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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 en tot wijziging van Richtlijn 2001/83/EG, 
Verordening (EG) nr. 178/2002 en Verordening (EG) nr. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2012)0542),

– 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 (C7-0318/2012),

– 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 
en de adviezen van de Commissie werkgelegenheid en sociale zaken en de Commissie 
interne markt en consumentenbescherming (A7-0000/2013),

1. stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in haar 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.

                                               
1 PB C 0 van 0.0.0000, blz. 0.
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Amendement 1

Voorstel voor een verordening
Overweging 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) Ter verbetering van de gezondheid en 
veiligheid moeten de belangrijkste 
aspecten van de bestaande 
regelgevingsaanpak, zoals het toezicht op 
de aangemelde instanties, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
klinisch onderzoek en klinische evaluatie, 
bewaking en markttoezicht, aanzienlijk 
worden aangescherpt en moeten 
bepalingen inzake transparantie en 
traceerbaarheid ten aanzien van 
hulpmiddelen worden ingevoerd.

(3) Ter verbetering van de gezondheid en 
veiligheid moeten de belangrijkste 
aspecten van de bestaande 
regelgevingsaanpak, zoals het toezicht op 
de aangemelde instanties, 
conformiteitsbeoordelingsprocedures, 
klinisch onderzoek en klinische evaluatie, 
bewaking en markttoezicht, aanzienlijk 
worden aangescherpt en moeten 
bepalingen inzake de procedure voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
worden ingevoerd die transparantie en 
traceerbaarheid ten aanzien van 
hulpmiddelen garanderen.

Or. en

Amendement 2

Voorstel voor een verordening
Overweging 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet duidelijk worden 
afgebakend van dat van andere 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
betreffende producten, zoals medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
geneesmiddelen, cosmetische producten en 
levensmiddelen. Daarom moet 
Verordening (EG) nr. 178/2002 van het 
Europees Parlement en de Raad van 28 
januari 2002 tot vaststelling van de 
algemene beginselen en voorschriften van 

(7) Het toepassingsgebied van deze 
verordening moet duidelijk worden 
afgebakend van dat van andere 
harmonisatiewetgeving van de Unie 
betreffende producten, zoals medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, 
geneesmiddelen, cosmetische producten en 
levensmiddelen. Daar het in sommige 
gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten, 
geneesmiddelen en levensmiddelen van 
elkaar te onderscheiden, moet de 
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de levensmiddelenwetgeving, tot 
oprichting van een Europese Autoriteit 
voor voedselveiligheid en tot vaststelling 
van procedures voor 
voedselveiligheidsaangelegenheden 
zodanig worden gewijzigd dat medische 
hulpmiddelen van haar toepassingsgebied 
worden uitgesloten.

mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 betreffende cosmetische 
producten, Richtlijn 2004/27/EG 
betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik, Verordening (EG) nr. 
178/2002 betreffende 
levensmiddelenwetgeving en 
voedselveiligheid, en Richtlijn 
2002/46/EG betreffende 
voedingssupplementen. Deze handelingen 
van de Unie dienen derhalve te worden 
gewijzigd.

Or. en

Amendement 3

Voorstel voor een verordening
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Het is aan de lidstaten om per geval te 
beslissen of een product al dan niet onder 
het toepassingsgebied van deze 
verordening valt. Zo nodig kan de 
Commissie per geval beslissen of een 
product al dan niet onder de definitie van 
medisch hulpmiddel of van hulpstuk van 
een medisch hulpmiddel valt. Daar het in 
sommige gevallen moeilijk is om medische 
hulpmiddelen en cosmetische producten 
van elkaar te onderscheiden, moet de
mogelijkheid om een voor de gehele EU 
geldend besluit te nemen betreffende de 
regelgevingsstatus van een product ook 
worden opgenomen in Verordening (EG) 
nr. 1223/2009 van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 
2009 betreffende cosmetische producten.

(8) Om een consistente classificering in 
alle lidstaten te garanderen, met name 
met betrekking tot grensgevallen, is het 
aan de Commissie om per geval te 
beslissen of een product of een groep 
producten al dan niet onder het 
toepassingsgebied van deze verordening 
valt. 

Or. en
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Motivering

Met het oog op duidelijkheid en consistentie, dat wil zeggen dat dezelfde producten in alle 
lidstaten op dezelfde wijze worden geclassificeerd, moet het aan de Commissie zijn, en niet 
aan de lidstaten, om vast te stellen of een product al dan niet onder het toepassingsgebied van 
de verordening valt. 

Amendement 4

Voorstel voor een verordening
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er dient een multidisciplinair 
adviescomité van deskundigen en 
vertegenwoordigers van betrokken 
partijen en organisaties van het 
maatschappelijk middenveld in het leven 
te worden geroepen om, in voorkomend 
geval, de Commissie, de coördinatiegroep 
voor medische hulpmiddelen (MDCG) en 
de lidstaten wetenschappelijk advies te 
geven over medische technologie, 
classificatie en andere aspecten in 
verband met de tenuitvoerlegging van 
deze verordening. 

Or. en

Motivering

Er dient een adviescomité te worden opgericht om, in voorkomend geval, deskundig advies te 
geven.

Amendement 5

Voorstel voor een verordening
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Naar analogie van producten die 
levensvatbare weefsels en cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong bevatten, 
die uitdrukkelijk van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG en daarom van 

(12) Naar analogie van producten die 
levensvatbare weefsels en cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong bevatten, 
die uitdrukkelijk van de Richtlijnen 
90/385/EEG en 93/42/EEG en daarom van 
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deze verordening zijn uitgesloten, moet 
voor producten die levende biologische 
stoffen van andere oorsprong bevatten 
worden verduidelijkt dat zij eveneens niet 
onder deze verordening vallen.

deze verordening zijn uitgesloten, moet 
voor producten die levende biologische 
stoffen van andere oorsprong bevatten die 
hun beoogde doel op farmacologische, 
immunologische of metabolische wijze 
bereiken, worden verduidelijkt dat zij 
eveneens niet onder deze verordening 
vallen.

Or. en

Motivering

Op dit moment vallen medische producten die levensvatbare biologische stoffen bevatten 
onder Richtlijn 93/42/EEG. Een algemene uitsluiting van biologische stoffen leidt ertoe dat 
veilige en efficiënte medische apparaten die nu in de handel zijn niet langer kunnen worden 
verkocht aangezien ze niet als geneesmiddelen zullen worden toegelaten omdat ze geen 
farmacologische, immunologische of metabolische werking hebben. 

Amendement 6

Voorstel voor een verordening
Overweging 31

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31) De conclusies van het 
Wetenschappelijk Comité voor nieuwe 
gezondheidsrisico's (WCNG), ingesteld bij 
Besluit 2008/721/EG van de Commissie 
van 5 augustus 2008 tot instelling van een 
adviesstructuur van wetenschappelijke 
comités en deskundigen op het gebied van 
consumentenveiligheid, volksgezondheid 
en het milieu en tot intrekking van Besluit 
2004/210/EG, in zijn wetenschappelijk 
advies van 15 april 2010 over de veiligheid 
van voor eenmalig gebruik in de handel 
gebrachte herverwerkte medische 
hulpmiddelen, en de conclusies van de 
Commissie in haar verslag van 
27 augustus 2010 aan het Europees 
Parlement en de Raad over het 
hergebruik van medische hulpmiddelen in 
de Europese Unie, overeenkomstig 
artikel 12 bis van Richtlijn 93/42/EEG 
bevatten een oproep tot regelgeving 

Schrappen
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betreffende de herverwerking van 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik om 
een hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid te 
waarborgen en het tegelijkertijd mogelijk 
te maken dit procedé onder duidelijke 
voorwaarden verder te ontwikkelen. Door 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik te 
herverwerken wordt het beoogde doel 
ervan gewijzigd en de herverwerker moet 
daarom worden beschouwd als de 
fabrikant van het herverwerkte 
hulpmiddel. 

Or. en

Amendement 7

Voorstel voor een verordening
Overweging 31 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

31 bis. De huidige mogelijkheid om voor 
eenmalig gebruik in de handel gebrachte 
medische hulpmiddelen te herverwerken, 
is in de praktijk en op basis van de 
bestaande wetgeving niet mogelijk. Alleen 
hulpmiddelen die als herverwerkbaar zijn 
bestempeld, kunnen worden herverwerkt. 
Hulpmiddelen die als hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik bestempeld worden, 
mogen derhalve daadwerkelijk maar één 
keer gebruikt worden en er dienen maar 
twee categorieën mogelijk te zijn: 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik en 
herverwerkbare hulpmiddelen. In het 
recente verleden zijn producenten 
begonnen hun hulpmiddelen te 
stelselmatig als voor eenmalig gebruik te 
bestempelen. Om dit te vermijden, dienen 
alle hulpmiddelen in de regel als 
herverwerkbaar te worden bestempeld en 
dient het aan de producent te zijn om een 
op wetenschappelijk bewijs stoelende 
rechtvaardiging voor een uitzondering op 
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deze regel over te leggen en die 
rechtvaardiging op te nemen in het 
elektronisch systeem voor de registratie 
van hulpmiddelen. Voor producten van 
klasse III dient deze uitzondering 
afhankelijk te worden gemaakt van een 
positief advies van het Wetenschappelijk 
Comité voor nieuwe gezondheidsrisico's 
(WCNG). Bij de herverwerking van 
hulpmiddelen komt een groot aantal 
handelingen om de hoek kijken die 
waarborgen dat een medisch hulpmiddel 
veilig herverwerkt kan worden, 
uiteenlopend van ontsmetting, sterilisatie, 
reiniging, ontmanteling, reparatie en 
onderdeelvervanging, tot verpakking. 
Voor deze activiteiten dienen 
vergelijkbare en transparante normen van 
toepassing te zijn.

Or. en

Amendement 8

Voorstel voor een verordening
Overweging 35

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) Transparantie en betere informatie 
zijn ook van essentieel belang om de rol 
van patiënten en gezondheidswerkers te 
versterken en hen in staat te stellen om 
goed gefundeerde beslissingen te nemen, 
een degelijke grondslag voor de 
besluitvorming op regelgevend gebied te 
bieden en het vertrouwen in het 
regelgevingssysteem te versterken.

(35) Transparantie en gemakkelijk 
toegankelijke informatie, die op passende 
wijze aan de beoogde gebruiker wordt 
gepresenteerd, is ook van essentieel belang 
om de rol van patiënten, gebruikers en 
gezondheidswerkers te versterken en hen in 
staat te stellen om goed gefundeerde 
beslissingen te nemen, een degelijke 
grondslag voor de besluitvorming op 
regelgevend gebied te bieden en het 
vertrouwen in het regelgevingssysteem te 
versterken.

Or. en
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Amendement 9

Voorstel voor een verordening
Overweging 36

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36) Een belangrijk aspect is het opzetten 
van een centrale databank waarin 
verscheidene elektronische systemen, 
waaronder de UDI, moeten worden 
geïntegreerd en waarin informatie 
betreffende op de markt aangeboden 
medische hulpmiddelen en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, certificaten, klinisch 
onderzoek, bewaking en markttoezicht 
verzameld en verwerkt worden. De 
doelstellingen van de databank bestaan in 
het vergroten van de algehele transparantie, 
het stroomlijnen en vereenvoudigen van de 
informatiestroom tussen de 
marktdeelnemers, aangemelde instanties of 
opdrachtgevers en lidstaten alsook tussen 
lidstaten onderling en met de Commissie 
om een overlapping van 
rapportageverplichtingen te vermijden en 
de coördinatie tussen de lidstaten te 
intensiveren. Op de interne markt kan dit 
alleen effectief worden gewaarborgd op 
EU-niveau en de Commissie moet daarom 
de bij Besluit 2010/227/EU van de 
Commissie van 19 april 2010 over de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) opgerichte 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen verder ontwikkelen en 
beheren.

(36) Een belangrijk aspect is het opzetten 
van een centrale databank waarin 
verscheidene elektronische systemen, 
waaronder de UDI, moeten worden 
geïntegreerd en waarin informatie 
betreffende op de markt aangeboden 
medische hulpmiddelen en de gegevens 
betreffende de desbetreffende 
marktdeelnemers, marketingorganisaties, 
certificaten, klinisch onderzoek, bewaking 
en markttoezicht verzameld en verwerkt 
worden. De doelstellingen van de databank 
bestaan in het vergroten van de algehele 
transparantie via betere toegang tot 
informatie voor het publiek en 
gezondheidswerkers, het stroomlijnen en 
vereenvoudigen van de informatiestroom 
tussen de marktdeelnemers, het Bureau, 
aangemelde instanties of opdrachtgevers en 
lidstaten alsook tussen lidstaten onderling 
en met de Commissie om een overlapping 
van rapportageverplichtingen te vermijden 
en de coördinatie tussen de lidstaten te 
intensiveren. Op de interne markt kan dit 
alleen effectief worden gewaarborgd op 
EU-niveau en de Commissie moet daarom 
de bij Besluit 2010/227/EU van de 
Commissie van 19 april 2010 over de 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen (Eudamed) opgerichte 
Europese databank voor medische 
hulpmiddelen verder ontwikkelen en 
beheren.

Or. en
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Amendement 10

Voorstel voor een verordening
Overweging 37

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(37) De elektronische systemen van 
Eudamed betreffende op de markt 
aangeboden hulpmiddelen, de 
desbetreffende marktdeelnemers en 
certificaten moeten het publiek op adequate 
wijze toegang verschaffen tot informatie 
over hulpmiddelen op de markt van de 
Unie. Het elektronische systeem 
betreffende klinisch onderzoek moet als 
instrument voor samenwerking tussen de 
lidstaten dienen en de opdrachtgevers in 
staat stellen om op vrijwillige basis één 
enkele aanvraag voor verscheidene 
lidstaten in te dienen en daarbij ernstige 
ongewenste voorvallen te melden. Het 
elektronische systeem voor bewaking moet 
fabrikanten de mogelijkheid bieden om 
ernstige incidenten en andere te melden 
voorvallen te melden en de coördinatie van 
de beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten.

(37) De elektronische systemen van 
Eudamed moeten het publiek en 
gezondheidswerkers op adequate wijze 
toegang verschaffen tot informatie over 
hulpmiddelen op de markt van de Unie.  
Adequate toegang voor het publiek en 
gezondheidswerkers tot die delen van de 
elektronische systemen van Eudamed die 
belangrijke informatie bevatten over 
medische hulpmiddelen die een gevaar 
voor de volksgezondheid en de veiligheid 
kunnen vormen, is van essentieel belang. 
Indien de toegang beperkt is, dient het 
mogelijk te zijn op basis van een 
onderbouwd verzoek bestaande informatie 
over medische hulpmiddelen openbaar te 
maken, tenzij de beperking van de 
toegang gerechtvaardigd is op basis van 
redenen van vertrouwelijkheid. Het 
elektronische systeem betreffende klinisch 
onderzoek moet als instrument voor 
samenwerking tussen de lidstaten dienen 
en de opdrachtgevers in staat stellen om op 
vrijwillige basis één enkele aanvraag voor 
verscheidene lidstaten in te dienen en 
daarbij ernstige ongewenste voorvallen te 
melden. Het elektronische systeem voor 
bewaking moet fabrikanten de 
mogelijkheid bieden om ernstige 
incidenten en andere te melden voorvallen 
te melden en de coördinatie van de 
beoordeling ervan door de nationale 
bevoegde autoriteiten te ondersteunen. Het 
elektronisch systeem betreffende het 
markttoezicht is bedoeld als instrument 
voor de uitwisseling van informatie tussen 
de bevoegde autoriteiten.

Or. en
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Motivering

Het is in het algemeen gezondheids- en veiligheidsbelang om de toegang van het publiek tot 
informatie te verruimen of, waar deze beperkt is, mogelijk te maken op verzoek. 

Amendement 11

Voorstel voor een verordening
Overweging 39

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten de 
voornaamste veiligheids- en 
prestatieaspecten van het hulpmiddel en 
de resultaten van de klinische evaluatie 
samenvatten in een openbaar toegankelijk 
document.

(39) Voor hulpmiddelen met een groot 
risico moeten de fabrikanten de nationale 
autoriteit die of, in voorkomend geval, het 
Bureau dat betrokken is bij de verlening 
van een vergunning voor het in de handel 
brengen ervan, een volledig verslag over 
de veiligheid en de klinische prestatie van
die hulpmiddelen doen toekomen. Een 
samenvatting van het verslag moet via 
Eudamed openbaar toegankelijk zijn.

Or. en

Amendement 12

Voorstel voor een verordening
Overweging 42

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42) De autoriteiten moeten in een vroeg 
stadium informatie ontvangen over 
hulpmiddelen met een groot risico die een 
conformiteitsbeoordeling moeten 
ondergaan en het recht krijgen om op 
wetenschappelijk gefundeerde gronden de 
door de aangemelde instanties 
uitgevoerde voorlopige beoordeling 
nauwkeurig te onderzoeken, in het 
bijzonder in het geval van innovatieve 
hulpmiddelen, hulpmiddelen waarvoor 
een innovatieve technologie is gebruikt, 
hulpmiddelen die behoren tot een 
categorie waarin een hoger percentage 

Schrappen
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ernstige incidenten is voorgekomen, of 
wanneer is vastgesteld dat bij in wezen 
soortgelijke hulpmiddelen de 
conformiteitsbeoordelingen van 
verschillende aangemelde instanties 
aanzienlijk van elkaar afwijken. Het 
proces waarin deze verordening voorziet, 
staat er niet aan in de weg dat een 
fabrikant vrijwillig een bevoegde 
autoriteit op de hoogte brengt van zijn 
voornemen om een aanvraag voor de 
conformiteitsbeoordeling van een medisch 
hulpmiddel met een hoog risico in te 
dienen, alvorens tot indiening bij de 
aangemelde instantie over te gaan.

Or. en

Amendement 13

Voorstel voor een verordening
Overweging 42 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(42 bis) De
conformiteitsbeoordelingsprocedure moet 
niet voor alle soorten hulpmiddelen 
gelden. Er dient een snelle, 
gecentraliseerde procedure voor 
vergunningverlening te worden 
ontwikkeld voor innovatieve 
implanteerbare hulpmiddelen, voor 
innovatieve hulpmiddelen met als 
integrerend onderdeel een stof die, indien 
afzonderlijk gebruikt, als geneesmiddel 
zou worden bestempeld en waarvan de 
werking aanvullend is op die van het 
hulpmiddel zelf, voor innovatieve 
hulpmiddelen voor de toediening van een 
geneesmiddel, en voor innovatieve 
hulpmiddelen die geproduceerd zijn met 
gebruikmaking van weefsel of cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong, of de 
derivaten daarvan, die niet levensvatbaar 
zijn of niet levensvatbaar zijn gemaakt. Er 
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dient een snelle, gecentraliseerde 
procedure voor vergunningverlening te 
worden ontwikkeld voor alle 
hulpmiddelen van klasse III, voor niet-
innovatieve implanteerbare hulpmiddelen, 
voor niet-innovatieve hulpmiddelen met 
als integrerend onderdeel een stof die, 
indien afzonderlijk gebruikt, als 
geneesmiddel zou worden bestempeld en 
waarvan de werking aanvullend is op die 
van het hulpmiddel zelf, voor niet-
innovatieve hulpmiddelen voor de 
toediening van een geneesmiddel, en voor 
niet-innovatieve hulpmiddelen die 
geproduceerd zijn met gebruikmaking van 
weefsel of cellen van menselijke of 
dierlijke oorsprong, of de derivaten 
daarvan, die niet levensvatbaar zijn of niet 
levensvatbaar zijn gemaakt.

Or. en

Amendement 14

Voorstel voor een verordening
Overweging 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa, 
IIb en III is een toereikende 
betrokkenheid van een aangemelde 
instantie verplicht; daarbij is voor 
medische hulpmiddelen van klasse III een
voorafgaande goedkeuring van het ontwerp 
en de vervaardiging ervan uitdrukkelijk 
vereist voordat zij in de handel kunnen 
worden gebracht.

(44) De 
conformiteitsbeoordelingsprocedure voor 
de hulpmiddelen van klasse I mag in het 
algemeen worden uitgevoerd onder de 
uitsluitende verantwoordelijkheid van de 
fabrikant, gezien de geringe mate van 
kwetsbaarheid die deze producten met zich 
brengen. Voor producten van klasse IIa en 
IIb is een passend niveau van 
betrokkenheid van een aangemelde 
instantie verplicht. Voor producten van 
klasse III is de betrokkenheid van het 
Bureau of van de lidstaat verplicht, in 
combinatie met de voorafgaande 
uitdrukkelijke goedkeuring van het 
ontwerp en de vervaardiging ervan voordat 
zij in de handel kunnen worden gebracht.
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Or. en

Amendement 15

Voorstel voor een verordening
Overweging 48 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(48 bis) Een klinisch onderzoek mag 
slechts worden gestart na een positieve 
beoordeling door een onafhankelijke 
ethische commissie. De lidstaten nemen 
de nodige maatregelen om ethische 
commissies op te richten waar dergelijke 
commissies niet bestaan.

Or. en

Amendement 16

Voorstel voor een verordening
Overweging 49 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(49) De opdrachtgevers voor in meer dan 
een lidstaat uit te voeren klinisch 
onderzoek moet de mogelijkheid worden 
geboden om één enkele aanvraag in te 
dienen om administratieve rompslomp 
tegen te gaan. Om het gebruik van 
gemeenschappelijke middelen mogelijk te 
maken en een consistente aanpak van de 
beoordeling van de gezondheids- en 
veiligheidsgerelateerde aspecten van het 
hulpmiddel voor onderzoek en van de 
wetenschappelijke opzet van het in diverse 
lidstaten uit te voeren klinisch onderzoek te 
waarborgen, dient een dergelijke enkele 
aanvraag de coördinatie tussen de lidstaten 
onder leiding van een coördinerende 
lidstaat te vereenvoudigen. De 
gecoördineerde beoordeling moet geen 
betrekking hebben op de beoordeling van 

(49) De opdrachtgevers voor in meer dan 
een lidstaat uit te voeren klinisch 
onderzoek moet de mogelijkheid worden 
geboden om één enkele aanvraag in te 
dienen om administratieve rompslomp 
tegen te gaan. Om het gebruik van 
gemeenschappelijke middelen mogelijk te 
maken en een consistente aanpak van de 
beoordeling van de gezondheids- en 
veiligheidsgerelateerde aspecten van het 
hulpmiddel voor onderzoek en van de 
wetenschappelijke opzet van het in diverse 
lidstaten uit te voeren klinisch onderzoek te 
waarborgen, dient een dergelijke enkele 
aanvraag de coördinatie tussen de lidstaten 
onder leiding van een coördinerende 
lidstaat te vereenvoudigen. Iedere lidstaat 
moet uiteindelijk zelf kunnen beslissen of 
het klinisch onderzoek op zijn grondgebied 
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de wezenlijk nationale, lokale en ethische 
aspecten van een klinisch onderzoek, 
waaronder de geïnformeerde 
toestemming. Iedere lidstaat moet 
uiteindelijk zelf kunnen beslissen of het 
klinisch onderzoek op zijn grondgebied 
mag worden uitgevoerd.

mag worden uitgevoerd.

Or. en

Amendement 17

Voorstel voor een verordening
Overweging 53

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(53) Gezondheidswerkers en patiënten 
moeten in de gelegenheid worden gesteld 
om verdachte ernstige incidenten op 
nationaal niveau door middel van 
geharmoniseerde formaten te melden. De 
nationale bevoegde autoriteiten moeten de 
fabrikanten inlichten en de informatie 
doorgeven aan de bevoegde autoriteiten in 
andere lidstaten wanneer zij bevestigen dat 
er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden, om de kans op herhaling
daarvan tot een minimum te beperken.

(53) De lidstaten nemen de nodige 
maatregelen om het bewustzijn onder 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten van het belang van het melden 
van vermoedens van ernstige incidenten te 
vergroten. Gezondheidswerkers, 
gebruikers en patiënten moeten in de 
gelegenheid worden gesteld om verdachte 
ernstige incidenten op nationaal niveau 
door middel van geharmoniseerde 
formaten te melden. Om de kans op 
herhaling van dergelijke incidenten tot een
minimum te beperken, moeten de nationale 
bevoegde autoriteiten de fabrikanten 
inlichten en de informatie via het 
respectieve elektronische systeem in 
Eudamed doorgeven wanneer zij 
bevestigen dat er een ernstig incident heeft 
plaatsgevonden. 

Or. en
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Amendement 18

Voorstel voor een verordening
Overweging 57 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(57) De lidstaten moeten vergoedingen 
vragen voor de aanwijzing van en het 
toezicht op de aangemelde instanties, zodat 
de lidstaten die instanties bij voortduring 
kunnen controleren en er gelijke 
voorwaarden voor de aangemelde 
instanties worden geschapen.

(57) De lidstaten dienen vergoedingen te 
vragen voor de aanwijzing van en het 
toezicht op de aangemelde instanties, zodat 
de lidstaten die instanties bij voortduring 
kunnen controleren en er gelijke 
voorwaarden voor de aangemelde 
instanties worden geschapen. Deze 
vergoedingen dienen in alle lidstaten van 
een vergelijkbaar niveau te zijn en dienen 
openbaar te worden gemaakt.

Or. en

Amendement 19

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58) Hoewel deze verordening het recht 
van de lidstaten onverlet laat om 
vergoedingen te heffen ten behoeve van 
activiteiten op nationaal niveau, moeten de 
lidstaten ter wille van de transparantie de 
Commissie en de andere lidstaten hiervan 
in kennis stellen voordat zij de hoogte en 
structuur van de vergoedingen vaststellen.

(58) Hoewel deze verordening het recht 
van de lidstaten onverlet laat om 
vergoedingen te heffen ten behoeve van 
activiteiten op nationaal niveau, moeten de 
lidstaten ter wille van de transparantie de 
Commissie en de andere lidstaten hiervan 
in kennis stellen voordat zij de hoogte - op 
een vergelijkbaar niveau - en structuur van 
de vergoedingen vaststellen.

Or. en
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Amendement 20

Voorstel voor een verordening
Overweging 58 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(58 bis) De lidstaten dienen regels 
betreffende standaardvergoedingen voor 
aangemelde instanties vast te stellen, die 
in alle lidstaten van een vergelijkbaar 
niveau dienen te zijn. De Commissie dient 
richtsnoeren op te stellen voor het 
vergemakkelijken van de 
vergelijkbaarheid van deze vergoedingen. 
De lidstaten dienen hun lijst met 
standaardvergoedingen mee te delen aan 
de Commissie en ervoor te zorgen dat de 
op hun grondgebied geregistreerde 
aangemelde instanties de lijst van 
standaardvergoedingen voor hun 
activiteiten op het vlak van de 
conformiteitsbeoordeling openbaar 
maken. 

Or. en

Amendement 21

Voorstel voor een verordening
Overweging 59

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(59) Een comité van deskundigen, de 
Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen (MDCG), dat bestaat uit 
door de lidstaten op grond van hun rol en 
ervaring op het gebied van medische 
hulpmiddelen en medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek aangewezen 
personen, moet worden ingesteld om de 
daaraan uit hoofde van deze verordening 
en Verordening (EU) […/…] betreffende 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek opgedragen taken uit te 

(59) Een de Coördinatiegroep voor 
medische hulpmiddelen (MDCG), die
bestaat uit door de lidstaten op grond van 
hun rol en ervaring op het gebied van 
medische hulpmiddelen en medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
aangewezen personen, moet worden 
ingesteld om de daaraan uit hoofde van 
deze verordening en Verordening (EU) 
[…/…] betreffende medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
opgedragen taken uit te voeren, de 
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voeren, de Commissie van advies te 
voorzien en de Commissie en de lidstaten 
bij te staan bij het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

Commissie van advies te voorzien en de 
Commissie en de lidstaten bij te staan bij 
het verwezenlijken van een 
geharmoniseerde tenuitvoerlegging van 
deze verordening.

Or. en

Motivering

De Coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen (MDCG) is geen deskundigengroep, maar 
een coördinatiegroep op EU-niveau, en aangezien het deze groep aan de expertise ontbreekt 
om te beslissen over specifieke onderwerpen die aan de orde zullen komen, moet de MDCG 
bijgestaan worden door een adviescommissie die wel over de nodige kennis van de 
respectieve onderwerpen beschikt. 

Amendement 22

Voorstel voor een verordening
Artikel 1 – lid 2 – letter f

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f) producten die geheel of gedeeltelijk 
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn, waaronder levende 
micro-organismen, bacteriën, fungi of 
virussen;

(f) producten die geheel of gedeeltelijk
bestaan uit andere biologische stoffen of 
organismen dan die bedoeld onder c) en e), 
die levensvatbaar zijn en die hun beoogde 
doel op farmacologische, immunologische 
of metabolische wijze bereiken, waaronder 
bepaalde levende micro-organismen, 
bacteriën, fungi of virussen;

Or. en

Motivering

Op dit moment vallen medische producten die levensvatbare biologische stoffen bevatten 
onder Richtlijn 93/42/EEG. Een algemene uitsluiting van biologische stoffen leidt ertoe dat 
veilige en efficiënte medische apparaten die nu in de handel zijn niet langer kunnen worden 
verkocht aangezien ze niet als geneesmiddelen zullen worden toegelaten omdat ze geen 
farmacologische, immunologische of metabolische werking hebben. 
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Amendement 23

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 8 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) "herverwerkbaar hulpmiddel": een 
hulpmiddel dat bedoeld is bij meerdere 
patiënten of gedurende meerdere 
procedures te worden gebruikt.

Or. en

Amendement 24

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) "hulpmiddel voor eenmalig gebruik in 
kritieke omstandigheden": hulpmiddel 
voor eenmalig gebruik dat is bestemd om 
te worden gebruikt voor chirurgisch 
invasieve medische behandelingen;

Schrappen

Or. en

Amendement 25

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 31 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 bis) "prestatie": alle technische 
kenmerken, effecten en baten van het 
hulpmiddel bij het bedoelde gebruik en 
met inachtneming van de 
gebruiksinstructies;

Or. en
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Amendement 26

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 31 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 ter) "baten": de positieve 
gezondheidseffecten van een medisch 
hulpmiddel op basis van klinische en niet-
klinische gegevens;

Or. en

Amendement 27

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 31 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(31 quater) "veiligheid": de vermijding 
van risico of schade veroorzaakt door of 
verbandhoudend met het medisch 
hulpmiddel;

Or. en

Amendement 28

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(33) "klinisch onderzoek": elk systematisch 
onderzoek bij een of meer menselijke 
proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de 
veiligheid of de prestaties van een 
hulpmiddel te beoordelen;

(33) "klinisch onderzoek": elk systematisch 
onderzoek bij een of meer menselijke 
proefpersonen dat wordt uitgevoerd om de 
veiligheid of de prestaties van een 
hulpmiddel te beoordelen;

Klinische onderzoeken voor medische 
hulpmiddelen, wanneer verplicht in 
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overeenstemming met deze verordening, 
omvatten steekproefsgewijze klinische 
onderzoeken in de geëigende doelgroep en 
goed gecontroleerde onderzoeken.

Or. en

Amendement 29

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – punt 36 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(36)"klinische gegevens": de informatie 
over de veiligheid of de prestaties die 
wordt gegenereerd bij het gebruik van een 
hulpmiddel en die afkomstig is uit de 
volgende bronnen:

(36) "klinische gegevens": alle informatie 
over de veiligheid of de prestaties die 
wordt gegenereerd bij het gebruik van een 
hulpmiddel en die afkomstig is uit de 
volgende bronnen:

Or. en

Amendement 30

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(40) "gebrek van een hulpmiddel": elke 
tekortkoming wat betreft identiteit, 
kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid of prestaties van een hulpmiddel 
voor onderzoek, waaronder slecht 
functioneren, gebruiksfouten of 
ontoereikendheid van de door de fabrikant 
verstrekte informatie. 

(40) "gebrek van een hulpmiddel": elke 
tekortkoming wat betreft identiteit, 
kwaliteit, duurzaamheid, betrouwbaarheid, 
veiligheid of prestaties van een 
hulpmiddel, zoals bedoeld in de punten 1 
t/m 6 van dit lid, waaronder slecht 
functioneren, gebruiksfouten of 
ontoereikendheid van de door de fabrikant 
verstrekte informatie.

Or. en

Motivering

Correctie van een foutieve referentie.
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Amendement 31

Voorstel voor een verordening
Artikel 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen bepalen of een
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

De Commissie kan op verzoek van een 
lidstaat of op eigen initiatief door middel 
van uitvoeringshandelingen of op basis van 
het advies van de in artikel 78 bis 
bedoelde adviescommissie bepalen of een 
specifiek product of een categorie of groep 
producten al dan niet onder de definities 
van "medisch hulpmiddel" of "toebehoren 
voor een medisch hulpmiddel" valt en zo 
ja, de risicoclassificatie vaststellen op 
basis van het feitelijke risico en 
wetenschappelijk bewijs. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens de 
in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

2. De Commissie zorgt voor de 
uitwisseling van expertise tussen de 
lidstaten op het gebied van medische 
hulpmiddelen, medische hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek, geneesmiddelen, 
menselijke weefsels en cellen, cosmetische 
producten, biociden, levensmiddelen en, 
indien nodig, andere producten om de 
passende regelgevingsstatus van een 
product of categorie of groep producten te 
bepalen.

Or. en

Amendement 32

Voorstel voor een verordening
Artikel 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 Schrappen
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Single-use devices and their reprocessing
1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die 
een hulpmiddel voor eenmalig gebruik 
herverwerkt om het geschikt te maken 
voor verder gebruik in de Unie, wordt 
beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.
2. Alleen hulpmiddelen voor eenmalig 
gebruik die in de Unie overeenkomstig 
deze verordening of vóór [datum van 
toepassing van deze verordening] 
overeenkomstig Richtlijn 90/385/EEG of 
Richtlijn 93/42/EEG in de handel zijn 
gebracht, mogen worden herverwerkt. 
3. Bij herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden mag alleen een 
herverwerking worden uitgevoerd die 
volgens de laatste wetenschappelijke 
gegevens veilig wordt geacht.
4. De Commissie stelt door middel van 
uitvoeringshandelingen een lijst op van 
categorieën of groepen hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik in kritieke 
omstandigheden die overeenkomstig lid 3 
mogen worden herverwerkt, en werkt deze 
lijst regelmatig bij. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld. 
5. De naam en het adres van de in lid 1 
bedoelde natuurlijke of rechtspersoon en 
de andere relevante informatie 
overeenkomstig punt 19 van bijlage I 
worden aangegeven op het etiket en, 
indien van toepassing, in de 
gebruiksaanwijzing van het herverwerkte 
hulpmiddel. 
De naam en het adres van de fabrikant 
van het oorspronkelijke hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik komen niet langer op 
het etiket voor maar worden vermeld in de 
gebruiksaanwijzing voor het herverwerkte 
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hulpmiddel. 
6. Een lidstaat kan nationale bepalingen 
handhaven of invoeren die op zijn 
grondgebied, om voor die lidstaat 
specifieke redenen in verband met de 
bescherming van de volksgezondheid, het 
volgende verbieden:
(a) de herverwerking van hulpmiddelen 
voor eenmalig gebruik en de overbrenging 
van hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
naar een andere lidstaat of een derde land 
met het oog op de herverwerking ervan; 
(b) het aanbieden van herverwerkte 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik.
De lidstaten stellen de Commissie en de 
andere lidstaten in kennis van de 
nationale bepalingen en de redenen voor 
de invoering ervan. De Commissie maakt 
deze informatie openbaar.

Or. en

Amendement 33

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 bis
Algemene beginselen inzake de 

classificering van hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik en de herverwerking 

van herverwerkbare hulpmiddelen

1. Alle medische hulpmiddelen worden 
behandeld als herverwerkbare 
hulpmiddelen, tenzij anders door de 
fabrikant bepaald.
2. Alleen herverwerkbare en als zodanig 
bestempelde hulpmiddelen die 
overeenkomstig deze verordening of vóór 
[datum van toepassing van deze 
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verordening] overeenkomstig Richtlijn 
90/385/EEG of Richtlijn 93/42/EEG in de 
Unie in de handel zijn gebracht, mogen 
worden herverwerkt. 
Hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
mogen niet worden herverwerkt.
3. In het geval van als voor eenmalig 
gebruik bestempelde hulpmiddelen is het 
de verantwoordelijkheid van de fabrikant 
om een op wetenschappelijk bewijs 
stoelende rechtvaardiging over te leggen 
dat het hulpmiddel niet op veilige wijze 
kan worden herverwerkt. 

Or. en

Amendement 34

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 ter
Procedure voor de classificering van 

hulpmiddelen van klasse III als zijnde 
voor eenmalig gebruik

1. In afwijking van artikel 15 bis, lid 3, 
wanneer de fabrikant voornemens is een 
hulpmiddel van klasse III te bestempelen 
als zijnde voor eenmalig gebruik, verricht 
hij, alvorens zulks te doen, tests gericht op 
het verzamelen van voldoende 
wetenschappelijk bewijs, of verwijst hij 
naar het meest recente wetenschappelijk 
bewijs waaruit blijkt dat de herverwerking 
van het desbetreffende hulpmiddel niet 
veilig wordt beschouwd.  
2. Het verzamelde wetenschappelijk bewijs 
wordt door de fabrikant voorgelegd aan 
de Commissie en die stelt hiervan 
onmiddellijk het Wetenschappelijk Comité 
voor nieuwe gezondheidsrisico's (WCNG) 
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in kennis.
Het WCNG stelt binnen 90 dagen een 
advies op en stelt de Commissie en de 
fabrikant hiervan in kennis.
Indien het WCNG tot de conclusie komt 
dat het door de fabrikant aangedragen 
wetenschappelijk bewijs onvoldoende 
duidelijk maakt dat het hulpmiddel niet 
veilig kan worden herverwerkt, vraagt het 
de fabrikant aanvullende tests te 
verrichten om overtuigender bewijs te 
verzamelen. 
Na ontvangst van het gevraagde, 
aanvullende bewijs van de fabrikant stelt 
het WCNG binnen 30 dagen een definitief 
advies op en stelt de Commissie en de 
fabrikant hiervan in kennis.
De fabrikant bestempelt een hulpmiddel 
van klasse III alleen als zijnde voor 
eenmalig gebruik wanneer het WCNG 
heeft geconcludeerd dat er voldoende 
wetenschappelijk bewijs is waaruit blijkt 
dat de herverwerking van het 
desbetreffende hulpmiddel niet veilig 
wordt beschouwd.

Or. en

Amendement 35

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 quater
Procedure voor de herclassificering van 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik in 

herverwerkbare hulpmiddelen
1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die 
een voor eenmalig gebruik bestempeld 
hulpmiddel wil herverwerken en die over 
bewijs beschikt dat het desbetreffende 
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hulpmiddel veilig kan worden 
herverwerkt, stelt de Commissie in kennis 
van zijn voornemen zulks te doen en doet 
de Commissie zijn bewijs toekomen.  
De Commissie stelt hiervan onmiddellijk 
het WCNG in kennis.
Het WCNG stelt binnen 90 dagen een 
advies op en stelt de Commissie, de 
fabrikant en de natuurlijke, respectievelijk 
de rechtspersoon hiervan in kennis.
2. Indien het WCNG net als de 
natuurlijke of rechtspersoon tot de 
conclusie komt dat het hulpmiddel kan 
worden herverwerkt, bestempelt de 
fabrikant het medisch hulpmiddel zo snel 
mogelijk, en in ieder geval binnen 90 
dagen na de vaststelling van het advies 
van het WCNG, als herverwerkbaar. 
3. Indien het WCNG een negatief advies 
uitbrengt en de natuurlijke of 
rechtspersoon het met dit advies oneens is, 
kan hij, binnen 60 dagen na de 
vaststelling van het advies, aanvullend 
bewijs aan de Commissie overleggen 
waaruit blijkt dat herverwerking van het 
hulpmiddel de veiligheid van de patiënt 
niet in gevaar brengt.
De Commissie vraagt het WCNG hierop 
onmiddellijk het aanvullende bewijs 
grondig te onderzoeken en binnen 90 
dagen een definitief advies op te stellen.
Indien het WCNG zijn eerste advies, 
waarin het de herclassificering van het 
desbetreffende hulpmiddel afwijst, 
bevestigt, ziet de natuurlijke of 
rechtspersoon die om herclassificering 
heeft gevraagd, daarvan af.

Or. en
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Amendement 36

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 15 quinquies
Herverwerking van medische 

hulpmiddelen die voor eenmalig gebruik 
zijn bestempeld

1. Elke natuurlijke of rechtspersoon die 
een als herverwerkbaar bestempeld 
hulpmiddel herverwerkt om het geschikt 
te maken voor verder gebruik in de Unie, 
wordt beschouwd als de fabrikant van het 
herverwerkte hulpmiddel en neemt de 
verplichtingen van de fabrikanten, als 
vastgesteld in deze verordening, op zich.
2. Middels uitvoeringshandelingen stelt de 
Commissie EU-normen vast die de veilige 
herverwerking waarborgen van medische 
hulpmiddelen die als herverwerkbaar zijn 
bestempeld.
De Commissie ziet er hierbij op toe dat de 
normen in overeenstemming zijn met het 
meest recente wetenschappelijke bewijs, 
de ter zaken doende ISO-normen, of 
andere internationale technische normen 
van erkende internationale normalisatie-
instanties, met dien verstande dat die 
internationale normen ten minste een 
hoger veiligheids- en prestatieniveau 
garanderen dan ISO-normen.
Die uitvoeringshandelingen worden 
volgens de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.

Or. en
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Amendement 37

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Samenvatting van de veiligheids- en 
klinische prestaties

Verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties

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

1. Voor hulpmiddelen die voor de 
procedure voor verlening van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
worden aangeboden, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, stelt de fabrikant een 
verslag over de veiligheids- en klinische 
prestaties van het hulpmiddel op op basis 
van alle informatie die tijdens het klinisch 
onderzoek is verzameld.  De fabrikant stelt 
ook een samenvatting van dit verslag op, 
dat zodanig wordt geschreven dat zij 
eenvoudig te begrijpen is voor een niet-
deskundige persoon. Het ontwerp van dit
verslag maakt deel uit van de documentatie 
die moet worden ingediend bij en 
gevalideerd door de nationale autoriteit 
die of, in voorkomend geval, het Bureau 
dat betrokken is bij de procedure voor een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. 

1 bis. De in lid 1 bedoelde samenvatting 
wordt via Eudamed voor het publiek 
openbaar gemaakt in overeenstemming 
met het bepaalde in artikel 27, lid 2, onder 
b), en bijlage V, deel A, punt 18. 

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

2. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de vorm en de 
presentatie vaststellen van de 
gegevenselementen die zowel in het 
verslag, als de samenvatting van de 
veiligheids- en klinische prestaties zoals 
bedoeld in lid 1 moeten worden 
opgenomen. Die uitvoeringshandelingen 
worden volgens de in artikel 88, lid 2, 
bedoelde raadplegingsprocedure 
vastgesteld.
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Or. en

Motivering

Een volledig verslag met zo volledig mogelijke informatie betreffende het klinische onderzoek 
moet aan de aangemelde instanties worden overgelegd, terwijl het publiek via Eudamed 
kennis moet kunnen nemen van een samenvatting van dit verslag.  

Amendement 38

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(f bis) het elektronische systeem voor 
vergunningen voor het in de handel 
brengen, als bedoeld in artikel 41 ter.

Or. en

Amendement 39

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verschillende elektronische systemen onder Eudamed geven gedifferentieerde toegang 
voor het publiek. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens voor het publiek daadwerkelijk van 
nut zijn, dienen alle toegankelijke delen gebruiksvriendelijk te zijn, waarop moet worden 
toegezien door de Commissie in overleg met de relevante organisaties die over desbetreffende 
kennis beschikken.
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Amendement 40

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

De verschillende elektronische systemen onder Eudamed geven gedifferentieerde toegang 
voor het publiek. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens voor het publiek daadwerkelijk van 
nut zijn, dienen alle toegankelijke delen gebruiksvriendelijk te zijn, waarop moet worden 
toegezien door de Commissie in overleg met de relevante organisaties die over desbetreffende 
kennis beschikken.

Amendement 41

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie en de lidstaten zorgen 
ervoor dat de betrokkenen hun recht op 
informatie, toegang, rectificatie en bezwaar 
overeenkomstig Verordening (EG) 
nr. 45/2001 respectievelijk 
Richtlijn 95/46/EG doeltreffend kunnen 
uitoefenen. Zij zorgen ervoor dat de 
betrokkenen het recht op toegang tot hun 
gegevens en het recht om onjuiste of 
onvolledige gegevens te laten corrigeren en 
wissen, doeltreffend kunnen uitoefenen. De 
Commissie en de lidstaten zorgen er 
overeenkomstig hun respectieve 

6. De Commissie, het Bureau en de 
lidstaten zorgen ervoor dat de betrokkenen 
hun recht op informatie, toegang, 
rectificatie en bezwaar overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 45/2001 
respectievelijk Richtlijn 95/46/EG 
doeltreffend kunnen uitoefenen. Zij zorgen 
ervoor dat de betrokkenen het recht op 
toegang tot hun gegevens en het recht om 
onjuiste of onvolledige gegevens te laten 
corrigeren en wissen, doeltreffend kunnen 
uitoefenen. De Commissie en de lidstaten 
zorgen er overeenkomstig hun respectieve 
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verantwoordelijkheden voor dat onjuiste en 
onrechtmatig verwerkte gegevens 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
worden gewist. Het corrigeren of wissen 
van gegevens geschiedt zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen zestig 
dagen nadat de betrokkene hierom heeft 
verzocht.

verantwoordelijkheden voor dat onjuiste en 
onrechtmatig verwerkte gegevens 
overeenkomstig de toepasselijke wetgeving 
worden gewist. Het corrigeren of wissen 
van gegevens geschiedt zo spoedig 
mogelijk, maar in ieder geval binnen zestig 
dagen nadat de betrokkene hierom heeft 
verzocht.

Or. en

Motivering

De verschillende elektronische systemen onder Eudamed geven gedifferentieerde toegang 
voor het publiek. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens voor het publiek daadwerkelijk van 
nut zijn, dienen alle toegankelijke delen gebruiksvriendelijk te zijn, waarop moet worden 
toegezien door de Commissie in overleg met de relevante organisaties die over desbetreffende 
kennis beschikken.

Amendement 42

Voorstel voor een verordening
Artikel 27 – lid 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7 bis. Bij de ontwikkeling en het beheer 
van Eudamed zorgt de Commissie er in 
overleg met de betrokken partners, 
waaronder patiënten- en 
consumentenorganisaties, voor dat alle 
voor het publiek toegankelijke onderdelen 
van Eudamed gebruiksvriendelijk zijn. 

Or. en

Motivering

De verschillende elektronische systemen onder Eudamed geven gedifferentieerde toegang 
voor het publiek. Om ervoor te zorgen dat deze gegevens voor het publiek daadwerkelijk van 
nut zijn, dienen alle toegankelijke delen gebruiksvriendelijk te zijn, waarop moet worden 
toegezien door de Commissie in overleg met de relevante organisaties die over desbetreffende 
kennis beschikken.
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Amendement 43

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 6 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal 
bekwame medewerkers om haar taken naar 
behoren uit te voeren. 

6. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
beschikt over een voldoende aantal 
bekwame medewerkers in vaste dienst om 
haar taken naar behoren uit te voeren. De 
naleving van deze vereiste wordt 
gecontroleerd in het kader van de 
intercollegiale toetsing zoals bedoeld in lid 
8.
Het personeel van de nationale autoriteit 
die belast is met het controleren van het 
werk van het personeel van aangemelde 
instanties die productgerelateerde 
toetsingen verrichten, beschikt 
aantoonbaar over kwalificaties die 
gelijkwaardig zijn aan die van het 
personeel van de aangemelde instanties, 
zoals bedoeld in punt 3.2.5. van bijlage 
VI.
Het personeel van de nationale autoriteit 
die belast is met het controleren van het 
werk van het personeel van aangemelde 
instanties die het systeem voor 
kwaliteitsbeheersing van de fabrikant 
controleert, beschikt aantoonbaar over 
kwalificaties die gelijkwaardig zijn aan 
die van het personeel van de aangemelde 
instanties, zoals bedoeld in punt 3.2.6. van 
bijlage VI.

Wanneer een nationale autoriteit 
verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 
aangemelde instanties op het gebied van 
andere producten dan medische 
hulpmiddelen, wordt de bevoegde autoriteit 
voor medische hulpmiddelen, 
onverminderd artikel 33, lid 3,
geraadpleegd over alle aspecten die 
specifiek betrekking hebben op medische 
hulpmiddelen.

Wanneer een nationale autoriteit 
verantwoordelijk is voor de aanwijzing van 
aangemelde instanties op het gebied van 
andere producten dan medische 
hulpmiddelen, wordt de bevoegde autoriteit 
voor medische hulpmiddelen geraadpleegd 
over alle aspecten die specifiek betrekking 
hebben op medische hulpmiddelen. 
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Or. en

Amendement 44

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 7 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 45

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 8 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het bij de 
Commissie in. De Commissie mag 
deelnemen aan de toetsing. De uitkomst 
van de intercollegiale toetsing wordt 
meegedeeld aan alle lidstaten en aan de 
Commissie en een samenvatting van de 
uitkomst wordt openbaar gemaakt.

De lidstaten stellen het jaarlijkse plan voor 
de intercollegiale toetsing op, waarbij 
wordt gezorgd voor een passende roulatie 
wat de evaluerende en geëvalueerde 
autoriteiten betreft, en dienen het bij de 
Commissie in. De Commissie neemt deel
aan de toetsing. De uitkomst van de 
intercollegiale toetsing wordt meegedeeld 
aan alle lidstaten en aan de Commissie en 
een samenvatting van de uitkomst wordt 
openbaar gemaakt.

Or. en
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Amendement 46

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1. De aangemelde instanties moeten 
voldoen aan de organisatorische en 
algemene voorschriften en de voorschriften 
inzake kwaliteitsmanagement, middelen en 
processen die nodig zijn om de taken te 
verrichten waarvoor zij overeenkomstig 
deze verordening zijn aangewezen. In dit 
verband is permanent administratief, 
technisch en wetenschappelijk intern 
personeel met farmacologische, medische 
en technische kennis van cruciaal belang.
De minimumvoorschriften waaraan de 
aangemelde instanties moeten voldoen, 
staan vermeld in bijlage VI. 
Overeenkomstig punt 1.2 van bijlage VI is 
de aangemelde instantie in het bijzonder 
zodanig georganiseerd en functioneert zij 
zodanig dat de onafhankelijkheid, 
objectiviteit en onpartijdigheid van haar 
activiteiten gewaarborgd zijn en 
belangenconflicten worden vermeden. 

Or. en

Amendement 47

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid -1 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

-1. De aangemelde instanties moeten 
beschikken over permanente interne 
bekwame medewerkers en expertise, zowel 
op technisch gebied in verband met de 
beoordeling van de prestaties van de 
hulpmiddelen, als op medisch gebied. Zij 
hebben de bevoegdheid om de kwaliteit 
van subcontractanten intern te evalueren.
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Uitbestedingen worden gegund aan 
openbare entiteiten. Tevens kunnen 
contracten worden gegund aan externe 
deskundigen voor de beoordeling van 
innovatieve medische hulpmiddelen of 
technologieën waarvoor de klinische 
expertise beperkt is.

Or. en

Amendement 48

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. De aangemelde instanties maken de 
lijst van subcontractanten of 
dochterondernemingen openbaar, evenals 
de specifieke taken waarvoor zij 
verantwoordelijk zijn.

Or. en

Amendement 49

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
kunnen alleen met toestemming van de 
natuurlijke of rechtspersoon die om een 
conformiteitsbeoordeling heeft verzocht, 
worden uitbesteed of door een 
dochteronderneming worden uitgevoerd.

3. De conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
kunnen alleen met uitdrukkelijke 
toestemming van de natuurlijke of 
rechtspersoon die om een 
conformiteitsbeoordeling heeft verzocht, 
worden uitbesteed of door een 
dochteronderneming worden uitgevoerd.

Or. en
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Amendement 50

Voorstel voor een verordening
Artikel 30 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De aangemelde instanties houden alle 
relevante documenten over de controle van 
de kwalificaties van de subcontractant of 
de dochteronderneming en de door hen uit 
hoofde van deze verordening uitgevoerde 
werkzaamheden ter beschikking van de 
voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit.

4. Ten minste één keer per jaar dienen de 
aangemelde instanties alle relevante 
documenten over de controle van de 
kwalificaties van de subcontractant of de 
dochteronderneming en de door hen uit 
hoofde van deze verordening uitgevoerde 
werkzaamheden in bij de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit.

Or. en

Amendement 51

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Bevindingen betreffende de niet-naleving 
door een
conformiteitsbeoordelingsinstantie die een 
verzoek heeft ingediend van de in bijlage 
VI vastgestelde voorschriften worden 
tijdens het beoordelingsproces aan de orde 
gesteld en besproken tussen de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit en het gezamenlijke 
beoordelingsteam. De nationale autoriteit 
beschrijft in het beoordelingsverslag de 
maatregelen die zij neemt om te 
waarborgen dat de 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die een 
verzoek heeft ingediend aan de 
voorschriften van bijlage VI voldoet.

Or. en
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Amendement 52

Voorstel voor een verordening
Artikel 32 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

6. Het gezamenlijke beoordelingsteam 
brengt zijn verslag over het 
beoordelingsverslag en de 
ontwerpaanmelding uit binnen 21 dagen na 
ontvangst van die documenten en de 
Commissie dient dit advies onmiddellijk in 
bij de MDCG. Binnen 21 dagen na 
ontvangst van het advies van het 
gezamenlijke beoordelingsteam stelt de 
MDCG een aanbeveling op over de 
ontwerpaanmelding. De desbetreffende 
nationale autoriteit baseert haar besluit 
over de aanwijzing van de aangemelde 
instantie op deze aanbeveling van de 
MDCG. Indien dit besluit afwijkt van die 
aanbeveling, verstrekt de nationale 
autoriteit de MDCG de nodige 
motiveringen.

Or. en

Amendement 53

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 54

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Wanneer een voor de aangemelde 
instanties verantwoordelijke nationale 
autoriteit verantwoordelijk is voor de 
aanwijzing van aangemelde instanties op 
het gebied van andere producten dan 
medische hulpmiddelen, brengt de 
bevoegde autoriteit voor medische 
hulpmiddelen vóór de aanmelding een 
positief advies over de aanmelding en de 
reikwijdte daarvan uit.

Schrappen

Or. en

Amendement 55

Voorstel voor een verordening
Artikel 33 – lid 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
overeenkomstig lid 7 bezwaar aantekent, 
wordt het effect van de aanmelding 
opgeschort. In dat geval legt de Commissie 
de aangelegenheid binnen 15 dagen na het 
verstrijken van de in lid 7 bedoelde periode 
aan de MDCG voor. Na raadpleging van de 
betrokken partijen brengt de MDCG haar 
advies uit binnen 28 dagen nadat de 
aangelegenheid aan haar is voorgelegd. Als 
de aanmeldende lidstaat het niet met het 
advies van de MDCG eens is, kan hij de 
Commissie verzoeken advies uit te 
brengen. 

8. Wanneer een lidstaat of de Commissie 
overeenkomstig lid 7 bezwaar aantekent, 
wordt het effect van de aanmelding 
onmiddellijk opgeschort. In dat geval legt 
de Commissie de aangelegenheid binnen 
15 dagen na het verstrijken van de in lid 7 
bedoelde periode aan de MDCG voor. Na 
raadpleging van de betrokken partijen 
brengt de MDCG haar advies uit binnen 28 
dagen nadat de aangelegenheid aan haar is 
voorgelegd. Als de aanmeldende lidstaat 
het niet met het advies van de MDCG eens 
is, kan hij de Commissie verzoeken advies 
uit te brengen. 

Or. en
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Amendement 56

Voorstel voor een verordening
Artikel 34 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties openbaar, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de lijst 
wordt bijgewerkt.

2. De Commissie maakt de lijst van de uit 
hoofde van deze verordening aangemelde 
instanties gemakkelijk toegankelijk voor 
het publiek, inclusief de aan hen 
toegekende identificatienummers en de 
activiteiten waarvoor zij zijn aangemeld. 
De Commissie zorgt ervoor dat de lijst 
wordt bijgewerkt. 

Or. en

Amendement 57

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De aangemelde instanties stellen de voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
onverwijld in kennis van alle 
veranderingen, met name betreffende hun 
personeel, voorzieningen, 
dochterondernemingen of 
subcontractanten, die van invloed kunnen 
zijn op de naleving van de voorschriften 
van bijlage VI of hun vermogen om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te 
passen in verband met de hulpmiddelen 
waarvoor zij zijn aangewezen.

De aangemelde instanties stellen de voor 
de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit 
onverwijld en ten minste binnen vijftien 
dagen in kennis van alle veranderingen, 
met name betreffende hun personeel, 
voorzieningen, dochterondernemingen of 
subcontractanten, die van invloed kunnen
zijn op de naleving van de voorschriften 
van bijlage VI of hun vermogen om de 
conformiteitsbeoordelingsprocedures toe te 
passen in verband met de hulpmiddelen 
waarvoor zij zijn aangewezen.

Or. en
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Amendement 58

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De aangemelde instanties reageren 
onverwijld op door hun eigen autoriteit, de 
autoriteit van een andere lidstaat of de 
Commissie ingediende verzoeken 
betreffende de conformiteitsbeoordelingen 
die zij hebben uitgevoerd. De voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit van de lidstaat waarin 
de instantie is gevestigd, ziet erop toe dat 
gereageerd wordt op verzoeken die door de 
autoriteiten van een andere lidstaat of door 
de Commissie worden ingediend, tenzij
een gegronde reden bestaat om dit niet te 
doen, in welk geval beide partijen de 
MDCG kunnen raadplegen. De 
aangemelde instantie of de voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit kunnen verzoeken dat
aan de autoriteiten van een andere lidstaat 
of aan de Commissie doorgegeven 
informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

2. De aangemelde instanties reageren 
onverwijld en ten minste binnen vijftien 
dagen op door hun eigen autoriteit, de 
autoriteit van een andere lidstaat of de 
Commissie ingediende verzoeken 
betreffende de conformiteitsbeoordelingen 
die zij hebben uitgevoerd. De voor de 
aangemelde instanties verantwoordelijke 
nationale autoriteit van de lidstaat waarin 
de instantie is gevestigd, ziet erop toe dat 
gereageerd wordt op verzoeken die door de 
autoriteiten van een andere lidstaat of door 
de Commissie worden ingediend. Wanneer 
er een gegronde reden bestaat om dit niet 
te doen, lichten de aangemelde instanties 
deze redenen toe en raadplegen zij de 
MDCG, die vervolgens een aanbeveling 
opstelt. De voor de aangemelde instanties 
verantwoordelijke nationale autoriteit geeft 
gevolg aan de aanbeveling van de MDCG.

Or. en

Amendement 59

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Amendement 60

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 61

Voorstel voor een verordening
Artikel 36 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De autoriteit of de aangemelde instantie die 
de functies van de door de wijziging van de 
aanmelding getroffen aangemelde instantie 
vervult, stelt de Commissie, de andere 
lidstaten en de andere aangemelde 
instanties hiervan onmiddellijk in kennis.

De autoriteit of de aangemelde instantie die 
de functies van de door de wijziging van de 
aanmelding getroffen aangemelde instantie 
vervult, stelt de Commissie, de andere 
lidstaten en de andere aangemelde 
instanties hiervan onmiddellijk en ten 
minste binnen tien dagen in kennis.

Or. en

Amendement 62

Voorstel voor een verordening
Artikel 39 – alinea 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van een coördinatiegroep van 
aangemelde instanties op het gebied van 
medische hulpmiddelen, waaronder 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek.

De Commissie zorgt ervoor dat een 
passende coördinatie en samenwerking 
tussen de aangemelde instanties tot stand 
wordt gebracht en ten uitvoer wordt gelegd 
in de vorm van een coördinatiegroep van 
aangemelde instanties op het gebied van 
medische hulpmiddelen, waaronder 
medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek. Deze groep vergadert 
regelmatig en ten minste twee keer per 
jaar.

Or. en
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Amendement 63

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – titel 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vergoedingen Vergoedingen voor de activiteiten van 
nationale autoriteiten

Or. en

Amendement 64

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 

2. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen tot bepaling van 
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de structuur en de hoogte van de 
vergoedingen, als bedoeld in lid 1, 
rekening houdend met de doelstellingen op 
het gebied van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de mens, de 
ondersteuning van innovatie en 
kosteneffectiviteit. Er wordt bijzondere 
aandacht besteed aan de belangen van 
aangemelde instanties die een geldig 
certificaat hebben ingediend dat is 
afgegeven door een nationale accreditatie-
instantie als bedoeld in artikel 31, lid 2, en 
aan aangemelde instanties die kleine en 
middelgrote ondernemingen zijn, als 
gedefinieerd bij Aanbeveling 2003/361/EG 
van de Commissie. 

de structuur en de vergelijkbare hoogte van 
de vergoedingen, als bedoeld in lid 1, 
rekening houdend met de doelstellingen op 
het gebied van de bescherming van de 
gezondheid en veiligheid van de mens, de 
ondersteuning van innovatie en 
kosteneffectiviteit en de noodzaak om 
gelijke voorwaarden te scheppen voor alle 
lidstaten. Er wordt bijzondere aandacht 
besteed aan de belangen van aangemelde 
instanties die een geldig certificaat hebben 
ingediend dat is afgegeven door een
nationale accreditatie-instantie als bedoeld 
in artikel 31, lid 2, en aan aangemelde 
instanties die kleine en middelgrote 
ondernemingen zijn, als gedefinieerd bij 
Aanbeveling 2003/361/EG van de 
Commissie.

Or. en

Amendement 66

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 40 bis
Transparantie inzake vergoedingen die 

aangemelde instanties heffen ten behoeve 
van conformiteitsbeoordelingsactiviteiten

1. De lidstaten stellen verordeningen 
inzake standaardvergoedingen voor 
aangemelde instanties vast.
2. De vergoedingen zijn in alle lidstaten 
vergelijkbaar. Binnen 24 maanden vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening verstrekt de Commissie 
richtsnoeren om de vergelijkbaarheid van 
deze vergoedingen te vergemakkelijken.
3. De lidstaten sturen hun lijst met 
standaardvergoedingen door naar de 
Commissie.
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4. De nationale autoriteit zorgt ervoor dat 
de aangemelde instanties de lijsten met 
standaardvergoedingen voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
openbaar maken. 

Or. en

Amendement 67

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – Afdeling 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Afdeling 1 bis - Vergunning voor het in de 
handel brengen

Or. en

Amendement 68

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 bis

Algemene beginselen inzake 
vergunningen voor het in de handel 

brengen
1. Geen van de volgende hulpmiddelen 
kan binnen de Unie in de handel worden 
gebracht, tenzij er een uniale vergunning 
voor het in de handel brengen is verleend 
via de gecentraliseerde procedure als 
bedoeld in artikel 41 quater, en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
deze verordening:
- innovatieve implanteerbare 
hulpmiddelen,
- innovatieve hulpmiddelen als bedoeld in 
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artikel 1, lid 4,
- innovatieve hulpmiddelen als bedoeld in 
artikel 1, lid 5, en punt 5.3 van bijlage VII 
(regel 11), of
- innovatieve hulpmiddelen die met 
gebruikmaking van weefsels of cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong of 
afgeleide producten daarvan zijn 
vervaardigd en niet-levensvatbaar zijn 
(gemaakt).
2. Geen van de volgende hulpmiddelen 
kan binnen de Unie in de handel worden 
gebracht, tenzij er een nationale 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend door de bevoegde autoriteit 
van die lidstaat via de gedecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 41 
quinquies, en in overeenstemming met de 
bepalingen van deze verordening:
- hulpmiddelen die behoren tot klasse III,
- niet-innovatieve implanteerbare 
hulpmiddelen, 
- niet-innovatieve hulpmiddelen als 
bedoeld in artikel 1, lid 4,
- innovatieve hulpmiddelen als bedoeld in 
artikel 1, lid 5, en punt 5.3 van bijlage VII 
(regel 11), of 
- niet-innovatieve hulpmiddelen die met 
gebruikmaking van weefsels of cellen van 
menselijke of dierlijke oorsprong of 
afgeleide producten daarvan zijn 
vervaardigd en niet-levensvatbaar zijn 
(gemaakt).
3. In afwijking van lid 2 kan de fabrikant 
besluiten een vergunning voor het in de 
handel brengen aan te vragen via de 
gecentraliseerde procedure voor de 
hulpmiddelen die zijn opgenomen in lid 2.
4. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 89 gedelegeerde 
handelingen tot wijziging van de in lid 1 
vermelde lijst vast te stellen, in het licht 
van de technische vooruitgang. 
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5. Voor de hulpmiddelen als bedoeld in de 
leden 1 en 2 en die reeds vóór de 
inwerkingtreding van deze verordening op 
de uniale markt zijn gebracht, dient een 
vergunning voor het in de handel brengen 
te zijn verleend, in overeenstemming met 
de in dit punt beschreven procedures, met 
ingang van de datum waarop hun 
certificaat zijn geldigheid verliest. 
6. Een overeenkomstig dit punt verleende 
vergunning voor het in de handel brengen 
is gedurende vijf jaar geldig.
Een vergunning voor het in de handel 
brengen kan na vijf jaar worden verlengd 
nadat het bureau de voordelen en de 
risico's opnieuw tegen elkaar heeft 
afgewogen.
7. Alle aanvragen voor een vergunning 
voor het in de handel brengen alsmede 
verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen overeenkomstig de 
bepalingen van de artikelen 41 quater, 41 
quinquies, 41 sexies en 41 septies, 
alsmede de gegevens als bedoeld in artikel 
41 ter, worden ofwel door de Commissie 
ofwel door de lidstaten, naargelang het 
geval, onverwijld en uiterlijk 15 dagen na 
ontvangst ingevoerd in het elektronische 
systeem als bedoeld in artikel 41 ter, lid 1.
Alvorens te beginnen met het onderzoek 
naar een aanvraag voor een medisch 
hulpmiddel, controleert het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 41 
quater, ofwel de bevoegde autoriteit van 
de betrokken lidstaat, of er geen andere 
aanvragen voor hetzelfde medische 
hulpmiddel zijn ingediend. 

Or. en
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Amendement 69

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 ter

Elektronisch systeem voor vergunningen 
voor het in de handel brengen

1. Door de Commissie wordt in 
samenwerking met de lidstaten een 
elektronisch registratiesysteem opgezet en 
beheerd voor de aanvragen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen en verleende vergunningen voor 
het in de handel brengen, overeenkomstig 
dit punt en voor de verzameling en 
verwerking van de volgende informatie:
- de naam van de fabrikant,
- de naam en risicoklasse van het 
medische hulpmiddel,
- de toepasselijke procedure,
- bij een gedecentraliseerde procedure, de 
lidstaat waar de fabrikant de aanvraag 
heeft ingediend,
- de documentatie die de aanvraag van 
een vergunning voor het in de handel 
brengen, vergezelt,
- het beoordelingsverslag voor het 
medische hulpmiddel dat is uitgebracht 
gedurende de procedure voor de 
vergunning voor het in de handel 
brengen,
- de datum van goedkeuring van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
en, indien deze afwijkt, de datum waarop 
het hulpmiddel in de handel is gebracht, 
- informatie over de schorsing of 
intrekking van de vergunning voor het in 
de handel brengen.
2. De in het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie met 
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betrekking tot de gecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 41 quater 
wordt door het Europees 
Geneesmiddelenbureau in het 
elektronische registratiesysteem 
ingevoerd.
De in het elektronische systeem 
verzamelde en verwerkte informatie met 
betrekking tot de gedecentraliseerde 
procedure als bedoeld in artikel 41 
quinquies wordt door de lidstaten in het 
elektronische registratiesysteem 
ingevoerd.
3. Indien deze informatie moet worden 
bijgewerkt, in verband met het in de 
handel brengen, de schorsing of de 
intrekking van een hulpmiddel, stelt de 
fabrikant het bureau of de nationale 
bevoegde autoriteit, naargelang het geval, 
onmiddellijk in kennis, waarna het 
bureau of de nationale bevoegde autoriteit 
de informatie in het elektronische systeem 
onmiddellijk bijwerkt.
4. De verzamelde en verwerkte informatie 
in het elektronische systeem met 
betrekking tot aanvragen van 
vergunningen voor het in de handel 
brengen, is uitsluitend toegankelijk voor 
de lidstaten, het bureau en de Commissie. 
De verzamelde en verwerkte informatie in 
het elektronische systeem met betrekking 
tot verleende vergunningen voor het in de 
handel brengen, is toegankelijk voor het 
publiek. 

Or. en



PE507.972v01-00 54/120 PR\933401NL.doc

NL

Amendement 70

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 quater

Gecentraliseerde procedure
1. Er wordt een comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen opgericht in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 41 quinquies. Het comité maakt 
deel uit van het Europees 
Geneesmiddelenbureau. 
2. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen is 
verantwoordelijk voor het opstellen van 
het advies van het bureau inzake alle 
kwesties met betrekking tot de 
ontvankelijkheid van ingediende 
aanvragen in overeenstemming met de 
gecentraliseerde procedure, het verlenen, 
de wijziging, schorsing of intrekking van 
een vergunning om implanteerbare 
hulpmiddelen en hulpmiddelen die actieve 
stoffen bevatten of afgeven, in de handel 
te brengen.
3. Alle aanvragen voor de hulpmiddelen 
als bedoeld in artikel 41 bis, lid 1, 
omvatten de informatie en documenten 
als bedoeld in de bijlagen VII, IX en X, 
indien van toepassing.
4. De aanvraag wordt vergezeld van de 
aan het bureau te betalen vergoeding voor 
het onderzoeken van de aanvraag.
5. Het bureau zorgt ervoor dat het advies 
van het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen binnen 210 dagen 
na ontvangst van een geldige aanvraag 
wordt uitgebracht.
Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen beschikt na 
ontvangst van een aanvraag over ten 
minste 80 dagen om de wetenschappelijke 
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gegevens in de documentatie bij een 
aanvraag van een vergunning voor het in 
de handel brengen, te analyseren. Op 
basis van een naar behoren gemotiveerd 
verzoek van het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen kan het 
bureau deze periode verlengen.
6. Het comité kan de fabrikant slechts 
eenmaal verzoeken om aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
gefundeerde redenen noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Dit kan een verzoek om 
monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Na een dergelijk verzoek wordt 
de in lid 5 bedoelde periode opgeschort 
totdat de gevraagde aanvullende
informatie is verstrekt.
7. De Commissie stelt gedetailleerde 
richtsnoeren op voor de vorm waarin een 
aanvraag van een vergunning moet 
worden ingediend, in overleg met het 
bureau, de lidstaten en belanghebbende 
partijen.
8. Wanneer het comité voor vergunningen 
voor medische hulpmiddelen dit met het 
oog op de afwikkeling van een aanvraag 
noodzakelijk acht, kan het de aanvrager 
verplichten een specifieke inspectie van de 
productie-inrichting voor het medische 
hulpmiddel in kwestie toe te staan. Die 
inspecties kunnen onaangekondigd 
plaatsvinden.
De inspectie wordt verricht binnen de 
termijn zoals vastgelegd in lid 5 door ter 
zake gekwalificeerde inspecteurs van de 
lidstaat. Die inspecteurs kunnen zich doen 
vergezellen van een door het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen aangewezen rapporteur of 
deskundige.
9. Het bureau stelt de aanvrager er 
onverwijld van in kennis indien het 
comité voor vergunningen voor medische 
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hulpmiddelen van oordeel is dat:
a) de aanvraag niet aan de in deze 
verordening vervatte criteria voor de 
afgifte van een vergunning voldoet;
b) de documentatie bij de aanvraag niet 
voldoet aan de bepalingen van deze 
verordening of dient te worden gewijzigd 
of aangevuld;
c) de vergunning voor het in de handel 
brengen overeenkomstig bepaalde 
voorwaarden moet worden verleend.
d) de vergunning voor het in de handel 
brengen voor het medische hulpmiddel in 
kwestie moet worden geweigerd, op grond 
van de motivering dat het hulpmiddel niet 
aan deze verordening voldoet.
10. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 9 bedoelde advies kan de aanvrager 
het bureau schriftelijk in kennis stellen 
van zijn voornemen om bezwaar aan te 
tekenen tegen het advies. In dit geval 
zendt de aanvrager binnen 60 dagen na 
ontvangst van het advies een gedetailleerd 
bezwaarschrift aan het bureau.
Binnen 60 dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift beziet het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen zijn advies opnieuw 
overeenkomstig de voorwaarden zoals 
vastgelegd in artikel 62, lid 1, vierde 
alinea, van Verordening (EG) nr. 
726/2004. De motivering van de beslissing 
op het bezwaarschrift wordt bij het 
definitieve advies gevoegd.
11. Binnen 15 dagen na de vaststelling 
van het definitieve advies van het comité 
voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen zendt het bureau het advies 
aan de Commissie, de lidstaten en de 
aanvrager, tezamen met een verslag met 
een beschrijving van de beoordeling van 
het medische hulpmiddel door het comité 
voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen alsmede de motivering van 
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de beslissing.
12. Indien een aanvrager een bij het 
bureau ingediende aanvraag voor een 
vergunning voor het in de handel brengen 
intrekt voordat over de aanvraag advies is 
uitgebracht, deelt de aanvrager de 
redenen hiervoor mee aan het bureau. 
Het bureau maakt deze informatie 
toegankelijk voor het publiek en 
publiceert het beoordelingsverslag, indien 
beschikbaar, na alle commercieel 
vertrouwelijke informatie te hebben 
geschrapt.
13. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
in lid 11 bedoelde advies stelt de 
Commissie een ontwerp op van het met 
betrekking tot de aanvraag vast te stellen 
besluit.
Wanneer het ontwerp-besluit afwijkt van 
het advies van het bureau, geeft de 
Commissie een uitvoerige toelichting op 
de redenen voor de verschillen.
Het ontwerp-besluit wordt doorgestuurd 
naar de lidstaten en de aanvrager.
De lidstaten beschikken over een termijn 
van 22 dagen om hun schriftelijke 
opmerkingen over het ontwerp-besluit in 
te dienen bij de Commissie. Indien de 
besluitvorming echter een dringend 
karakter heeft, kan de voorzitter van het 
comité voor medische hulpmiddelen naar 
gelang van de urgentie een kortere 
termijn vaststellen. Behalve in 
uitzonderlijke omstandigheden is deze 
termijn nooit korter dan vijf dagen;
14. De lidstaten kunnen een schriftelijk, 
naar behoren gemotiveerd verzoek 
indienen voor een bespreking van het in 
lid 13 bedoelde ontwerp-besluit in een 
plenaire vergadering van het comité voor 
medische hulpmiddelen.
Wanneer de schriftelijke opmerkingen 
van een lidstaat volgens de Commissie 
belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard 
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doen rijzen waarop in het advies van het 
bureau niet wordt ingegaan, schorst de 
voorzitter van de commissie voor 
medische hulpmiddelen de procedure en 
verwijst hij de aanvraag voor verdere 
behandeling naar het bureau.
15. De Commissie neemt binnen 30 dagen 
na de beëindiging van de in artikel 88, lid 
3, bedoelde onderzoeksprocedure een 
definitief besluit.
16. Indien de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt geweigerd, mogen 
de hulpmiddelen als bedoeld in artikel 41 
bis, lid 1, in de Unie niet in de handel 
worden gebracht.
17. Nadat een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, deelt de 
houder van deze vergunning aan het 
bureau de data mee waarop het medische 
hulpmiddel daadwerkelijk in de lidstaten 
in de handel zal worden gebracht, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
verschillende aanbiedingsvormen 
waarvoor een vergunning is verleend.
18. Wanneer het in de handel brengen 
van het product tijdelijk dan wel definitief 
wordt stopgezet, deelt de houder van deze 
vergunning dit eveneens mee aan het 
bureau en verstrekt hij in dit verband een 
medisch en/of economisch onderbouwde 
rechtvaardiging.

Or. en

Amendement 71

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 quinquies

Comité voor vergunningen voor medische 
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hulpmiddelen
1. Het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen bestaat uit:
a) één lid en één plaatsvervanger die door 
elke lidstaat worden benoemd 
overeenkomstig lid 3 van dit artikel; 
b) zes leden die op basis van een openbare 
oproep tot het indienen van blijken van 
belangstelling door de Commissie worden 
benoemd, teneinde ervoor te zorgen dat de 
nodige deskundigheid op het gebied van 
medische hulpmiddelen in het comité 
beschikbaar is; 
c) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
gezondheidswerkers;
d) één lid en één plaatsvervanger 
benoemd door de Commissie op basis van 
een openbare oproep tot het indienen van 
blijken van belangstelling, na raadpleging 
van het Europees Parlement, ter 
vertegenwoordiging van 
patiëntenorganisaties.
De plaatsvervangers vertegenwoordigen 
de gewone leden en stemmen in hun 
plaats als zij afwezig zijn. De in punt a) 
bedoelde plaatsvervangers kunnen 
worden benoemd tot rapporteurs in 
overeenstemming met artikel 62 van 
Verordening (EG) nr. 726/2004. 
2. Een lidstaat kan zijn taken in het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen aan een andere lidstaat 
delegeren. Een lidstaat mag niet meer dan 
één andere lidstaat vertegenwoordigen. 
3. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen worden benoemd op grond 
van hun relevante deskundigheid op het 
gebied van medische hulpmiddelen, 
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teneinde de hoogste graad van 
bekwaamheid en een uitgebreide 
relevante deskundigheid te waarborgen. 
Hiertoe zorgen de lidstaten er in overleg 
met de raad van beheer en de Commissie 
voor dat in de uiteindelijke samenstelling 
van het comité voor vergunningen voor 
medische hulpmiddelen alle voor de taken 
van het bureau relevante 
wetenschappelijke gebieden 
vertegenwoordigd zijn. 
4. De leden en plaatsvervangers van het 
comité voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen worden benoemd voor drie 
jaar, welke termijn eenmalig kan worden 
verlengd, en vervolgens vervangen 
volgens de procedures in lid 1. Het comité 
kiest uit zijn midden een voorzitter, voor 
een termijn van drie jaar, welke termijn 
eenmalig kan worden verlengd. 
5. Artikel 61, leden 3, 4, 6, 7 en 8, van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 is van 
toepassing op het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen. 
6. Het mandaat van het comité voor 
vergunningen voor medische 
hulpmiddelen omvat alle aspecten van de 
evaluatie van medische hulpmiddelen in 
het toepassingsgebied van de procedures 
als bedoeld in de artikelen 41 quater en 41 
septies;

Or. en
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Amendement 72

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 sexies

Gedecentraliseerde procedure 
1. De lidstaten controleren via het 
elektronische systeem voor vergunningen 
voor het in de handel brengen als bedoeld 
in artikel 41 ter of er momenteel geen 
andere aanvraag wordt onderzocht, en of 
er geen andere vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend voor hetzelfde 
medische hulpmiddel.
2. Wanneer een lidstaat constateert dat in 
een andere lidstaat al een onderzoek 
plaatsvindt naar een aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
voor hetzelfde medische hulpmiddel, ziet 
de betrokken lidstaat ervan af de 
aanvraag te beoordelen en stelt hij de 
aanvrager hiervan onmiddellijk in kennis.
3. Wanneer een lidstaat een vergunning 
heeft verleend voor een medisch 
hulpmiddel waarvoor in een andere 
lidstaat een aanvraag van een vergunning 
voor het in de handel brengen is 
ingediend, wijst de laatstgenoemde de 
aanvraag af en stelt hij de aanvrager 
hiervan onmiddellijk in kennis.
4. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen om te waarborgen dat de 
procedure voor het verlenen van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
van hulpmiddelen als bedoeld in artikel 
41 bis, lid 2, binnen 210 dagen na de 
indiening van een geldige aanvraag is 
voltooid.
5. De bevoegde nationale autoriteit van 
een lidstaat kan de fabrikant slechts 
eenmaal verzoeken om aanvullende 
informatie die om wetenschappelijk 
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gefundeerde redenen noodzakelijk is voor 
de beoordeling van de aanvraag van een 
vergunning voor het in de handel 
brengen. Dit kan een verzoek om 
monsters of een bezoek ter plekke in de 
bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de gevraagde 
aanvullende informatie is verstrekt, en 
binnen 60 dagen, wordt de in lid 4 
bedoelde periode opgeschort.
6. Indien een aanvrager een bij de 
bevoegde autoriteit van een lidstaat 
ingediende aanvraag van het in de handel 
brengen intrekt voordat over de aanvraag 
advies is uitgebracht, stelt de aanvrager de 
bevoegde autoriteit van die lidstaat in 
kennis van zijn redenen hiervoor. De 
nationale bevoegde autoriteit maakt deze 
informatie toegankelijk voor het publiek 
en publiceert het beoordelingsverslag, 
indien beschikbaar, na alle commercieel 
vertrouwelijke informatie te hebben 
geschrapt.
7. Zodra de vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, stelt de 
bevoegde autoriteit van de betrokken 
lidstaat de aanvrager hiervan in kennis.
8. De nationale bevoegde autoriteit maakt 
de vergunning voor het in de handel 
brengen onverwijld en binnen vijftien 
dagen openbaar.
9. De nationale bevoegde autoriteit stelt 
een beoordelingsverslag op en maakt 
opmerkingen over het dossier, met name 
betreffende het resultaat van de klinische 
onderzoeken en het 
risicomanagementsysteem.
10. De nationale bevoegde autoriteit 
maakt het beoordelingsverslag onverwijld 
en binnen vijftien dagen openbaar, na alle 
commercieel vertrouwelijke informatie te 
hebben geschrapt, tezamen met de 
redenen voor zijn advies.
11. De lidstaten stellen het bureau in 
kennis van alle vergunningen voor het in 
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de handel brengen die zij hebben 
verleend. 
12. Nadat een vergunning voor het in de 
handel brengen is verleend, stelt de 
houder van deze vergunning de bevoegde 
autoriteit van de lidstaat waar de 
vergunning is verleend in kennis van de 
datum waarop het medische hulpmiddel 
daadwerkelijk in die lidstaat in de handel 
zal worden gebracht.
13. Wanneer het in de handel brengen 
van het medische hulpmiddel in de 
lidstaat tijdelijk dan wel definitief wordt 
stopgezet, deelt de houder van deze 
vergunning dit eveneens mee aan de 
bevoegde autoriteit en verstrekt hij in dit 
verband een medisch en/of economisch 
onderbouwde rechtvaardiging.

Or. en

Amendement 73

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 septies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 septies

Wederzijdse erkenning van 
gedecentraliseerde vergunningen voor het 

in de handel brengen
1. De bij artikel 78 opgerichte MDCG is 
verantwoordelijk voor het onderzoek naar 
alle kwesties inzake een vergunning voor 
het in de handel brengen in meer dan één 
lidstaat van een medisch hulpmiddel 
waarvoor een vergunning kan worden 
aangevraagd in overeenstemming met de 
procedure in artikel 41 sexies.
2. Teneinde een vergunning voor het in de 
handel brengen voor een dergelijk 
medisch hulpmiddel in meer dan één 
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lidstaat te verkrijgen, dient de aanvrager 
bij de bevoegde autoriteiten in deze 
lidstaten een aanvraag in op basis van een 
identiek dossier. Het dossier bevat de 
gegevens en documenten als bedoeld in de 
bijlagen VIII, IX en X van deze 
verordening. De ingediende documenten 
omvatten een lijst van de lidstaten die bij 
de aanvraag betrokken zijn. De aanvrager 
verzoekt één lidstaat als 
'referentielidstaat' op te treden en een 
beoordelingsverslag over het medische 
hulpmiddel op te stellen in 
overeenstemming met de leden 3 en 4. 
3. Wanneer op het moment van de 
aanvraag reeds een vergunning voor het 
in de handel brengen voor het medische 
hulpmiddel is verleend, erkennen de 
betrokken lidstaten de vergunning voor 
het in de handel brengen die is verleend 
door de referentielidstaat, oftewel de 
lidstaat die de vergunning voor het in de 
handel brengen als eerste heeft verleend. 
Hiertoe verzoekt de houder van de 
vergunning voor het in de handel brengen 
de referentielidstaat om het bestaande 
beoordelingsverslag van het medische 
hulpmiddel waarvoor een vergunning is 
verleend, bij te werken. De 
referentielidstaat werkt het 
beoordelingsverslag binnen 90 dagen na 
ontvangst van een geldige aanvraag bij. 
Het beoordelingsverslag wordt, tezamen 
met andere relevante gegevens en 
documenten, aan de betrokken lidstaten 
en de aanvrager gezonden.
4. In gevallen waarin op het moment van 
de aanvraag geen vergunning voor het in 
de handel brengen voor het medische 
hulpmiddel is verleend, verzoekt de 
aanvrager de referentielidstaat een 
ontwerpbeoordelingsverslag op te stellen. 
De referentielidstaat stelt het verslag op 
binnen 120 dagen na ontvangst van een
geldige aanvraag en zendt het aan de 
betrokken lidstaten en de aanvrager.
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5. Binnen 90 dagen na ontvangst van de 
in de leden 3 en 4 bedoelde documenten 
keuren de betrokken lidstaten het 
beoordelingsverslag goed en stellen ze de 
referentielidstaat hiervan in kennis. De 
referentielidstaat stelt vast dat algehele 
overeenstemming is bereikt, sluit de 
procedure en stelt de aanvrager hiervan 
in kennis.
6. Alle lidstaten waar overeenkomstig lid 2 
een aanvraag is ingediend, nemen binnen 
30 dagen na de vaststelling van de 
algehele instemming een besluit in 
overeenstemming met het 
beoordelingsverslag zoals dat is 
goedgekeurd.
7. Indien een betrokken lidstaat het 
beoordelingsverslag niet binnen de in lid 
5 bedoelde termijn kan goedkeuren 
vanwege een mogelijk ernstig risico voor 
de volksgezondheid, motiveert hij zijn 
standpunt uitvoerig en stelt hij de 
referentielidstaat, de andere betrokken 
lidstaten en de aanvrager in kennis van 
zijn redenen. De punten waarover verschil 
van inzicht bestaat, worden onverwijld 
aan de MDCG medegedeeld. 
8. In de MDCG spannen alle in lid 7 
bedoelde lidstaten zich in om 
overeenstemming over de te nemen 
maatregelen te bereiken. Zij bieden de 
aanvrager de mogelijkheid zijn standpunt 
mondeling of schriftelijk toe te lichten. 
Indien de lidstaten binnen 60 dagen nadat 
is medegedeeld over welke punten verschil 
van inzicht bestaat, overeenstemming 
bereiken, stelt de referentielidstaat de 
algehele instemming vast, sluit hij de 
procedure en stelt hij de aanvrager 
hiervan in kennis. Lid 6 is van toepassing. 
9. Indien de lidstaten binnen de in lid 7 
bepaalde periode van 60 dagen geen 
overeenstemming bereiken, wordt het 
bureau hiervan onverwijld in kennis 
gesteld, met het oog op de toepassing van 
de procedure overeenkomstig artikel 41 
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octies. Het bureau ontvangt een 
gedetailleerd verslag over de 
aangelegenheden waarover de lidstaten 
geen overeenstemming hebben bereikt en 
over de redenen van het ontbreken van 
overeenstemming. De aanvrager ontvangt 
een kopie van deze informatie.
10. Zodra de aanvrager ervan in kennis is 
gesteld dat de zaak aan het bureau is 
voorgelegd, zendt hij het bureau 
onverwijld een kopie van de in lid 2 
bedoelde gegevens en documenten.
11. In het in lid 9 bedoelde geval kunnen 
de lidstaten die het beoordelingsverslag 
van de referentielidstaat hebben 
goedgekeurd, op verzoek van de 
aanvrager het in de handel brengen van 
het medische hulpmiddel toestaan zonder 
de uitkomst van de procedure van artikel 
41 octies af te wachten. In dit geval wordt 
de vergunning verleend zonder afbreuk te 
doen aan de uitkomst van deze procedure.

Or. en

Amendement 74

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 octies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 octies

Arbitrageprocedure in geval van het 
ontbreken van overeenstemming met 

betrekking tot wederzijdse erkenning van 
gedecentraliseerde vergunningen voor het 

in de handel brengen
1. Wanneer naar de procedure van dit 
artikel wordt verwezen, beraadslaagt het 
comité voor medische hulpmiddelen en 
brengt het, binnen een termijn van 60 
dagen nadat de zaak aan het comité is 
voorgelegd, een met redenen omkleed 
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advies uit. 
In dringende gevallen kan het comité op 
voorstel van zijn voorzitter een kortere 
termijn vaststellen.
2. Met het oog op zijn beraadslagingen 
benoemt het comité voor medische 
hulpmiddelen een van zijn leden tot 
rapporteur. Het comité kan ook een 
beroep doen op onafhankelijke 
deskundigen om over specifieke zaken 
advies uit te brengen. Bij de benoeming 
van deskundigen stelt het comité hun 
taken vast en geeft het aan binnen welke 
termijn deze moeten zijn voltooid.
3. Alvorens advies uit te brengen stelt het 
comité voor medische hulpmiddelen de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen in de 
gelegenheid om binnen een door het 
comité vastgestelde termijn een 
schriftelijke of mondelinge toelichting te 
geven.
De commissie kan de in lid 1 bedoelde 
termijnen opschorten teneinde de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen de 
gelegenheid te bieden zijn toelichting voor 
te bereiden.
4. Het bureau stelt de aanvrager of 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen onverwijld in kennis van 
het advies van het comité inzake de 
vergunning voor het in de handel brengen 
van het medische hulpmiddel in kwestie. 
Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
advies van het comité voor medische 
hulpmiddelen kan de aanvrager of houder 
van de vergunning voor het in de handel 
brengen het bureau schriftelijk in kennis 
stellen van zijn voornemen om bezwaar 
aan te tekenen tegen het advies. In dat 
geval zendt hij binnen 60 dagen na 
ontvangst van het advies een gedetailleerd 
bezwaarschrift aan het bureau.
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Binnen 60 dagen na ontvangst van het 
bezwaarschrift beziet het comité zijn 
advies opnieuw.  Het benoemt een andere 
rapporteur en, indien nodig, een andere 
corapporteur dan de voor het 
oorspronkelijke advies benoemde 
rapporteur en corapporteur. De 
bezwaarprocedure heeft uitsluitend
betrekking op de oorspronkelijk door de 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen vermelde 
punten van het advies en is uitsluitend 
gebaseerd op wetenschappelijke gegevens 
die beschikbaar waren toen het comité het 
oorspronkelijke advies uitbracht. De 
aanvrager of houder van de vergunning 
voor het in de handel brengen kan het 
comité vragen in verband met het bezwaar 
de wetenschappelijke adviesgroep als 
bedoeld in artikel 78 bis te raadplegen.
De motivering van de beslissing op het
bezwaarschrift wordt bij het 
beoordelingsverslag als bedoeld in lid 5 
van dit artikel gevoegd.
5. Binnen 15 dagen na de vaststelling van 
het definitieve advies van het comité voor 
medische hulpmiddelen zendt het bureau 
het advies aan de lidstaten, de Commissie 
en de aanvrager of de houder van de 
vergunning voor het in de handel 
brengen, tezamen met het 
beoordelingsverslag inzake het medische 
hulpmiddel alsmede de motivering van de 
beslissing.
Wanneer over de aanvraag van een  
wederzijdse erkenning van een 
gedecentraliseerde vergunning voor het in 
de handel brengen van een medisch 
hulpmiddel als bedoeld in artikel 41 
septies een gunstig advies wordt 
uitgebracht, worden bij dit advies de 
volgende documenten gevoegd:
a) de documenten in het dossier als 
bedoeld in artikel 41 septies, lid 2;
b) indien van toepassing, de voorwaarden 
waaraan de vergunning wordt 
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onderworpen;
c) bijzonderheden omtrent aanbevolen 
voorwaarden en beperkingen met 
betrekking tot een veilig en doeltreffend 
gebruik van het medische hulpmiddel;
d) de voorgestelde etikettering en bijsluiter 
van het medische hulpmiddel.
6. Binnen 15 dagen na ontvangst van het 
advies als bedoeld in lid 5, stelt de 
Commissie een ontwerp-besluit over de 
aanvraag op, met inachtneming van het 
Unierecht. 
Indien het ontwerp-besluit behelst dat een 
vergunning voor het in de handel brengen 
dient te worden verleend, worden de in lid 
5 bedoelde documenten bijgevoegd. 
Wanneer het ontwerp-besluit niet in 
overeenstemming is met het advies van 
het bureau, geeft de Commissie tevens een 
uitvoerige toelichting op de redenen voor 
de verschillen.
Het ontwerp-besluit wordt doorgestuurd 
naar de lidstaten en de aanvrager of de 
houder van de vergunning voor het in de 
handel brengen.
De lidstaten beschikken over een termijn 
van 22 dagen om hun schriftelijke 
opmerkingen over het ontwerp-besluit in 
te dienen bij de Commissie. Indien de 
besluitvorming echter een dringend 
karakter heeft, kan de voorzitter van het 
comité voor medische hulpmiddelen naar 
gelang van de urgentie een kortere 
termijn vaststellen. Deze termijn is, 
behalve in uitzonderlijke omstandigheden, 
niet korter dan vijf dagen.
7. De lidstaten kunnen een schriftelijk, 
naar behoren gemotiveerd verzoek 
indienen voor de bespreking van het in lid 
6 bedoelde ontwerp-besluit in een plenaire 
vergadering van het comité voor medische 
hulpmiddelen, als bedoeld in artikel 88, 
lid 1. 
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Wanneer de schriftelijke opmerkingen 
van een lidstaat volgens de Commissie 
belangrijke nieuwe vragen van 
wetenschappelijke of technische aard 
doen rijzen waarop in het advies van het 
bureau niet wordt ingegaan, schorst de 
voorzitter van het comité voor medische 
hulpmiddelen de procedure en verwijst hij 
de aanvraag voor verdere behandeling 
naar het bureau.
8. De Commissie neemt in 
overeenstemming met, en binnen 30 
dagen na de beëindiging van de in artikel 
88, lid 3, bedoelde onderzoeksprocedure 
een definitief besluit. De Commissie 
actualiseert de informatie over het 
hulpmiddel in kwestie in het in artikel 41 
ter bedoelde elektronische systeem.
9. Indien de vergunning voor het in de 
handel brengen wordt geweigerd, mag het 
hulpmiddel in kwestie in de Unie niet in 
de handel worden gebracht.
10. Het besluit als bedoeld in lid 8 wordt 
tot alle lidstaten gericht en doorgestuurd 
naar de houder van de vergunning voor 
het in de handel brengen of de aanvrager. 
Binnen 30 dagen na de kennisgeving van 
het besluit verlenen de betrokken lidstaten 
en de referentielidstaat de vergunning 
voor het in de handel brengen of trekken 
zij deze in, dan wel passen zij de 
voorwaarden van de vergunning voor het 
in de handel brengen zodanig aan dat de 
vergunning aan het besluit beantwoordt. 
Zij stellen de Commissie en het bureau 
hiervan in kennis.

Or. en
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Amendement 75

Voorstel voor een verordening
Artikel 41 nonies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 41 nonies

Wijziging van een vergunning voor het in 
de handel brengen

1. Elk verzoek van een houder van een 
vergunning voor het in de handel brengen 
tot wijziging van een in overeenstemming 
met de artikelen 41 quater, 41 sexies en 41 
septies verleende vergunning voor het in 
de handel brengen, wordt ingediend bij 
alle lidstaten die eerder een vergunning 
hebben verleend voor het medische 
hulpmiddel in kwestie. 
De Commissie is bevoegd om in overleg 
met het bureau gedelegeerde handelingen 
vast te stellen overeenkomstig artikel 89 
van deze verordening, teneinde passende 
regelingen vast te stellen voor het 
onderzoek van wijzigingen in de 
voorwaarden van een vergunning voor het 
in de handel brengen.
2. In geval van arbitrage, onderworpen 
aan de Commissie, is de in artikel 41 
octies bedoelde procedure van 
overeenkomstige toepassing op de in 
vergunningen voor het in de handel 
brengen aangebrachte wijzigingen.
3. Wanneer een lidstaat van oordeel is dat 
ter bescherming van de volksgezondheid 
de overeenkomstig dit hoofdstuk 
verleende vergunning voor het in de 
handel brengen moet worden gewijzigd, 
geschorst of ingetrokken, legt deze lidstaat 
de kwestie onverwijld aan het bureau voor 
en wordt de in artikel 41 octies bedoelde 
procedure gevolgd. 
In uitzonderlijke gevallen, wanneer het 
ter bescherming van de volksgezondheid 
noodzakelijk is dringende maatregelen te 
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nemen, kan een lidstaat het in de handel 
brengen en het gebruik van het medische 
hulpmiddel in kwestie op zijn grondgebied 
opschorten totdat er een definitief besluit 
wordt genomen. De lidstaat stelt de 
Commissie, het bureau en de andere 
lidstaten uiterlijk de volgende werkdag in 
kennis van de redenen voor deze 
maatregel.

Or. en

Amendement 76

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

2. De fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse III, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, worden verplicht een 
vergunning voor het in de handel brengen 
te hebben die is gebaseerd op volledige 
kwaliteitsborging en onderzoek van het 
ontwerpdossier, als aangegeven in 
bijlage VIII. Bij wijze van alternatief kan 
de fabrikant ervoor kiezen een aanvraag 
in te dienen voor een vergunning voor het 
in de handel brengen die is gebaseerd op 
typeonderzoek, als aangegeven in bijlage 
IX, gekoppeld aan een vergunning voor 
het in de handel brengen die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X.

Bij de in artikel 1, lid 4, eerste alinea, 
bedoelde hulpmiddelen volgt de 
aangemelde instantie de 
raadplegingsprocedure, als beschreven in 
hoofdstuk II, punt 6.1, van bijlage VIII of 
punt 6 van bijlage IX, naargelang de van 
toepassing zijnde procedure.

Bij de in artikel 1, lid 4, eerste alinea, 
bedoelde hulpmiddelen volgt het comité 
voor vergunningen voor medische 
hulpmiddelen als bedoeld in artikel 41 
quater, of de nationale autoriteit, de 
raadplegingsprocedure, als beschreven in 
hoofdstuk II, punt 6.1, van bijlage VIII of 
punt 6 van bijlage IX, naargelang de van 
toepassing zijnde procedure.
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Bij de hulpmiddelen waarop deze 
verordening overeenkomstig artikel 1, lid 
2, onder e), van toepassing is volgt de 
aangemelde instantie de 
raadplegingsprocedure, als beschreven in 
hoofdstuk II, punt 6.2, van bijlage VIII of 
punt 6 van bijlage IX, naargelang de van 
toepassing zijnde procedure.

Bij de hulpmiddelen waarop deze 
verordening overeenkomstig artikel 1, lid 
2, onder e), van toepassing is, wordt voor
de vergunning voor het in de handel 
brengen de raadplegingsprocedure
gevolgd, als beschreven in hoofdstuk II, 
punt 6.2, van bijlage VIII of punt 6 van 
bijlage IX, naargelang de van toepassing 
zijnde procedure.

Or. en

Amendement 77

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. In afwijking van artikel 41 bis worden
de fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIb, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, als 
aangegeven in bijlage VIII, met 
uitzondering van hoofdstuk II, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie.
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de toepassing van een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op typeonderzoek, als aangegeven in 
bijlage IX, gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in bijlage X.

Or. en
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Amendement 78

Voorstel voor een verordening
Artikel 42 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. In afwijking van artikel 41 bis worden
de fabrikanten van hulpmiddelen van 
klasse IIa, met uitzondering van 
hulpmiddelen naar maat of hulpmiddelen 
voor onderzoek, onderworpen aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op volledige kwaliteitsborging, als 
aangegeven in bijlage VIII, met 
uitzondering van hoofdstuk II, met een op 
representativiteit berustende beoordeling 
van de ontwerpdocumentatie die deel 
uitmaakt van de technische documentatie.
Bij wijze van alternatief kan de fabrikant 
kiezen voor de opstelling van de technische 
documentatie, vastgesteld in bijlage II, 
gekoppeld aan een 
conformiteitsbeoordeling die is gebaseerd 
op controle van de conformiteit van het 
product, als aangegeven in deel A, punt 7, 
of deel B, punt 8, van bijlage X.

Or. en

Amendement 79

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Betrokkenheid van aangemelde instanties Betrokkenheid van aangemelde instanties 
bij de conformiteitsbeoordelingsprocedure

Or. en
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Amendement 80

Voorstel voor een verordening
Artikel 43 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 81

Voorstel voor een verordening
Artikel 44

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 44 Schrappen
Mechanisme voor de toetsing van 

bepaalde conformiteitsbeoordelingen
1. De aangemelde instanties stellen de 
Commissie in kennis van de verzoeken om 
conformiteitsbeoordelingen voor 
hulpmiddelen van klasse III, behalve voor 
verzoeken om bestaande certificaten aan 
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te vullen of te verlengen. De kennisgeving 
gaat vergezeld van de 
ontwerpgebruiksaanwijzing, als bedoeld 
in punt 19.3 van bijlage I, en de 
ontwerpsamenvatting van de veiligheids-
en klinische prestaties, als bedoeld in 
artikel 26. In haar kennisgeving geeft de 
aangemelde instantie de geschatte datum 
aan waarop de conformiteitsbeoordeling 
moet zijn voltooid. De Commissie stuurt 
de kennisgeving en de begeleidende 
documenten onmiddellijk naar de MDCG 
door. 
2. Binnen 28 dagen na ontvangst van de 
in lid 1 bedoelde informatie kan de 
MDCG de aangemelde instantie 
verzoeken om vóór de afgifte van een 
certificaat een samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling in te 
dienen. Op voorstel van een van haar 
leden of de Commissie neemt de MDCG 
een besluit over de indiening van een 
dergelijk verzoek overeenkomstig de in 
artikel 78, lid 4, vastgestelde procedure. In 
haar verzoek geeft de MDCG de 
wetenschappelijk geldige 
gezondheidsreden aan waarom zij het 
specifieke dossier voor indiening van een 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling heeft 
geselecteerd. Bij de selectie van een 
specifiek dossier wordt terdege rekening 
gehouden met het beginsel van gelijke 
behandeling.
Binnen vijf dagen na ontvangst van het 
verzoek van de MDCG stelt de 
aangemelde instantie de fabrikant 
daarvan in kennis. 
3. De MDCG kan uiterlijk zestig dagen na 
indiening van de samenvatting van de 
voorlopige conformiteitsbeoordeling 
opmerkingen hierover indienen. Binnen 
die periode en uiterlijk dertig dagen na 
indiening kan de MDCG verzoeken om 
indiening van aanvullende informatie die 
om wetenschappelijk geldige redenen 
nodig is voor de analyse van de voorlopige 
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conformiteitsbeoordeling van de 
aangemelde instantie. Dit kan een verzoek 
om monsters of een bezoek ter plekke in 
de bedrijfsruimten van de fabrikant 
omvatten. Totdat de verlangde 
aanvullende informatie is verstrekt, wordt 
de in de eerste zin van dit lid bedoelde 
periode voor het indienen van 
opmerkingen opgeschort. Latere 
verzoeken om aanvullende informatie van 
de MDCG schorten de periode voor de 
indiening van opmerkingen niet op.
4. De aangemelde instantie houdt terdege 
rekening met de overeenkomstig lid 3 
ontvangen opmerkingen. Zij stuurt de 
Commissie een toelichting op de wijze 
waarop deze opmerkingen in aanmerking 
zijn genomen, met een eventuele 
rechtvaardiging van de redenen waarom 
geen gevolg is gegeven aan de ontvangen 
opmerkingen, alsook haar definitieve 
besluit betreffende de 
conformiteitsbeoordeling in kwestie. De 
Commissie stuurt deze informatie 
onmiddellijk naar de MDCG door. 
5. Wanneer dit noodzakelijk wordt geacht 
voor de bescherming van de veiligheid 
van de patiënten en de volksgezondheid, 
kan de Commissie door middel van 
uitvoeringshandelingen specifieke 
categorieën of groepen hulpmiddelen, met 
uitzondering van hulpmiddelen van klasse 
III, vaststellen waarop de leden 1 tot en 
met 4 gedurende een vooraf bepaalde 
periode van toepassing zijn. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
onderzoeksprocedure vastgesteld.
Maatregelen overeenkomstig dit lid 
kunnen alleen op grond van een of meer 
van de volgende criteria worden 
gerechtvaardigd:
(a) het innovatieve karakter van het 
hulpmiddel of de technologie waarop het 
is gebaseerd en het significante klinische 
effect of effect voor de volksgezondheid 
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ervan;
(b) een nadelige verandering in het 
risico/batenprofiel van een specifieke 
categorie of groep hulpmiddelen als 
gevolg van wetenschappelijk geldige 
zorgen over de gezondheid in verband met 
bestanddelen of bronmateriaal of in 
verband met het effect op de gezondheid 
bij een defect; 
(c) een toegenomen aantal ernstige 
incidenten, gerapporteerd overeenkomstig 
artikel 61, in verband met een specifieke 
categorie of groep hulpmiddelen;
(d) significante verschillen in de 
conformiteitsbeoordelingen, uitgevoerd 
door verschillende aangemelde instanties 
op substantieel soortgelijke hulpmiddelen; 
(e) volksgezondheidszorgen in verband 
met een specifieke categorie of groep 
hulpmiddelen of de technologie waarop zij 
zijn gebaseerd.
6. De Commissie maakt een samenvatting 
van de overeenkomstig lid 3 ingediende 
opmerkingen en de uitkomst van de 
conformiteitsbeoordelingsprocedure 
toegankelijk voor het publiek. Zij deelt 
geen persoonsgegevens of informatie van 
commercieel vertrouwelijke aard mee.
7. De Commissie zet voor de uitvoering 
van dit artikel de nodige technische 
infrastructuur op voor de uitwisseling van 
gegevens met elektronische middelen 
tussen de aangemelde instanties en de 
MDCG. 
8. De Commissie kan door middel van 
uitvoeringshandelingen de 
uitvoeringsvoorschriften en de 
procedurele aspecten vaststellen voor de 
indiening en de analyse van de 
samenvatting van de voorlopige 
conformiteitsbeoordeling overeenkomstig 
de leden 2 en 3. Die 
uitvoeringshandelingen worden volgens 
de in artikel 88, lid 3, bedoelde 
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onderzoeksprocedure vastgesteld. 

Or. en

Amendement 82

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 83

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. Klinische onderzoeken worden zodanig 
opgezet en uitgevoerd dat de rechten, de 
veiligheid en het welzijn van de aan een 
klinisch onderzoek deelnemende 
proefpersonen worden beschermd, in 
overeenstemming met artikel 50 bis, lid 3,
en dat de bij het klinische onderzoek 
gegenereerde klinische gegevens 
betrouwbaar en robuust zijn.

Or. en
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Amendement 84

Voorstel voor een verordening
Artikel 50 bis (nieuw) 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 50 bis
Betrokkenheid van ethische commissies

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

Or. en

Amendement 85

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 86

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 87

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – 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 het klinische 
onderzoek geacht onder de werkingssfeer 
van deze verordening te vallen en wordt de 
aanvraag als volledig beschouwd.

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

Or. en

Amendement 88

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(c) na afloop van een periode van 35 dagen (c) na afloop van een periode van 60 dagen 
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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. 

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

Amendement 89

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 1 – letter g bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Amendement 90

Voorstel voor een verordening
Artikel 52 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Na voltooiing van het klinische 
onderzoek wordt door de opdrachtgever 
een samenvatting van de resultaten in het 
elektronische systeem als bedoeld in 
artikel 53 bis ingevoerd, op een manier 
die voor de leek gemakkelijk te begrijpen 
is.

Or. en
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Amendement 91

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 92

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Or. en

Motivering

Het is van belang dat gezondheidswerkers ook adequate toegang hebben tot het elektronische 
systeem inzake klinische onderzoeken, omdat hierin verslagen met betrekking tot ernstige 
ongewenste voorvallen en gebreken van hulpmiddelen zijn opgenomen. Indien dit het 
algemeen belang dient, is het is tevens belangrijk ervoor te zorgen dat er een manier bestaat 
om bestaande informatie aan te vragen die anders, zonder een speciaal verzoek, niet 
gemakkelijk toegankelijk is.

Amendement 93

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat een klinisch 
onderzoek heeft geweigerd, geschorst of 
beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinisch onderzoek of 
door de opdrachtgever in kennis is gesteld 
van de vroegtijdige beëindiging van een 
klinisch onderzoek om veiligheidsredenen, 
deelt die lidstaat zijn besluit en de redenen
daarvoor door middel van het in artikel 53 
bedoelde elektronische systeem aan alle 
lidstaten en de Commissie mee.

1. Wanneer een lidstaat een klinisch 
onderzoek heeft geweigerd, geschorst of 
beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinisch onderzoek of 
door de opdrachtgever in kennis is gesteld 
van de vroegtijdige beëindiging van een 
klinisch onderzoek om redenen met 
betrekking tot veiligheid of werkzaamheid, 
deelt die lidstaat zijn besluit en de redenen
voor dat besluit door middel van het in 
artikel 53 bedoelde elektronische systeem 
aan alle lidstaten en de Commissie mee.

Or. en
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Amendement 94

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 95

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

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

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

Or. en

Amendement 96

Voorstel voor een verordening
Artikel 58 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. In de aanvraag stelt de opdrachtgever 
een van de betrokken lidstaten als 
coördinerende lidstaat voor. Als die lidstaat 
niet de coördinerende lidstaat wenst te zijn, 
wordt hij het binnen zes dagen na de 
indiening van de aanvraag met een andere 
betrokken lidstaat erover eens dat 
laatstgenoemde de coördinerende lidstaat 
is. Als geen andere lidstaat aanvaardt om 
de coördinerende lidstaat te zijn, is de door 
de opdrachtgever voorgestelde lidstaat de 
coördinerende lidstaat. Als een andere 
lidstaat dan de door de opdrachtgever 
voorgestelde lidstaat de coördinerende 
lidstaat wordt, gaat de in artikel 51, lid 2, 
bedoelde termijn in op de dag na de 
aanvaarding.

2. In de aanvraag stelt de opdrachtgever 
een van de betrokken lidstaten als 
coördinerende lidstaat voor. De meldende 
lidstaat wordt gekozen uit de betrokken 
lidstaten waar de meeste aan het klinische 
onderzoek in kwestie deelnemende 
proefpersonen woonachtig zijn.  Als die 
lidstaat niet de coördinerende lidstaat 
wenst te zijn, wordt hij het binnen zes 
dagen na de indiening van de aanvraag met 
een andere betrokken lidstaat erover eens 
dat laatstgenoemde de coördinerende 
lidstaat is. Als geen andere lidstaat 
aanvaardt om de coördinerende lidstaat te 
zijn, is de door de opdrachtgever 
voorgestelde lidstaat de coördinerende 
lidstaat. Als een andere lidstaat dan de door 
de opdrachtgever voorgestelde lidstaat de 
coördinerende lidstaat wordt, gaat de in 
artikel 51, lid 2, bedoelde termijn in op de 
dag na de aanvaarding.

Or. en
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Amendement 97

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98

Voorstel voor een verordening
Artikel 61 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3. De lidstaten nemen alle passende 
maatregelen en voeren gerichte 
voorlichtingscampagnes om 
gezondheidswerkers, gebruikers en 
patiënten ertoe aan te moedigen en in staat 
te stellen vermoedelijke ernstige 
incidenten, als bedoeld in lid 1, onder a), te 
rapporteren aan hun bevoegde 
autoriteiten. De lidstaten brengen de 
Commissie van deze maatregelen op de 
hoogte.

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

De bevoegde instanties van de lidstaten
registreren dergelijke verslagen centraal op 
nationaal niveau. Wanneer een bevoegde 
autoriteit van een lidstaat dergelijke 
verslagen ontvangt, stelt zij de fabrikant 
van het betrokken hulpmiddel hiervan
onmiddellijk in kennis. De fabrikant zorgt 
voor de passende follow-up. 
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Indien een bevoegde autoriteit van een 
lidstaat erachter komt dat de 
overeenkomstig de eerste alinea 
ontvangen verslagen betrekking hebben 
op een ernstig incident, registreert zij deze 
verslagen ogenblikkelijk in het in 
artikel 62 bedoelde elektronische systeem, 
tenzij het incident in kwestie al door de 
fabrikant is gerapporteerd.

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

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

Or. en

Motivering

De rapportage door gezondheidswerkers, gebruikers en patiënten moet worden verbeterd. De 
Commissie moet hiertoe standaardformulieren opstellen, rekening houdend met de 
bemerkingen van patiënten- en consumentenorganisaties. Deze formulieren moeten in 
elektronische vorm beschikbaar worden gesteld alsook in niet-elektronisch formaat, meer 
bepaald voor gebruikers die geen toegang hebben tot het internet of niet met computers 
kunnen omgaan.

Amendement 99

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Motivering

Als het van rechtmatig belang is om in een vroeg stadium kennis te vergaren over ernstige 
incidenten met medische hulpmiddelen, moet er een allesomvattend recht op informatie 
ingesteld worden.

Amendement 100

Voorstel voor een verordening
Artikel 62 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Als het van rechtmatig belang is om in een vroeg stadium kennis te vergaren over ernstige 
incidenten met medische hulpmiddelen, moet er een allesomvattend recht op informatie 
ingesteld worden.

Amendement 101

Voorstel voor een verordening
Artikel 63 – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen
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Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de opname van deze bepaling in artikel 61, lid 3.

Amendement 102

Voorstel voor een verordening
Artikel 68 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat ook het bureau en gezondheidswerkers onbeperkte toegang hebben tot 
het elektronisch systeem voor markttoezicht, aangezien dit systeem belangrijke informatie 
bevat over hulpmiddelen die de gezondheid kunnen schaden. Als het van rechtmatig belang is 
om in een vroeg stadium kennis te vergaren over ernstige incidenten met medische 
hulpmiddelen, moet er een allesomvattend recht op informatie ingesteld worden; de toegang 
voor het publiek kan niettemin tot op zekere hoogte beperkt worden.
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Amendement 103

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Motivering

In plaats van per geval advies in te winnen, moet er een adviescomité worden opgericht dat 
meteen deskundige raad en kennis verstrekt en op die manier de werkzaamheden van de 
Commissie, de MDCG en de lidstaten ondersteunt. 

Amendement 104

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 – lid 8 – alinea 1 – streepje 3 (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

- het onderzoek van kwesties betreffende 
de procedure voor wederzijdse erkenning, 
conform de bepalingen van 
artikel 41 sexies.

Or. en

Amendement 105

Voorstel voor een verordening
Artikel 78 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Artikel 78 bis

Adviescomité
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1. Er moet een multidisciplinair 
adviescomité worden opgericht, bestaande 
uit deskundigen en vertegenwoordigers 
van organisaties van belanghebbenden en 
organisaties uit het maatschappelijk 
middenveld, dat de MDCG, de Commissie 
en de lidstaten ondersteuning, 
wetenschappelijk advies en expertise moet 
verstrekken met betrekking tot de 
verschillende aspecten van medische 
technologie, meer bepaald in verband met 
medische hulpmiddelen, medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en 
grensgevallen inzake geneesmiddelen, 
menselijke weefsels en cellen, cosmetische 
producten, biociden, levensmiddelen en, 
indien nodig, andere producten, alsook 
met betrekking tot andere aspecten van de 
tenuitvoerlegging van deze verordening. 
2. Bij de beoordeling van grensgevallen 
waarbij genees- en levensmiddelen 
betrokken zijn, raadpleegt het 
adviescomité het EMA en de Europese 
Autoriteit voor voedselveiligheid. 
3. De Commissie verleent logistieke 
ondersteuning voor de werkzaamheden 
van het adviescomité.  

Or. en

Motivering

In plaats van per geval advies in te winnen, moet er een adviescomité worden opgericht dat 
meteen deskundige raad en kennis verstrekt en op die manier de werkzaamheden van de 
Commissie, de MDCG en de lidstaten ondersteunt. 

Amendement 106

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a bis) onderzoeken van kwesties 
betreffende de procedure voor wederzijdse 
erkenning, conform de bepalingen van 
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artikel 41 sexies;

Or. en

Amendement 107

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 108

Voorstel voor een verordening
Artikel 82 – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Door de MDCG van geval tot geval 
uitgenodigde deskundigen en andere 
derde partijen wordt verzocht een 

2. Aan deskundigen die deel uitmaken van 
het in artikel 78 bis vermelde adviescomité
wordt verzocht een verklaring af te leggen 
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verklaring af te leggen over hun belangen 
bij de aangelegenheid in kwestie.

over hun belangen bij de aangelegenheid in 
kwestie.

Or. en

Amendement 109

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De Commissie en de lidstaten nemen alle 
nodige maatregelen om de instelling van 
registers voor specifieke soorten 
hulpmiddelen te garanderen met als doel
ervaringen met het gebruik van dergelijke 
hulpmiddelen na het in de handel brengen 
ervan te verzamelen. Voor medische 
hulpmiddelen van klasse IIb en klasse III 
wordt er stelselmatig een register 
ingevoerd. Dergelijke registers dragen bij 
tot de onafhankelijke evaluatie van de 
veiligheid en de prestaties van de 
hulpmiddelen op de lange termijn.

Or. en

Amendement 110

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk II Hoofdstuk VI
Aanbieden van hulpmiddelen, 

verplichtingen van de marktdeelnemers, 
herverwerking, CE-markering, vrij verkeer

Aanbieden van hulpmiddelen, 
verplichtingen van de marktdeelnemers, 

herverwerking, CE-markering, vrij verkeer
Artikelen in dit hoofdstuk: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22
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Or. en

Amendement 111

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII
Herverwerking van medische 

hulpmiddelen
Artikelen in dit hoofdstuk: 15 bis, 15 ter, 
15 quater, 15 quinquies

Or. en

Amendement 112

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk III – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk III Hoofdstuk VIII
Identificatie en traceerbaarheid van 
hulpmiddelen, registratie van hulpmiddelen 
en marktdeelnemers, samenvatting van 
veiligheids- en klinische prestaties,
E u r o p e s e  databank voor medische 
hulpmiddelen

Identificatie en traceerbaarheid van 
hulpmiddelen, registratie van hulpmiddelen 
en marktdeelnemers, Europese databank 
voor medische hulpmiddelen

Artikelen in dit hoofdstuk: 23, 24, 25, 27

Or. en
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Amendement 113

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IV – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IV Hoofdstuk IV

Aangemelde instanties Aangemelde instanties
Artikelen in dit hoofdstuk: 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 bis, 43

Or. en

Amendement 114

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk V – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk V Hoofdstuk II
Indeling en conformiteitsbeoordeling Indeling van medische hulpmiddelen

Artikelen in dit hoofdstuk: 41

Or. en

Amendement 115

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk III
Vergunning voor het in de handel 

brengen en conformiteitsbeoordeling
Artikelen in dit hoofdstuk: 26, 41 bis, 41 
ter, 41 quater, 41 quinquies, 41 sexies, 41f,
41 septies, 41 octies, 42, 44, 45, 46, 47, 48 

Or. en
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Amendement 116

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VI – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VI Hoofdstuk V
Klinische evaluatie en klinische 

onderzoeken
Klinische evaluatie en klinische 

onderzoeken
Artikelen in dit hoofdstuk: 49, 50, 50 bis, 
51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Amendement 117

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VII – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VII Hoofdstuk IX
Bewaking en markttoezicht Bewaking en markttoezicht

Artikelen in dit hoofdstuk: 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en

Amendement 118

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk VIII – Titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk VIII Hoofdstuk X
Samenwerking tussen lidstaten, 
coördinatiegroep voor medische 

hulpmiddelen, EU-referentielaboratoria, 

Samenwerking tussen lidstaten, 
coördinatiegroep voor medische 

hulpmiddelen, EU-referentielaboratoria, 
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hulpmiddelenregisters hulpmiddelenregisters
Artikelen in dit hoofdstuk: 76, 77, 78, 78 
bis, 79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Amendement 119

Voorstel voor een verordening
Hoofdstuk IX – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Hoofdstuk IX Hoofdstuk XI
Geheimhouding, gegevensbescherming, 

financiering, sancties
Geheimhouding, gegevensbescherming, 

financiering, sancties
Artikelen in dit hoofdstuk: 84, 85, 86, 87

Or. en

Amendement 120

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – DEEL III – punt 19.2 – letter n

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(n) 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;

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

Or. en
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Amendement 121

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – DEEL III – punt 19.2 – letter o

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(o) de vermelding, indien van toepassing, 
dat het bij het hulpmiddel gaat om een 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik dat is 
herverwerkt alsmede de vermelding van 
het aantal malen dat het hulpmiddel reeds 
is herverwerkt en eventuele beperkingen 
ten aanzien van het aantal malen dat het 
hulpmiddel mag worden herverwerkt; 

Schrappen

Or. en

Amendement 122

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – Deel III – punt 19.3 – letter k

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 123

Voorstel voor een verordening
Bijlage I – DEEL III – punt 19.3 – letter l

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(l) met uitzondering van de in 
artikel 15 ter vermelde hulpmiddelen,
wanneer op het hulpmiddel de vermelding 
is aangebracht dat het bestemd is voor 
eenmalig gebruik: alle gegevens over 
eigenschappen en technische factoren 
waarmee de fabrikant bekend is en die bij 
hergebruik een mogelijk risico opleveren. 
Wanneer overeenkomstig punt 19.1, 
onder c), geen gebruiksaanwijzing vereist 
is, moet de informatie de gebruiker 
desgevraagd ter beschikking worden 
gesteld;

Or. en

Amendement 124

Voorstel voor een verordening
Bijlage II – 6.1 – letter d

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(d) het PMCF (Post-Market Clinical 
Follow-up)-plan (plan voor de klinische 
follow-up na het in de handel brengen) en
het PMCF-evaluatieverslag in 
overeenstemming met deel B van 
bijlage XIII of een motivering waarom een 
PMCF niet noodzakelijk of wenselijk 
wordt geacht.

(d) het PMCF (Post-Market Clinical 
Follow-up)-plan (plan voor de klinische 
follow-up na het in de handel brengen), 
inclusief een beoordeling van het PMCF-
evaluatieverslag door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie voor medische 
hulpmiddelen van klasse III, in 
overeenstemming met deel B van 
bijlage XIII of een motivering waarom een 
PMCF niet noodzakelijk of wenselijk 
wordt geacht.

Or. en
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Motivering

Ter bevordering van de transparantie moet het PMCF-evaluatieverslag van de fabrikant voor 
de meest risicovolle hulpmiddelen een aanvullende beoordeling door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie ondergaan.

Amendement 125

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – Deel A – punt 10

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10. herverwerkt hulpmiddel voor eenmalig 
gebruik (ja/nee),

10. in geval van een hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik, de motivering zoals 
bedoeld in artikel 15 bis, lid 3.

Or. en

Amendement 126

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.1.4. De organisatiestructuur, de verdeling 
van verantwoordelijkheden en het 
functioneren van de aangemelde instantie 
moeten van dien aard zijn dat het 
vertrouwen in de uitvoering en de 
resultaten van de verrichte 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten is 
gewaarborgd. 

1.1.4. De organisatiestructuur, de verdeling 
van verantwoordelijkheden en het 
functioneren van de aangemelde instantie 
moeten van dien aard zijn dat het 
vertrouwen in de uitvoering en de
resultaten van de verrichte 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten is 
gewaarborgd. 

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

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

Or. en
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Amendement 127

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 1 – punt 1.2 – punt 1.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.3. De aangemelde instantie, de hoogste 
leidinggevenden ervan en het met de 
uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingstaken belaste 
personeel

1.2.3. De aangemelde instantie, de hoogste 
leidinggevenden ervan en het met de 
uitvoering van de 
conformiteitsbeoordelingstaken belaste 
personeel:

- mogen noch ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de 
producten, noch gemachtigde van een van 
deze partijen zijn. Dit vormt geen beletsel 
voor de aankoop en het gebruik van 
beoordeelde producten die nodig zijn voor 
de activiteiten van de aangemelde instantie 
(bv. meetapparatuur), de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling of het gebruik 
van dergelijke producten voor persoonlijke 
doeleinden;

- mogen noch ontwerper, fabrikant, 
leverancier, installateur, koper, eigenaar, 
gebruiker of onderhouder van de 
producten, noch gemachtigde van een van 
deze partijen zijn. Dit vormt geen beletsel 
voor de aankoop en het gebruik van 
beoordeelde producten die nodig zijn voor 
de activiteiten van de aangemelde instantie 
(bv. meetapparatuur), de uitvoering van de 
conformiteitsbeoordeling of het gebruik 
van dergelijke producten voor persoonlijke 
doeleinden;

mogen noch rechtstreeks noch als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken zijn bij het ontwerpen, 
vervaardigen of construeren, in de handel 
brengen, installeren, gebruiken of 
onderhouden van de producten die zij 
beoordelen. Zij mogen geen activiteiten 
ontplooien die hun onafhankelijk oordeel 
of hun integriteit met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld, in het 
gedrang kunnen brengen; 

- mogen noch rechtstreeks noch als 
vertegenwoordiger van de betrokken 
partijen betrokken zijn bij het ontwerpen, 
vervaardigen of construeren, in de handel 
brengen, installeren, gebruiken of 
onderhouden van de producten die zij 
beoordelen. Zij mogen geen activiteiten 
ontplooien die hun onafhankelijk oordeel 
of hun integriteit met betrekking tot de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
waarvoor zij zijn aangemeld, in het 
gedrang kunnen brengen; 



PE507.972v01-00 104/120 PR\933401NL.doc

NL

mogen geen diensten aanbieden of 
verlenen die het vertrouwen in hun 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid of 
objectiviteit kunnen aantasten. In het 
bijzonder mogen zij de fabrikant, zijn 
gemachtigde, een leverancier of een 
commerciële concurrent geen 
adviesdiensten aanbieden of verlenen met 
betrekking tot het ontwerp, de constructie, 
het in de handel brengen of het onderhoud 
van de te beoordelen producten of 
procedés. Dit vormt geen beletsel voor 
algemene opleidingsactiviteiten met 
betrekking tot regelgeving inzake medische 
hulpmiddelen of daarmee verband 
houdende normen die niet klantspecifiek 
zijn.

- mogen geen diensten aanbieden of 
verlenen die het vertrouwen in hun 
onafhankelijkheid, onpartijdigheid of 
objectiviteit kunnen aantasten. In het 
bijzonder mogen zij de fabrikant, zijn 
gemachtigde, een leverancier of een 
commerciële concurrent geen 
adviesdiensten aanbieden of verlenen met 
betrekking tot het ontwerp, de constructie, 
het in de handel brengen of het onderhoud 
van de te beoordelen producten of 
procedés. Dit vormt geen beletsel voor 
algemene opleidingsactiviteiten met 
betrekking tot regelgeving inzake medische 
hulpmiddelen of daarmee verband 
houdende normen die niet klantspecifiek 
zijn.

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

Or. en

Amendement 128

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

1.2.6. De aangemelde instantie waarborgt 
dat de activiteiten van haar 
dochterondernemingen of subcontractanten 
dan wel van enige geassocieerde instantie 
de onafhankelijkheid, onpartijdigheid of 
objectiviteit van haar 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten niet 
aantasten, en legt zulks schriftelijk vast. De 
aangemelde instantie verstrekt de 
nationale autoriteit bewijsmateriaal 
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waaruit blijkt dat deze bepaling wordt 
nageleefd.

Or. en

Amendement 129

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.3. Vertrouwelijkheid 1.3. Vertrouwelijkheid

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

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

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

Or. en

Amendement 130

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 1 – punt 1.6 – punt 16.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.6.1. De aangemelde instantie neemt deel 
aan de desbetreffende 

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

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

Or. en

Amendement 131

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.1. Algemeen 3.1. Algemeen
3.1.1. De aangemelde instantie moet in 
staat zijn alle haar bij deze verordening 
toegewezen taken te verrichten met de 
grootste mate van beroepsintegriteit en met 
de vereiste technische bekwaamheid op het 
specifieke gebied, ongeacht of deze taken 
door de aangemelde instantie zelf dan wel 
namens haar en onder haar 
verantwoordelijkheid worden verricht.

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

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

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

Dit houdt in dat de instantie binnen haar 
organisatie over voldoende 
wetenschappelijk personeel moet 

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

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

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

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

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

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

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

Or. en
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Amendement 132

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 3 – punt 3.2 – punt 3.2.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.3. Het personeel dat bevoegd is om 
andere personeelsleden te machtigen tot de 
uitvoering van specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en 
het personeel dat de algehele 
verantwoordelijkheid voor de eindevaluatie 
en de besluitvorming met betrekking tot de 
certificering draagt, moet in dienst zijn van 
de aangemelde instantie zelf en mag niet in 
onderaanneming werken. Dit personeel 
moet kunnen aantonen gezamenlijk te 
beschikken over kennis en ervaring met 
betrekking tot:

3.2.3. Het personeel dat bevoegd is om 
andere personeelsleden te machtigen tot de 
uitvoering van specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten en 
het personeel dat de algehele 
verantwoordelijkheid voor de eindevaluatie 
en de besluitvorming met betrekking tot de 
certificering draagt, moet in dienst zijn van 
de aangemelde instantie zelf en mag niet in 
onderaanneming werken. Dit personeel 
moet kunnen aantonen gezamenlijk te 
beschikken over kennis en ervaring met 
betrekking tot:

- de Uniewetgeving inzake medische 
hulpmiddelen en de bijbehorende 
richtsnoeren;

- de Uniewetgeving inzake medische 
hulpmiddelen en de bijbehorende 
richtsnoeren;

- de conformiteitsbeoordelingsprocedures 
in overeenstemming met deze verordening;

- de conformiteitsbeoordelingsprocedures 
in overeenstemming met deze verordening;

- in ruime zin, technologieën op het gebied 
van medische hulpmiddelen, de bedrijfstak 
van medische hulpmiddelen en het 
ontwerpen en vervaardigen van medische 
hulpmiddelen;

- in ruime zin, technologieën op het gebied 
van medische hulpmiddelen, de bedrijfstak 
van medische hulpmiddelen en het 
ontwerpen en vervaardigen van medische 
hulpmiddelen;

- het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
aangemelde instantie en daarmee verband 
houdende procedures;

- het kwaliteitsmanagementsysteem van de 
aangemelde instantie en daarmee verband 
houdende procedures;

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

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

- relevante opleidingen voor het personeel 
dat is betrokken bij 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in 
verband met medische hulpmiddelen;

- relevante opleidingen voor het personeel 
dat is betrokken bij 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten in 
verband met medische hulpmiddelen;

- de bekwaamheid om certificaten, 
verslagen en rapporten op te stellen die 

- de bekwaamheid om certificaten, 
verslagen en rapporten op te stellen die 
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aantonen dat de 
conformiteitsbeoordelingen naar behoren 
zijn verricht.

aantonen dat de 
conformiteitsbeoordelingen naar behoren 
zijn verricht;
- ten minste drie jaar passende ervaring 
op het vlak van 
conformiteitsbeoordelingen binnen een 
aangemelde instantie.

Or. en

Amendement 133

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

- kan worden vastgesteld wanneer 
specialistische input is vereist voor de 
beoordeling van de door de fabrikant 
verrichte klinische evaluatie en naar 
behoren gekwalificeerde deskundigen 
kunnen worden aangegeven;

- kan worden vastgesteld wanneer 
specialistische input is vereist voor de 
beoordeling van de plannen voor klinisch 
onderzoek en de door de fabrikant 
verrichte klinische evaluatie en naar 
behoren gekwalificeerde deskundigen 
kunnen worden aangegeven;

- passende opleidingen voor externe 
klinische deskundigen kunnen worden 
verzorgd op het gebied van de relevante 
voorschriften van deze verordening, 
gedelegeerde handelingen en/of 
uitvoeringshandelingen, geharmoniseerde 
normen, GTS en richtsnoeren, en aldus kan 
worden gewaarborgd dat de externe 
klinische deskundigen zich volledig bewust 
zijn van de context en de implicaties van 

- passende opleidingen voor externe 
klinische deskundigen kunnen worden 
verzorgd op het gebied van de relevante 
voorschriften van deze verordening, 
gedelegeerde handelingen en/of 
uitvoeringshandelingen, geharmoniseerde 
normen, GTS en richtsnoeren, en aldus kan 
worden gewaarborgd dat de externe 
klinische deskundigen zich volledig bewust 
zijn van de context en de implicaties van 
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de door hen verrichte beoordeling en 
verstrekte adviezen;

de door hen verrichte beoordeling en 
verstrekte adviezen;

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

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

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

- de plannen voor klinisch onderzoek, de 
gepresenteerde klinische gegevens en de 
resultaten van de beoordeling door de 
externe klinische deskundigen van de door 
de fabrikant verrichte klinische evaluatie 
op wetenschappelijke grondslag kunnen 
worden aangevochten;

- kan worden nagegaan of de door 
klinische deskundigen verrichte klinische 
beoordelingen vergelijkbaar en consistent 
zijn;

- kan worden nagegaan of de door 
klinische deskundigen verrichte klinische 
beoordelingen vergelijkbaar en consistent 
zijn;

- een objectief klinisch oordeel kan worden 
gegeven over de beoordeling van de door 
de fabrikant verrichte klinische evaluatie 
en een aanbeveling kan worden gericht aan 
het beslissingsorgaan van de aangemelde 
instantie.

- een objectief klinisch oordeel kan worden 
gegeven over de beoordeling van de door 
de fabrikant verrichte klinische evaluatie 
en een aanbeveling kan worden gericht aan 
het beslissingsorgaan van de aangemelde 
instantie;
- er duidelijkheid kan worden verschaft 
over actieve stoffen. 

Or. en

Amendement 134

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.2.5. Het personeel dat is belast met de 
uitvoering van productgerelateerde 
onderzoeken (bv. onderzoek van het 
ontwerpdossier, onderzoek van de 
technische documentatie of typeonderzoek, 

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

of typeonderzoek, met inbegrip van 
aspecten zoals klinische evaluatie, 
biologische veiligheid, sterilisatie, 
validering van software) moet kunnen 
aantonen te beschikken over de volgende 
kwalificaties:

Or. en

Amendement 135

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 136

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

3.3.1. De aangemelde instantie moet 
beschikken over een procedure voor de 
volledige documentatie van de kwalificatie 
van elk bij de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
betrokken personeelslid en de vervulling 
van de in punt 3.2 bedoelde 
kwalificatiecriteria. 
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behoren waarom de betrokken 
personeelsleden gemachtigd zijn om 
specifieke 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten uit 
te voeren. 

Or. en

Amendement 137

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 3 – punt 3.4 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.4. Subcontractanten en externe 
deskundigen 

3.4. Subcontractanten en externe 
deskundigen 

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

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

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

3.4.2. Een aangemelde instantie die 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten 
uitbesteedt aan een organisatie of een 

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

persoon, moet een beleid voeren waarin de 
voorwaarden worden beschreven 
waaronder de uitbesteding kan 
plaatsvinden. Elke uitbesteding of 
raadpleging van externe deskundigen 
wordt naar behoren schriftelijk vastgelegd
en publiekelijk beschikbaar gemaakt en 
geschiedt bij schriftelijke overeenkomst 
waarin onder meer de vertrouwelijkheid en 
belangenconflicten worden geregeld.

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

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

3.4.4. De aangemelde instantie zet 
procedures op voor de beoordeling van en 
het toezicht op de bekwaamheid van alle 
subcontractanten en externe deskundigen 
op wie een beroep wordt gedaan.

3.4.4. De aangemelde instantie zet 
procedures op voor de beoordeling van en 
het toezicht op de bekwaamheid van alle 
subcontractanten en externe deskundigen 
op wie een beroep wordt gedaan. 

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

Or. en

Amendement 138

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 3 – punt 3.5 – punt 3.5.2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 139

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – paragraaf 4 – punt 4.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

- de aanvraag door een fabrikant of een 
gemachtigde voor een 
conformiteitsbeoordeling;

- de aanvraag door een fabrikant of een 
gemachtigde voor een 
conformiteitsbeoordeling;

- de behandeling van de aanvraag, inclusief 
de verificatie van de volledigheid van de 
documenten, de kwalificatie van het 
product als hulpmiddel en de indeling 
ervan;

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

- de taal van de aanvraag, de 
correspondentie en de in te dienen 
documenten; 

- de taal van de aanvraag, de 
correspondentie en de in te dienen 
documenten; 

- de met de fabrikant of de gemachtigde 
gesloten overeenkomst;

- de met de fabrikant of de gemachtigde 
gesloten overeenkomst;

- de voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten te 
heffen vergoedingen; 

- de voor de 
conformiteitsbeoordelingsactiviteiten te 
heffen vergoedingen; 

- de beoordeling van relevante wijzigingen 
die vooraf ter goedkeuring moeten worden 
ingediend;

- de beoordeling van relevante wijzigingen 
die vooraf ter goedkeuring moeten worden 
ingediend;

- de planning van het toezicht; - de planning van het toezicht; 
- de verlenging van de geldigheidsduur van
de certificaten. 

- de verlenging van de geldigheidsduur van 
de certificaten. 
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Or. en

Amendement 140

Voorstel voor een verordening
Bijlage VII – punt 6.9 – regel 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 141

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – Deel B – paragraaf 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De fabrikant analyseert de uitkomsten 
van de PMCF en documenteert de 
resultaten in een PMCF-evaluatieverslag 
dat in de technische documentatie wordt 
opgenomen.

3. De fabrikant analyseert de uitkomsten 
van de PMCF en documenteert de 
resultaten in een PMCF-evaluatieverslag 
dat in de technische documentatie wordt 
opgenomen. 

Voor medische hulpmiddelen van 
klasse III moet het PMCF-
evaluatieverslag van de fabrikant 
beoordeeld worden door een 
onafhankelijke wetenschappelijke 
instantie zoals een academische instelling 
of een medisch bedrijf. De onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie ontvangt van 
de fabrikant alle gegevens die relevant 
zijn voor de uitvoering van deze 
beoordeling. Zowel het PMCF-
evaluatieverslag van de fabrikant als de 
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beoordeling van dit verslag door een 
onafhankelijke wetenschappelijke 
instantie maken deel uit van de technische 
documentatie voor medische 
hulpmiddelen uit klasse III.

Or. en

Motivering

Ter bevordering van de transparantie moet het PMCF-evaluatieverslag van de fabrikant voor 
de meest risicovolle hulpmiddelen een aanvullende beoordeling door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie ondergaan. 

Amendement 142

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIII – Deel B – paragraaf 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Bij de in artikel 49 en deel A van deze 
bijlage bedoelde klinische evaluatie en het 
in punt 2 van bijlage I bedoelde 
risicobeheer wordt rekening gehouden met 
de conclusies van het PMCF-
evaluatieverslag. De fabrikant neemt 
corrigerende maatregelen wanneer uit de 
PMCF blijkt dat dit nodig is.

4. Bij de in artikel 49 en deel A van deze 
bijlage bedoelde klinische evaluatie en het 
in punt 2 van bijlage I bedoelde 
risicobeheer wordt rekening gehouden met 
de conclusies van het PMCF-
evaluatieverslag, en, indien dat 
voorhanden is, de beoordeling van dit 
verslag door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie zoals vermeld 
in alinea 3. De fabrikant neemt 
corrigerende maatregelen wanneer uit de 
PMCF blijkt dat dit nodig is.

Or. en

Motivering

Ter bevordering van de transparantie moet het PMCF-evaluatieverslag van de fabrikant voor 
de meest risicovolle hulpmiddelen een aanvullende beoordeling door een onafhankelijke 
wetenschappelijke instantie ondergaan. 
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Amendement 143

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – Deel I – paragraaf 2 – punt 2.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.1. Het klinisch onderzoek wordt verricht 
op grond van een passend 
onderzoeksprogramma dat is afgestemd op 
de jongste stand van de wetenschap en de 
techniek en dusdanig is opgezet dat de 
claims van de fabrikant voor het 
hulpmiddel, alsook aspecten betreffende de 
veiligheid, prestaties en voordelen/risico's 
als bedoeld in artikel 50, lid 1, kunnen 
worden bevestigd of weerlegd; het 
onderzoek omvat voldoende waarnemingen 
om de wetenschappelijke deugdelijkheid 
van de conclusies te waarborgen.

2.1. Het klinisch onderzoek wordt verricht 
op grond van een passend 
onderzoeksprogramma dat is afgestemd op 
de jongste stand van de wetenschap en de 
techniek en dusdanig is opgezet dat de 
technische prestaties van het hulpmiddel, 
de klinische veiligheid en werkzaamheid 
van het hulpmiddel wanneer het voor het 
beoogde doel, in de doelpopulatie en in 
overeenstemming met de 
gebruiksaanwijzing wordt gebruikt, de 
claims van de fabrikant voor het 
hulpmiddel, alsook aspecten betreffende de 
veiligheid, prestaties en voordelen/risico's 
als bedoeld in artikel 50, lid 1, kunnen 
worden bevestigd of weerlegd; het 
onderzoek omvat voldoende waarnemingen 
om de wetenschappelijke deugdelijkheid 
van de conclusies te waarborgen het 
onderzoek omvat voldoende waarnemingen 
om de wetenschappelijke deugdelijkheid 
van de conclusies te waarborgen.

Or. en

Amendement 144

Voorstel voor een verordening
Bijlage XIV – Deel I – paragraaf 2 – punt 2.3 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2.3. De omstandigheden waaronder het 
klinisch onderzoek wordt verricht, moeten 
overeenkomen met de normale 
gebruiksomstandigheden van het 
hulpmiddel.

2.3. De omstandigheden waaronder het 
klinisch onderzoek wordt verricht, moeten 
overeenkomen met de normale 
gebruiksomstandigheden van het 
hulpmiddel voor het beoogde doel in de 
doelpopulatie.
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Or. en

Amendement 145

Voorstel voor een verordening
Bijlage VI – Deel II – paragraaf 1 – punt 1.11 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.11. een samenvatting van het plan voor 
klinisch onderzoek (doelstelling(en) van 
het klinisch onderzoek, aantal 
proefpersonen en hun geslacht, 
selectiecriteria voor proefpersonen, 
proefpersonen jonger dan 18 jaar, opzet 
van het onderzoek zoals studie met 
controlegroep en/of gerandomiseerde 
studie, geplande aanvangs- en einddatum 
van het klinisch onderzoek);

1.11. een samenvatting van het plan voor 
klinisch onderzoek (doelstelling(en) van 
het klinisch onderzoek, aantal 
proefpersonen en hun geslacht, 
selectiecriteria voor proefpersonen, 
proefpersonen jonger dan 18 jaar, opzet 
van het onderzoek zoals studie met 
controlegroep en/of gerandomiseerde 
studie, geplande aanvangs- en einddatum 
van het klinisch onderzoek). Aangezien 
willekeurig gecontroleerde onderzoeken 
doorgaans meer bewijsmateriaal voor 
klinische veiligheid en werkzaamheid 
opleveren, moet het gebruik van elke 
andere opzet of elke andere studie 
gemotiveerd worden. Ook de keuze van de 
controle-ingreep moet gemotiveerd 
worden. Beide motiveringen moeten 
afkomstig zijn van onafhankelijke 
deskundigen die over de nodige 
kwalificaties en expertise beschikken. 

Or. en
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TOELICHTING

Het verslag is toegespitst op de invoeging van amendementen ter versterking van de 
bepalingen op de onderstaande gebieden.

1. Tekstopbouw

- Het hoofdstuk met de indeling (voormalig hoofdstuk V, nu hoofdstuk II) mag 
niet achter de bepalingen betreffende het in de handel brengen en vrij verkeer 
(voormalig hoofdstuk II, nu hoofdstuk VI) of na de bepalingen betreffende 
aangemelde instanties (hoofdstuk IV, onveranderd) komen: dit is namelijk niet 
logisch.

2. Toepassingsgebied en indeling van hulpmiddelen

- Het Commissievoorstel liet geen uitsluitingen uit het toepassingsgebied van de 
verordening toe en leende zich evenmin tot de invoering van bepaalde nieuwe 
voorschriften.

-
3. Vergunning voor het in de handel brengen – Vervanging van de 

conformiteitsbeoordelingsprocedure (met aangemelde instanties) voor 
hulpmiddelen van klasse III

- De afgelopen jaren is gebleken dat de conformiteitsbeoordelingsprocedure 
grote tekortkomingen vertoont, zoals het gebrek aan transparantie en het snel 
goedkeuren en in de handel brengen van medische hulpmiddelen zonder dat er 
voldoende proeven met patiënten waren verricht en zonder dat er dus 
voldoende klinische gegevens beschikbaar waren, hetgeen neerkomt op  het in 
gevaar brengen van patiënten. Dit systeem moet veranderd worden voor 
hulpmiddelen uit klasse III. 

4. Aangemelde instanties

- De afgelopen jaren is gebleken dat de werking van aangemelde instanties en 
de controle van deze instanties door nationale autoriteiten grote 
tekortkomingen vertonen. Het Commissievoorstel vormt een grote verbetering 
ten opzichte van de bestaande wetgeving, maar er zijn nog altijd heel wat 
punten die verbetering behoeven.

5. Het identificeren van hulpmiddelen als hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
(of als herbruikbare hulpmiddelen) en de herverwerking van hulpmiddelen

- Oorspronkelijk waren alle hulpmiddelen herbruikbaar. In de loop van de jaren 
'80 van de vorige eeuw begonnen fabrikanten hun hulpmiddelen te etiketteren 
als hulpmiddelen voor eenmalig gebruik. Inmiddels zijn er te veel 
hulpmiddelen die als hulpmiddelen voor eenmalig gebruik bestempeld worden 
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– fabrikanten willen namelijk problemen op het vlak van aansprakelijkheid 
vermijden en willen soms gewoon méér verkopen.

- In het Commissievoorstel werd de onlogische klasse van 'medische 
hulpmiddelen voor eenmalig gebruik die kunnen worden herverwerkt', 
behouden. Hulpmiddelen die als hulpmiddelen voor eenmalig gebruik 
bestempeld worden, mogen echter daadwerkelijk maar één keer gebruikt 
worden. Vandaar zijn er maar twee categorieën mogelijk: hulpmiddelen voor 
eenmalig gebruik en herbruikbare hulpmiddelen. 

- Voorts moet de herverwerking van hulpmiddelen aan transparantere normen 
worden onderworpen. 

6. Klinische onderzoeken

- De term 'prestatie' die in de hele verordening voorkomt, is niet duidelijk 
omschreven. Dit laat de mogelijkheid open van een te enge interpretatie die 
zich alleen op de technische aspecten richt. 

- Ook de term 'veiligheid' wordt niet gedefinieerd.
- Het Commissievoorstel neemt de bepalingen over van de nieuwe verordening 

betreffende klinische proeven (voor farmaceutica), waarin de betrokkenheid 
van ethische commissies geschrapt is.

7. Bewaking en markttoezicht

- Het Commissievoorstel bevat nieuwe bepalingen over de melding van 
incidenten en corrigerende acties in verband met de veiligheid in het veld. Er 
ontbreken niettemin nog altijd bepalingen waarmee alle omstandigheden van 
dergelijke incidenten snel kunnen worden getraceerd. Dit zou met name nuttig 
zijn om vast te stellen of het incident veroorzaakt is door het hulpmiddel zelf of 
een gevolg is van de manier waarop het hulpmiddel werd gebruikt.

Daarom heb ik bepalingen ingevoegd
die ervoor moeten zorgen dat de datum en plaats van de incidenten alsook 
– indien beschikbaar – informatie over de betrokken patiënt/gebruiker en  
gezondheidswerker in een elektronisch systeem geregistreerd worden.

8. Coördinatie tussen markttoezicht en de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen

- Het Commissievoorstel voorziet de oprichting van een nieuwe 
Coördinatiegroep voor medische hulpmiddelen (MDCG) maar schaft de 
voormalige deskundigengroep af. Nochtans zal de MDCG nog altijd het advies 
moeten inwinnen van deskundigen en van de relevante belanghebbenden. 


