudies 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;
– de klinische prestatiestudie is dusdanig 
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 belastingsgraad 
worden specifiek gedefinieerd en 
permanent gecontroleerd;
– gegronde hoop bestaat dat de voordelen 
van de deelname aan de klinische 
prestatiestudie 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 
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toestemmingsprocedure.

Or. en

Motivering

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

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – punt 2.3 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3 ter Klinische prestatiestudies bij 
minderjarigen
Een klinische prestatiestudie 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 de proef, 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 uitdrukkelijke wil van een 
minderjarige die zich een mening kan 
vormen en de hierboven bedoelde 
informatie kan beoordelen, om niet langer 
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aan de klinische prestatiestudie deel te 
nemen of zich eruit terug te trekken, 
wordt door de onderzoeker naar behoren 
gerespecteerd; 
– er is geen sprake van aansporingen of 
financiële prikkels, behalve een 
vergoeding voor de deelname aan de 
klinische prestatiestudie;
– het onderzoek is van essentieel belang 
om de resultaten te kunnen bevestigen 
van klinische prestatiestudies 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;
– de klinische prestatiestudie is dusdanig 
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 belastingsgraad 
worden specifiek gedefinieerd en 
permanent gecontroleerd;
– de klinische prestatiestudie houdt enig 
direct voordeel in voor de groep patiënten.
– de dienovereenkomstige 
wetenschappelijke richtsnoeren van het 
Europees Geneesmiddelenbureau 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.
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Or. en

Motivering

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

 Wat zijn medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek?

Medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek (IVD's) zijn medische hulpmiddelen die 
bestemd zijn voor diagnostisch gebruik buiten het menselijk lichaam (in vitro), zowel in het 
laboratorium of bij de patiënt, bijvoorbeeld aan bed. Hieronder is een grote verscheidenheid 
van tests begrepen, zoals zelftesten voor de meting van de bloedsuikerspiegel, HIV-tests en 
DNA-tests.

 Waarom moet de verordening betreffende IVD's worden verbeterd?

Door velen wordt de verordening betreffende IVD's als het kleine zusje van de verordening 
betreffende medische hulpmiddelen beschouwd. Tijdens de op 26 februari gehouden 
hoorzitting zei een van de deskundigen, mevrouw Sine Jensen van de Deense 
consumentenraad, dat de IVD's niet het "kleine zusje", maar de "ouders" van de IVD's en 
mogelijk zelfs van alle behandelingen zijn, met inbegrip van farmaceutische producten en 
chirurgie. Zonder behoorlijke diagnose is er geen behoorlijke behandeling of ziektepreventie. 
Helaas garandeert de bestaande richtlijn niet dat geen IVD's van lage kwaliteit in de 
handel worden gebracht. In het verleden hebben zich gevallen voorgedaan waarin slechte 
HIV-tests met CE-etiket op de Europese markt zijn gebracht. Een wetenschappelijk instituut 
heeft reeds voor de goedkeuring van de CE-etikettering door de aangemelde instanties 
vastgesteld dat deze tests veel vaker foute negatieve resultaten opleveren dan andere 
beschikbare HIV-tests, dat wil zeggen dat er volgens de test geen virus is gevonden, 
terwijl het in werkelijkheid wel aanwezig is. Toch werd dit product jarenlang 
beschikbaar gesteld aan patiënten in de EU. Indien op basis van een fout negatief resultaat 
van een HIV-test een bloedtransfusie wordt uitgevoerd, houdt dit een levensbedreigend risico 
in voor de ontvanger van de transfusie. Ook kunnen met HIV besmette personen die een fout 
negatief resultaat op de test ontvangen hun partners in gevaar brengen. In zekere zin vormen 
slecht presterende HIV-tests een grotere bedreiging voor de menselijke gezondheid dan borst-
of heupimplantaten van slechte kwaliteit. Soortgelijke gevallen zijn gemeld wat betreft 
hepatitis C, nog steeds een levensbedreigende ziekte die niet goed kan worden behandeld. 
Volgens berichten heeft een deskundige voor DNA-tests, die hetzelfde monster naar vier 
verschillende laboratoria stuurde, vier verschillende resultaten gekregen.

 Waarom is er op dit gebied regelgeving van de EU nodig?

Voorbeelden voor IVD's van lage 
kwaliteit als gevolg van de bestaande 
wetgeving:

 HIV-tests
 Hepatitis C-tests
 DNA-tests
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IVD's zijn producten die op de gemeenschappelijke markt in het vrij verkeer van goederen 
kunnen worden gebracht. Er zijn geen nationale grenzen voor deze producten op de 
Europese markt. Daarom heeft de Europese Unie de plicht om een zo groot mogelijke 
veiligheid te garanderen. Het voorstel is gebaseerd op de artikelen 114 en 168 van het 
Verdrag. Bij artikel 114 is een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid 
voorgeschreven. Artikel 168, lid 4, onder c), voorziet zelfs in een specifieke aanvullende 
rechtsgrondslag.

 Grote verbeteringen om de bestaande tekortkomingen aan te pakken 

Om de bestaande tekortkomingen van het regelgevingskader voor IVD's aan te pakken heeft 
de Commissie in het voorstel grote verbeteringen ingevoerd, die aansluiten op de 
verbeteringen voor andere medische hulpmiddelen. Er is voorzien in aanzienlijke 
verbeteringen ten aanzien van aangemelde instanties en het toezicht van de lidstaten op de 
aangemelde instanties wordt versterkt. Een belangrijk punt is de versterking van het systeem 
van markttoezicht en bewaking. Onaangekondigde inspecties bij de ondernemingen 
worden verplicht gesteld. Bovendien stelt de Commissie voor een netwerk van Europese 
referentielaboratoria op te zetten, die een belangrijke rol toekomt bij de controle op 
medische hulpmiddelen met een hoog risico. De rapporteur is zeer ingenomen met deze 
voorstellen, die naar zijn mening voor een drastische verbetering van de patiëntveiligheid 
zullen zorgen.

 Gemeenschappelijke elementen van het voorstel voor een verordening 
betreffende medische hulpmiddelen en medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek

Op tal van punten stelt de Europese Commissie voor om IVD's op dezelfde manier te 
reguleren als andere medische hulpmiddelen. De respectievelijke voorstellen van de 
Commissie zijn daarom voor een groot deel identiek. Deze onderdelen moeten gezamenlijk 
worden beoordeeld door de beide rapporteurs en de respectieve schaduwrapporteurs. Dit geldt 
bijvoorbeeld voor de rol, de structuur en de desbetreffende noodzakelijke verbetering van de 
aangemelde instanties, het toezichtsysteem, de gezamenlijke beoordeling, de toetsing, de 
identificatie en traceerbaarheid en de rol van de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG).

De rapporteur acht de basisstructuur van het Commissievoorstel deugdelijk Hij stelt niet 
voor om een systeem in te voeren waarbij producten vóór het in de handel brengen door een 
overheidsorgaan moeten worden toegelaten, maar om de inspanningen ter verbetering van het 
systeem van aangemelde instanties voort te zetten. Natuurlijk staat de rapporteur open voor 
discussies en verbeteringen van de tekst.

 Klinische prestatiestudies

Het voorstel bevat een hoofdstuk over klinische prestatiestudies. Dit hoofdstuk houdt 
verband met de voorgestelde verordening betreffende klinische proeven en het voorstel 
betreffende medische hulpmiddelen. Op het voorstel betreffende klinische proeven is veel 
kritiek geuit en in de Commissie ENVI zijn tal van amendementen ingediend. Het betreffende 
deel van de IVD-verordening moet worden aangepast om rekening te houden met de 
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problemen die in het debat over de verordening betreffende klinische proeven zijn aangekaart.
Vooral wanneer aan een klinische prestatiestudie een significant risico voor de 
proefpersonen is verbonden, bijvoorbeeld in het geval van een lumbaalpunctie, moet 
voor een zo goed mogelijke bescherming worden gezorgd. 
De rapporteur stelt drie belangrijke verbeteringen van het Commissievoorstel voor die ook 
door tal van collega's zijn ingediend in het kader van de procedure voor de verordening 
betreffende klinische proeven:

1. De klinische prestatiestudie dient voor aanvang positief te worden beoordeeld door 
een onafhankelijke ethische commissie.

2. De bescherming van minderjarigen en andere personen die geen geïnformeerde 
toestemming kunnen verlenen, dient op eendere wijze te worden uitgewerkt als in de 
richtlijn inzake klinische proeven van 2001.

3. De termijnen moeten enigszins worden verlengd om de ethische commissie en de 
autoriteiten de nodige tijd voor de beoordeling van voorstellen voor klinische 
prestatiestudies te geven.

Het voorstel moet aanvaardbaar zijn voor kmo's 

Vele ondernemingen die medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aanbieden zijn 
kmo's. Daarom moet de verordening rekening houden met het vermogen van kmo's om de 
lasten die ermee gepaard gaan te dragen. Natuurlijk mag dit niet ten koste gaan van de 
gezondheid en de veiligheid.
Een aantal amendementen wordt ingediend om rekening te houden met de vermogens en 
behoeften van kmo's. Zo moet het bijvoorbeeld mogelijk zijn om bepaalde verplichte 
informatie elektronisch te verstrekken en moet worden bepaald dat de informatie waarvan het 
product vergezeld dient te gaan, in een officiële taal van de Unie, en niet in andere talen, ter 
beschikking moet worden gesteld. Door beide wijzigingen worden de lasten voor kmo's 
verminderd. Het vertalen van conformiteitsverklaringen in alle officiële EU-talen van de 
lidstaten waar het hulpmiddel wordt aangeboden, is een onevenredige administratieve en 
kostenintensieve inspanning, die niet gerechtvaardigd is Net als in de huidige regeling moet 
het voldoende zijn als de informatie in één taal van de Unie beschikbaar is.

Indeling

Er wordt een geheel nieuw indelingssysteem (A t/m D) voorgesteld (waarbij klasse A 
hulpmiddelen met een laag risico en klasse D hulpmiddelen met een hoog risico 
vertegenwoordigt). Het systeem wordt door de meeste belanghebbenden geschikt geacht en 
berust op een internationale consensus. 
De rapporteur spreekt zijn steun uit voor dit voorstel.

In-house tests

Volgens de bestaande richtlijn zijn alle in-house tests, dat wil zeggen tests die in één instelling 
voor gezondheidszorg, bijvoorbeeld een ziekenhuis, worden toegepast, van de voorschriften 
vrijgesteld. De Commissie stelt voor om dit beginsel voor de risicoklassen A, B en C te 
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handhaven, maar de tests volledig onder het toepassingsgebied te laten vallen wanneer zij in 
klasse D zijn ingedeeld. 

Hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek

Hulpmiddelen voor begeleidende diagnostiek zijn DNA-tests aan de hand waarvan kan 
worden bepaald hoe groot de waarschijnlijkheid is dat een bepaalde behandeling bij een 
specifieke patiënt zal werken. In de verordening moet voldoende aandacht worden besteed 
aan de enorme mogelijkheden van gepersonaliseerde en gestratificeerde geneeskunde. 
Het voorstel van de Commissie vormt hiervoor een goede basis, maar moet verder worden 
verduidelijkt. De rapporteur stelt voor om te verduidelijken dat voor hulpmiddelen voor 
begeleidende diagnostiek geen in-house afwijkingen gelden.

Zelftesten en decentrale tests

Tests die niet door medische beroepsbeoefenaren, maar door patiënten worden uitgevoerd, 
moeten nog zorgvuldiger worden geregeld, aangezien medische beroepsbeoefenaren tevens 
van andere elementen van hun diagnose kunnen uitgaan, terwijl leken hun beslissingen soms 
geheel op de test baseren. Er is kritiek geuit op het feit dat de Commissie zelftesten 
enerzijds en decentrale tests door medische beroepsbeoefenaren anderzijds op dezelfde 
wijze regelt. Hier is een wijziging op haar plaats.

Toepassingsgebied

Het toepassingsgebied moet verder worden verduidelijkt. Volgens het voorstel van de 
Commissie vallen nutrigenetische tests en "lifestyle"-tests niet onder de verordening.
Toch kunnen dergelijke tests ten minste indirect zeer ernstige gevolgen voor de 
gezondheid van de betrokkenen hebben. Indien bijvoorbeeld van een test wordt beweerd 
dat hij patiënten helpt af te vallen en de patiënt om gezondheidsredenen dringend gewicht 
moet verliezen, kan diens gezondheid ernstig worden bedreigd als de test niet van hoge 
kwaliteit is en niet de beweerde resultaten oplevert.

Overgangsperiode 

De Commissie heeft een zeer lange overgangsperiode van vijf jaar na de vaststelling
voorgesteld. Voor bepaalde delen van de verordeningen is dit wellicht noodzakelijk, omdat 
zij vele geheel nieuwe elementen bevat die niet eenvoudig ten uitvoer kunnen worden 
gebracht, met name door kmo's. Aan de andere kant is het dringend noodzakelijk om het 
systeem te verbeteren, zodat sommige elementen van het voorstel veel sneller moeten 
worden ingevoerd. Dit geldt in ieder geval voor de onderdelen die alleen de Commissie en 
de lidstaten betreffen. Zij zijn veel beter voorbereid op de tenuitvoerlegging van de 
verordening dan bijvoorbeeld kmo's. 

Technische wijzigingen

Er is een groot aantal technische wijzigingen nodig om rekening te houden met de belangen 
van de betrokkenen in de sector. In sommige gevallen heeft de wens om dezelfde formulering 
te hanteren als die in de verordening betreffende medische hulpmiddelen tot een ongepaste 
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formulering voor IVD's geleid. 

Non-discriminatie van personen met een handicap 

De Europese Unie heeft het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een 
handicap geratificeerd. Dit moet tot uitdrukking komen in de tekst. Zo kan bijvoorbeeld de 
uitdrukking "aangeboren afwijking" in de definities als discriminatie van personen met een 
handicap worden beschouwd. Deze formulering dient dan ook te worden gewijzigd.

Gedelegeerde handelingen vs. medebeslissing

De Commissie voorzet in een wijziging van tal van elementen van het voorstel door middel 
van gedelegeerde handelingen. Dit geldt ook voor essentiële elementen van de verordening, 
zoals: 

 de algemene veiligheids- en prestatievereisten; 
 de in de technische documentatie te bestrijken elementen; 
 de conformiteitsverklaring van de EU; 
 de wijziging of aanvulling van de conformiteitsbeoordelingsprocedures.

Dit zijn essentiële elementen die alleen bij medebeslissing mogen worden gewijzigd. 

Geïnformeerde toestemming

Het voorstel van de Commissie is in sterke mate gericht op de kwaliteit van de producten. 
Deskundigen en tal van internationale organisaties, waaronder de Raad van Europa, de OESO 
en de European Society for Human Genetics hebben herhaaldelijk hun standpunt kenbaar 
gemaakt dat in veel gevallen het kader waarin het product wordt toegepast nog 
belangrijker is dan de kwaliteit van het product. Met name op het gebied van DNA-tests is 
het zeer belangrijk om het beginsel van geïnformeerde toestemming te eerbiedigen. Ook het 
Europees Parlement heeft hier verschillende keren om verzocht. Een juridisch advies komt 
tot de conclusie dat het mogelijk en gepast is om een desbetreffende formulering op te nemen 
in het voorstel.1 Daarom stelt de rapporteur in dit verband wijzigingen voor. Er bestaat 
consensus over het feit dat het niet de intentie van de Europese Unie moet zijn om de toegang 
van patiënten tot DNA-tests te beperken, maar dat in elk geval passende genetische 
adviezen moeten worden aangeboden om de betrokkenen vooraf te informeren over de 
gevolgen van de test. Op grond van het subsidiariteitsbeginsel moet het aan de lidstaten 
worden overgelaten de details te regelen en moeten zij de mogelijkheid hebben bepalingen 
vast te stellen die verder gaan dan de verordening. Er kan zelfs worden gesteld dat het 
verplicht is om geïnformeerde toestemming in het voorstel op te nemen, omdat deze een 
cruciaal element van het Handvest van de grondrechten ´(artikel 3) vormt en het 
Handvest voor de Europese Unie juridisch bindend is op de gebieden waarop zij optreedt.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the Area of 
Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In Vitro Diagnostic 
Medical Devices".


