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Amendement 48
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren.

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen, apotheken en 
groothandelaren verbeteren. De UDI-
systeem moet compatibel zijn met andere 
reeds op de markt bestaande systemen.

Or. de

Amendement 49
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Overweging 27

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 

(27) De traceerbaarheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aan 
de hand van een op internationale 
richtsnoeren berustend systeem voor een 
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unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte 
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren.

unieke hulpmiddelidentificatie ("UDI") 
moet de veiligheid van medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek na 
het in de handel brengen op effectieve 
wijze aanzienlijk versterken door een 
betere signalering van incidenten, gerichte
corrigerende acties in verband met de 
veiligheid in het veld en een beter toezicht 
door de bevoegde autoriteiten. Het systeem 
moet er ook toe bijdragen dat het aantal 
medische fouten afneemt en de vervalsing 
van hulpmiddelen wordt tegengegaan. Het 
gebruik van het UDI-systeem moet ook het 
aankoopbeleid en het voorraadbeheer van 
ziekenhuizen verbeteren en waar mogelijk 
moet het systeem ook compatibel zijn met 
de overige reeds in dergelijke omgevingen 
bestaande authenticatiesystemen.

Or. fr

Amendement 50
Toine Manders

Voorstel voor een verordening
Overweging 63

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(63) De Commissie moet onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen 
vaststellen indien dit, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die verband houden 
met een uitzonderlijke uitbreiding van een 
nationale afwijking van de toepasselijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedures tot 
het grondgebied van de Unie, met het 
standpunt van de Commissie ten aanzien 
van de vraag of een voorlopige nationale 
maatregel betreffende een medisch
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek dat 
een risico vormt of een voorlopige 
nationale preventieve 
gezondheidsbeschermingsmaatregel al dan 
niet gerechtvaardigd is, en met de 
vaststelling van een EU-maatregel 

(63) De Commissie moet onmiddellijk 
toepasselijke uitvoeringshandelingen 
vaststellen indien dit, in naar behoren 
gemotiveerde gevallen die verband houden 
met een uitzonderlijke uitbreiding van een 
nationale afwijking van de toepasselijke 
conformiteitsbeoordelingsprocedures tot 
het grondgebied van de Unie, met het 
standpunt van de Commissie ten aanzien 
van de vraag of een voorlopige nationale 
maatregel betreffende een medisch
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek dat 
een risico vormt of een voorlopige 
nationale preventieve 
gezondheidsbeschermingsmaatregel al dan 
niet gerechtvaardigd is, en met de 
vaststelling van een EU-maatregel 
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betreffende een medisch hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek dat een risico vormt, 
om dwingende redenen van urgentie vereist 
is.

betreffende een medisch hulpmiddel voor 
in-vitrodiagnostiek dat een risico vormt, 
om dwingende redenen van urgentie vereist 
is. De vraag of het daarbij al dan niet om 
gerechtvaardigde maatregelen gaat, moet 
binnen een redelijke termijn worden 
beoordeeld om zeker te zijn dat de bewuste 
uitvoeringshandelingen aan hun doel 
beantwoorden.

Or. en

Amendement 51
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek worden gebruikt of dat 
hulp wordt geboden bij het gebruik van de 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
overeenkomstig de beoogde doelen ervan;

(3) "toebehoren voor een medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek": een 
artikel dat, hoewel het geen medisch 
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek is, 
door de fabrikant is bestemd is om tezamen 
met een of meer specifieke hulpmiddelen 
voor in-vitrodiagnostiek te worden 
gebruikt om het met name mogelijk te 
maken dat de hulpmiddelen 
overeenkomstig de beoogde doelen ervan
worden gebruikt dan wel specifiek ter 
ondersteuning van de medische 
functionaliteit van de medische 
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek 
worden aangewend om de daarmee 
beoogde doelen te verwezenlijken;

Or. en

Motivering

In de gezondheidszorg wordt steeds meer gebruik gemaakt van voor algemene toepassingen 
bestemde consumententechnologie. Generieke consumentenproducten kunnen worden 
aangewend voor de operationele ondersteuning van medische hulpmiddelen zonder dat dit ten 
koste gaat van de veiligheid of toepassingsmogelijkheden van het hulpmiddel zelf.
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Amendement 52
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat specifiek 
bestemd is voor de selectie van patiënten 
met een vooraf gediagnosticeerde 
aandoening of predispositie, die in 
aanmerking komen voor een doelgerichte 
therapie;

(6) "hulpmiddel voor begeleidende 
diagnostiek": een hulpmiddel dat specifiek 
bestemd en onontbeerlijk is voor de 
selectie van patiënten met een vooraf 
gediagnosticeerde aandoening of 
predispositie, die zich al dan niet leent
voor een doelgerichte therapie met een 
geneesmiddel of serie geneesmiddelen;

Or. en

Amendement 53
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

(21) "gezondheidsinstelling": een 
organisatie waarvan het hoofddoel de 
verzorging of behandeling van patiënten of 
de bevordering van de volksgezondheid is, 
met uitsluiting van laboratoria die op 
commerciële grondslag medische diensten 
verstrekken;

Or. en

Amendement 54
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 28
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(28) "klinisch bewijsmateriaal": de
informatie die de wetenschappelijke 
geldigheid en prestaties voor het gebruik 
van een hulpmiddel, als bedoeld door de 
fabrikant, staaft;

(28) "klinisch bewijsmateriaal": de voor 
beoordelingsdoeleinden gebruikte 
positieve dan wel negatieve gegevens ter 
staving van de wetenschappelijke 
geldigheid en prestaties voor het gebruik 
van een hulpmiddel, als bedoeld door de 
fabrikant;

Or. en

Amendement 55
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 30

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(30) "prestaties van een hulpmiddel": het 
vermogen van een hulpmiddel om het 
beoogde doel, als vastgesteld door de 
fabrikant, te bereiken. Het bestaat uit de 
analytische en, indien van toepassing, de
klinische prestaties ter ondersteuning van 
het beoogde doel van het hulpmiddel;

(30) "prestaties van een hulpmiddel": het 
vermogen van een hulpmiddel om het 
beoogde doel, als vastgesteld door de 
fabrikant, te bereiken. Het bestaat uit de 
verwezenlijking van de technische 
capaciteiten en de analytische en, indien 
van toepassing, klinische prestaties ter 
ondersteuning van het beoogde doel van 
het hulpmiddel;

Or. en

Amendement 56
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(35) "evaluatie van de prestaties": de 
beoordeling en analyse van gegevens ter 
bepaling of controle van de analytische en, 

(35) "evaluatie van de prestaties": de 
beoordeling en analyse van gegevens om te 
bepalen en na te gaan of het hulpmiddel 



PE510.668v01-00 8/40 AM\935390NL.doc

NL

indien van toepassing, de klinische 
prestatie van een hulpmiddel;

functioneert zoals de fabrikant het 
bedoelt, inclusief wat betreft de 
technische, analytische en, indien van 
toepassing, klinische prestatie van het
hulpmiddel;

Or. en

Amendement 57
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 2 – lid 1 – alinea 1 – punt 45

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 58
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor overeenkomstig de 
regels van bijlage VII in de klassen A, B 
en C ingedeelde hulpmiddelen die
uitsluitend binnen één 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt, mits de vervaardiging en het 
gebruik alleen plaatsvinden in het kader 
van het kwaliteitsmanagementsysteem van
de gezondheidsinstelling en deze instelling 
voldoet aan norm EN ISO 15189 of een 

 Met uitzondering van artikel 59, lid 4, 
gelden de voorschriften van deze 
verordening niet voor uitsluitend binnen 
één gezondheidsinstelling vervaardigde en 
gebruikte hulpmiddelen, mits de 
vervaardiging en het gebruik alleen 
plaatsvinden in het kader van één enkel
kwaliteitsmanagementsysteem en de 
gezondheidsinstelling is erkend als een
instelling die voldoet aan norm EN ISO 
15189 of een andere gelijkwaardige 
erkende norm. Gezondheidsinstellingen 
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andere gelijkwaardige erkende norm. De
lidstaten kunnen vereisen dat de 
gezondheidsinstellingen bij de bevoegde
autoriteit een lijst van dergelijke op hun 
grondgebied vervaardigde en gebruikte
hulpmiddelen indienen en kunnen de 
vervaardiging en het gebruik van de 
betrokken hulpmiddelen aan verdere 
veiligheidsvoorschriften onderwerpen.

verstrekken de autoriteit waaronder zij 
ressorteren een lijst van dergelijke
hulpmiddelen, die vergezeld gaat van een 
opgave van de redenen waarom zij 
worden gebruikt, met name wanneer er op 
de markt soortgelijke hulpmiddelen
verkrijgbaar zijn. Deze informatie wordt 
openbaar gemaakt. De lidstaten kunnen
bovendien de vervaardiging en het gebruik 
van de betrokken hulpmiddelen aan 
verdere veiligheidsvoorschriften 
onderwerpen.

Or. en

Amendement 59
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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



PE510.668v01-00 10/40 AM\935390NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Dergelijke medische hulpmiddelen worden niet toegelaten tot en zijn niet verkrijgbaar op de 
markt, welke deze wetgeving beoogt te reguleren. De gezondheidsinstellingen zijn 
onderworpen aan de veiligheidsnormen die gelden voor intern ontwikkelde diagnostische 
hulpmiddelen van klasse D.

Amendement 60
Ashley Fox

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Schrappen

Or. en

Amendement 61
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

In afwijking van de eerste alinea, mogen 
in klasse D ingedeelde hulpmiddelen die 
nodig zijn voor transfusie- of 
transplantatiedoeleinden, binnen één en 
dezelfde gezondheidsinstelling  worden 
vervaardigd en gebruikt zonder dat alle 



AM\935390NL.doc 11/40 PE510.668v01-00

NL

eisen van deze verordening zijn vervuld, 
op voorwaarde dat zij voldoen aan de 
voorwaarden in de eerste alinea, de 
essentiële vereisten in bijlage I, de 
toepasselijke geharmoniseerde normen als 
bedoeld in artikel 6 en de in artikel 7 
bedoelde toepasselijke 
gemeenschappelijke technische 
specificaties. Deze afwijking is alleen van 
toepassing voor zover en zolang dergelijke 
hulpmiddelen niet met een CE-markering 
op de markt verkrijgbaar zijn.

Or. en

Motivering

Dergelijke medische hulpmiddelen worden niet toegelaten tot en zijn niet verkrijgbaar op de 
markt, welke deze wetgeving beoogt te reguleren. De gezondheidsinstellingen zijn 
onderworpen aan de veiligheidsnormen die gelden voor intern ontwikkelde diagnostische 
hulpmiddelen van klasse D.

Amendement 62
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 4 – lid 5 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Daarnaast mogen in klasse D ingedeelde 
hulpmiddelen die nodig zijn voor 
transfusie- of transplantatiedoeleinden –
voor zover zij niet met een CE-markering 
verkrijgbaar zijn of wél met een CE-
markering verkrijgbaar zijn maar niet 
voldoen aan de toepasselijke normen of 
door de gebruikers verlangde specificaties 
– binnen één en dezelfde 
gezondheidsinstelling worden vervaardigd 
en gebruikt zonder te beantwoorden aan 
de eisen van deze verordening, mits zij 
voldoen aan de voorwaarden in de eerste 
alinea, de essentiële vereisten (bijlage I) 
en de toepasselijke geharmoniseerde 
normen (artikel 6), alsmede aan de 
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toepasselijke gemeenschappelijke 
technische specificaties (artikel 7).

Or. en

Motivering

Voor de opsporing van zeldzame of weinig voorkomende overdraagbare agentia waarvoor 
geen hulpmiddelen met CE-markering verkrijgbaar zijn, dienen intern ontwikkelde 
hulpmiddelen van klasse D van de toepassing van bepaalde voorschriften van de verordeing 
te worden vrijgesteld. Om echter aan te tonen dat zij beantwoorden aan de allernieuwste 
kwaliteits- en veiligheidseisen, moeten deze IVD's voldoen aan de essentiële vereisten (bijlage 
I), de geharmoniseerde normen en de toepasselijke gemeenschappelijke technische 
specificaties.

Amendement 63
António Fernando Correia de Campos

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Evenredig met de risicoklasse en het type 
hulpmiddel zorgen de fabrikanten van 
hulpmiddelen ervoor dat een systematische 
procedure voor de verzameling en 
evaluatie van ervaringen met hun in de 
handel gebrachte of in gebruik genomen 
hulpmiddelen en de uitvoering van de 
nodige corrigerende acties wordt ingesteld 
en bijgewerkt, hierna "plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen" 
genoemd. In het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen wordt het proces 
beschreven voor de verzameling, de 
registratie, de doorgifte aan het in 
artikel 60 bedoelde elektronische 
bewakingssysteem en het onderzoek van 
klachten en verslagen van 
gezondheidswerkers, patiënten of 
gebruikers over vermoedelijke incidenten 
in verband met een hulpmiddel, het 
bijhouden van een register van niet-
conforme producten en teruggeroepen of 
uit de handel genomen producten, en 
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gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
van hulpmiddelen wordt een plan voor de 
follow-up na het in de handel brengen 
opgenomen overeenkomstig deel B van 
bijlage XII. Wanneer follow-up na het in 
de handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen van hulpmiddelen 
naar behoren gemotiveerd en 
gedocumenteerd.

indien dit wegens de aard van het 
hulpmiddel passend wordt geacht, het 
testen van monsters van in de handel 
gebrachte hulpmiddelen. In het plan voor 
het toezicht na het in de handel brengen 
van hulpmiddelen wordt een plan voor de 
follow-up na het in de handel brengen 
opgenomen overeenkomstig deel B van 
bijlage XII. Wanneer follow-up na het in 
de handel brengen niet nodig wordt geacht, 
wordt dit in het plan voor het toezicht na 
het in de handel brengen van hulpmiddelen 
naar behoren gemotiveerd en 
gedocumenteerd en moet het door de 
bevoegde autoriteit worden goedgekeurd.

Or. en

Amendement 64
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 8 – lid 7 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 65
Antonyia Parvanova

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

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

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

Or. en

Amendement 66
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Voordat distributeurs een hulpmiddel voor 
het eerst op de markt aanbieden, gaan zij 
na of aan de volgende voorschriften wordt 
voldaan:

Or. de

Motivering

Binnen de toeleveringsketen zijn distributeurs verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
product. Daarbuiten ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product en voor 
de volledigheid van de documentatie bij de fabrikant of importeur. 

Amendement 67
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 2 – alinea 1 – letter b
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

b) bij ontstentenis van een 
conformiteitsverklaring van de fabrikant 
of importeur gaat het product vergezeld 
van de door de fabrikant overeenkomstig
artikel 8, lid 7, te verstrekken informatie;

Or. de

Motivering

Binnen de toeleveringsketen zijn distributeurs verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
product. Daarbuiten ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product en voor 
de volledigheid van de documentatie bij de fabrikant of importeur. 

Amendement 68
Anja Weisgerber

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de fabrikant en, indien van toepassing, 
de importeur hebben voldaan aan de 
voorschriften van artikel 22 respectievelijk 
artikel 11, lid 3.

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

Or. de

Motivering

Binnen de toeleveringsketen zijn distributeurs verantwoordelijk voor de veiligheid van het 
product. Daarbuiten ligt de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van het product en voor 
de volledigheid van de documentatie bij de fabrikant of importeur.

Amendement 69
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 12 – lid 4
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. de

Motivering

Er moet een onderscheid worden gemaakt tussen de verschillende deelnemers aan de 
toeleveringsketen.

Amendement 70
Sirpa Pietikäinen

Voorstel voor een verordening
Artikel 15 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

de officiële talen van de Unie.

Or. en

Amendement 71
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 8 – letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) het rechtmatige belang bij de 
bescherming van commercieel gevoelige 
informatie;

b) het rechtmatige belang bij de 
bescherming van commercieel gevoelige 
informatie, voor zover de bescherming van 
de volksgezondheid daardoor niet wordt 
aangetast;

Or. en

Amendement 72
Anja Weisgerber

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de compatibiliteit met reeds in de 
handel verkrijgbare systemen voor de 
identificatie van medische hulpmiddelen. 

Or. de

Motivering

Om het proces vlot te laten verlopen, moeten de gebruikte traceerbaarheidssystemen 
technisch compatibel zijn.
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Amendement 73
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 22 – lid 8 – letter e bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e bis) de compatibiliteit met de andere 
traceerbaarheidssystemen die worden 
gebruikt door degenen die bij de inzet van 
medische hulpmiddelen betrokken zijn.

Or. fr

Amendement 74
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de 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 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties op. Deze wordt
openbaar gemaakt en 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 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

Or. en

Amendement 75
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 24 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de 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 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

1. Voor hulpmiddelen van klasse C en D, 
met uitzondering van hulpmiddelen voor 
de evaluatie van de prestaties, stelt de 
fabrikant een samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties op. Deze wordt 
zodanig geschreven dat zij duidelijk is voor 
de beoogde gebruiker. Deze samenvatting 
gaat vergezeld van de dataset die is 
bijeengebracht tijdens het klinisch 
onderzoek en de klinische follow-up na 
het in de handel brengen. 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 40 en wordt door 
die instantie gevalideerd.

Or. en

Amendement 76
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 26 – 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 informatie over hun 
procedures voor de beoordeling, 
aanwijzing en aanmelding van 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het toezicht op aangemelde instanties, 
en over alle wijzigingen daarin. Op basis 
van deze informatie-uitwisseling en van 
de in alle lidstaten vastgestelde optimale 
praktijken stelt de Commissie binnen 2 
jaar na de inwerkingtreding van deze 
verordening richtsnoeren vast voor de 
procedures ter beoordeling, aanwijzing en 
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kennisgeving aan de 
conformiteitsbeoordelingsinstanties en 
voor het door de betrokken nationale 
autoriteiten uit te oefenen toezicht op de 
aangemelde instanties.

Or. en

Amendement 77
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 28 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Uitbesteding wordt beperkt tot 
uitsluitend specifieke taken in verband 
met de conformiteitsbeoordeling en de 
noodzaak om dergelijke taken uit te 
besteden wordt naar behoren gemotiveerd 
ten overstaan van de nationale autoriteit.

Or. en

Amendement 78
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 29 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Eventuele dochterinstellingen van 
de aanvragende 
conformiteitsbeoordelingsinstantie die 
zijn betrokken bij het 
conformiteitsbeoordelingsproces, met 
name die welke in derde landen zijn 
gevestigd, dienen zich te houden aan de 
regeling voor het indienen van een 
meldingsaanvraag en voor de beoordeling 
daarvan als omschreven in artikel 30.



AM\935390NL.doc 21/40 PE510.668v01-00

NL

Or. pt

Amendement 79
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 35 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De Commissie onderzoekt alle gevallen 
waarin zij is geattendeerd op problemen in 
verband met de voortdurende naleving 
door een aangemelde instantie van de in 
bijlage VI vastgestelde voorschriften of de 
verplichtingen waaraan zij is onderworpen.
Zij kan ook dergelijke onderzoeken op 
eigen initiatief starten.

1. De Commissie onderzoekt alle gevallen 
waarin zij is geattendeerd op problemen in 
verband met de voortdurende naleving 
door een aangemelde instantie van de in 
bijlage VI vastgestelde voorschriften of de 
verplichtingen waaraan zij is onderworpen.
Zij kan ook dergelijke onderzoeken op 
eigen initiatief starten, inclusief 
onaangekondigde inspecties bij de 
aangemelde instantie door een 
gezamenlijk beoordelingsteam waarvan de 
samenstelling voldoet aan de in artikel 30, 
lid 3, genoemde voorwaarden.

Or. pt

Amendement 80
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 40 – lid 9 – alinea 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en
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Amendement 81
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Wanneer het niet passend wordt geacht 
de conformiteit met de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften op 
basis van klinische prestatiegegevens aan 
te tonen, wordt voor een dergelijke 
uitzondering een passende rechtvaardiging 
gegeven op basis van de resultaten van het 
risicobeheer van de fabrikant en rekening 
houdend met de kenmerken van het 
hulpmiddel en met name het (de) beoogde 
doel(en), de beoogde prestaties en de 
beweringen van de fabrikant. Het feit of 
het passend is dat de conformiteit met de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften alleen op grond van 
de resultaten van een evaluatie van de 
analytische prestaties wordt aangetoond, 
wordt naar behoren onderbouwd in de in 
bijlage II bedoelde technische 
documentatie.

4. Wanneer het niet passend wordt geacht 
de conformiteit met de algemene 
veiligheids- en prestatievoorschriften op 
basis van klinische prestatiegegevens aan 
te tonen, wordt voor een dergelijke 
uitzondering een passende rechtvaardiging 
gegeven op basis van de resultaten van het 
risicobeheer van de fabrikant en rekening 
houdend met de kenmerken van het 
hulpmiddel en met name het (de) beoogde 
doel(en), de beoogde prestaties en de 
beweringen van de fabrikant. Het feit of 
het passend is dat de conformiteit met de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften alleen op grond van 
de resultaten van een evaluatie van de 
analytische prestaties wordt aangetoond, 
wordt naar behoren onderbouwd in de in 
bijlage II bedoelde technische 
documentatie.

Vrijstelling van de verplichting tot het 
aantonen van overeenstemming met de 
algemene veiligheids- en 
prestatievoorschriften op basis van 
klinische gegevens in de zin van de eerste 
alinea wordt alleen verleend met 
voorafgaande instemming van de 
bevoegde autoriteit.

Or. en

Amendement 82
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 47 – lid 5
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De gegevens betreffende de 
wetenschappelijke geldigheid, de 
analytische prestaties en, indien van 
toepassing, de klinische prestaties worden 
samengevat als onderdeel van een verslag 
over het klinische bewijsmateriaal, als 
bedoeld in deel A, punt 3, van bijlage XII.
Het verslag over het klinische 
bewijsmateriaal wordt opgenomen of de 
volledige referenties daarvan worden 
vermeld in de in bijlage II bedoelde 
technische documentatie betreffende het 
betrokken hulpmiddel

5. De gegevens betreffende de 
wetenschappelijke geldigheid, de 
analytische prestaties en, indien van 
toepassing, de klinische prestaties worden 
samengevat als onderdeel van een verslag 
over het klinische bewijsmateriaal, als 
bedoeld in deel A, punt 3, van bijlage XII.
Het verslag over het klinische 
bewijsmateriaal wordt opgenomen of de 
volledige referenties daarvan worden 
vermeld in de in bijlage II bedoelde 
technische documentatie betreffende het 
betrokken hulpmiddel en via het in artikel 
51 bedoelde elektronische systeem voor 
het publiek toegankelijk gesteld op het 
moment dat het hulpmiddel in de handel 
wordt gebracht.

Or. en

Amendement 83
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 48 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

4. Alle klinische prestatiestudies worden 
zodanig opgezet en uitgevoerd dat de 
rechten, de veiligheid en het welzijn van de 
aan dergelijke klinische prestatiestudies 
deelnemende proefpersonen worden 
beschermd en dat de bij de klinische 
prestatiestudie gegenereerde klinische 
gegevens betrouwbaar en robuust zijn. 
Over de uitvoering van de klinische 
prestatiestudies dient een positief advies te 
worden uitgebracht door de ter zake 
verantwoordelijke Ethische Commissie.

Or. en
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Amendement 84
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 49 – lid 6 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

De lidstaten waarborgen dat de beoordeling 
gezamenlijk wordt verricht door een 
redelijk aantal personen die tezamen over 
de nodige kwalificaties en ervaring 
beschikken. Bij de beoordeling wordt 
rekening gehouden met het standpunt van 
ten minste een persoon wiens primaire 
interessegebied van niet-wetenschappelijke 
aard is. Er wordt rekening gehouden met 
het standpunt van ten minste een patiënt. 
Over de uitvoering van de klinische 
prestatiestudies dient een positief advies te 
worden uitgebracht door de ter zake 
verantwoordelijke Ethische Commissie.

Or. en

Amendement 85
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de registratie van klinische 
prestatiestudies overeenkomstig artikel 50;

a) de registratie van klinische 
prestatiestudies overeenkomstig artikel 50 
en de gegenereerde klinische gegevens;

Or. en

Amendement 86
António Fernando Correia de Campos
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Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 1 – letter c

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

c) de informatie over de klinische 
prestatiestudies die in meer dan een lidstaat 
worden uitgevoerd op grond van een 
enkele aanvraag overeenkomstig artikel 56;

c) de informatie over de klinische 
prestatiestudies die in meer dan een lidstaat 
worden uitgevoerd en de gegenereerde 
klinische gegevens op grond van een 
enkele aanvraag overeenkomstig artikel 56;

Or. en

Amendement 87
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – 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. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Met uitzondering van 
de in artikel 50 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. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Met uitzondering van 
de in artikel 50 en in artikel 51, onder a), 
c) en d), bedoelde informatie is de in het 
elektronische systeem verzamelde en 
verwerkte informatie alleen toegankelijk 
voor de lidstaten en de Commissie.

Or. en

Motivering

Ter wille van de de transparantie en om redenen van volksgezondheid. Er is geen reden om 
onafhankelijke wetenschappers de toegang te ontzeggen tot gegevens over klinische prestaties 
en bijwerkingen.
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Amendement 88
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 51 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen waarin wordt 
bepaald welke andere in het elektronische 
systeem verzamelde en verwerkte 
informatie over klinische prestatiestudies 
openbaar wordt gemaakt om 
interoperabiliteit mogelijk te maken met de 
EU-databank voor klinische proeven met 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik die 
is opgericht bij Verordening (EU) nr. [Ref. 
van toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven]. Artikel 50, leden 3 en 
4, is van toepassing.

3. De Commissie is bevoegd 
overeenkomstig artikel 85 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen ter bepaling 
van de technische vereisten en parameters
om interoperabiliteit mogelijk te maken 
met de EU-databank voor klinische 
proeven met geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik die is opgericht bij 
Verordening (EU) nr. [Ref. van 
toekomstige verordening betreffende 
klinische proeven].

Or. en

Amendement 89
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Als de opdrachtgever wijzigingen in een 
klinische prestatiestudie aanbrengt die 
waarschijnlijk een substantieel effect 
zullen hebben op de veiligheid of de 
rechten van de proefpersonen of op de 
robuustheid of betrouwbaarheid van de 
door de studie gegenereerde klinische 
gegevens, stelt hij de betrokken lidstaat 
(lidstaten) in kennis van de redenen en de 
inhoud van die wijzigingen. De 
kennisgeving gaat vergezeld van een 
bijgewerkte versie van de desbetreffende 
documentatie, als bedoeld in bijlage XIII.

1. Als de opdrachtgever wijzigingen in een 
klinische prestatiestudie aanbrengt die 
waarschijnlijk een substantieel effect 
zullen hebben op de veiligheid of de 
rechten van de proefpersonen of op de 
robuustheid of betrouwbaarheid van de 
door de studie gegenereerde klinische 
gegevens, stelt hij de betrokken lidstaat 
(lidstaten) en de Ethische Commissie in 
kennis van de redenen en de inhoud van 
die wijzigingen. De kennisgeving gaat 
vergezeld van een bijgewerkte versie van 
de desbetreffende documentatie, als 
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bedoeld in bijlage XIII.

Or. en

Amendement 90
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 53 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De opdrachtgever kan de in lid 1 
bedoelde wijzigingen niet eerder dan dertig 
dagen na de kennisgeving implementeren, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever in kennis heeft gesteld van 
zijn weigering op grond van overwegingen 
in verband met volksgezondheid, 
veiligheid van de patiënten of 
overheidsbeleid.

2. De opdrachtgever kan de in lid 1 
bedoelde wijzigingen niet eerder dan dertig 
dagen na de kennisgeving implementeren, 
tenzij de betrokken lidstaat de 
opdrachtgever in kennis heeft gesteld van 
zijn met redenen omklede weigering.

Or. en

Motivering

Beperking van de weigeringsgronden zoals voorgesteld in de oorspronkelijke tekst zou tot gevolg 
hebben dat aspecten zoals onvoldoende relevante of solide gegevens en andere ethische overwegingen 
worden uitgesloten. Door opdrachtgevers voorgestelde aanpassingen in klinische onderzoeken mogen 
onder geen beding ruimte scheppen voor een versoepeling van de toe te passen wetenschappelijke of 
ethische normen op grond van  commerciële belangen.

Amendement 91
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 54 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. Wanneer een lidstaat een klinische 
prestatiestudie heeft geweigerd, geschorst 
of beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinische 

1. Wanneer een lidstaat een klinische 
prestatiestudie heeft geweigerd, geschorst 
of beëindigd, heeft verzocht om een 
substantiële wijziging of tijdelijke 
stopzetting van een klinische 
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prestatiestudie of door de opdrachtgever in 
kennis is gesteld van de vroegtijdige 
beëindiging van een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen, 
deelt die lidstaat zijn besluit en de redenen 
daarvoor door middel van het in artikel 51 
bedoelde elektronische systeem aan alle 
lidstaten en de Commissie mee.

prestatiestudie of door de opdrachtgever in 
kennis is gesteld van de vroegtijdige 
beëindiging van een klinische 
prestatiestudie om veiligheidsredenen, 
deelt die lidstaat deze feiten alsmede zijn 
besluit en de redenen daarvoor door middel 
van het in artikel 51 bedoelde elektronische 
systeem aan alle lidstaten en de Commissie 
mee.

Or. en

Amendement 92
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 55 – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. Binnen een jaar na het einde van de 
klinische prestatiestudie dient de 
opdrachtgever bij de betrokken lidstaten 
een samenvatting in van de resultaten van 
de klinische prestatiestudie in de vorm van 
een verslag over de klinische 
prestatiestudie, als bedoeld in deel A, punt 
2.3.3, van bijlage XII. Wanneer het om 
wetenschappelijke redenen niet mogelijk is 
om binnen een jaar een verslag over de 
klinische prestatiestudie in te dienen, wordt 
dit verslag ingediend zodra het beschikbaar 
is. In dit geval wordt in het protocol van de 
klinische prestatiestudie, als bedoeld in 
punt 2.3.2 van deel A van bijlage XII, 
aangegeven wanneer de resultaten van de 
klinische prestatiestudie tezamen met een 
toelichting zullen worden ingediend.

3. Binnen een jaar na het einde van de 
klinische prestatiestudie dient de 
opdrachtgever bij de betrokken lidstaten 
een samenvatting in van de resultaten van 
de klinische prestatiestudie in de vorm van 
een verslag over de klinische 
prestatiestudie, als bedoeld in deel A, punt 
2.3.3, van bijlage XII, samen met alle 
tijdens de klinische prestatiestudie 
verzamelde gegevens, met inbegrip van 
negatieve bevindingen. Wanneer het om 
wetenschappelijke redenen niet mogelijk is 
om binnen een jaar een verslag over de 
klinische prestatiestudie in te dienen, wordt 
dit verslag ingediend zodra het beschikbaar 
is. In dit geval wordt in het protocol van de 
klinische prestatiestudie, als bedoeld in 
punt 2.3.2 van deel A van bijlage XII, 
aangegeven wanneer de resultaten van de 
klinische prestatiestudie tezamen met een 
toelichting zullen worden ingediend.

Or. en
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Motivering

Deze voor de opdrachtgever reeds beschikbare gegevens dienen ter statistische toetsing ook 
aan de lidstaten te worden medegedeeld.

Amendement 93
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 56 – 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, 
gaan de in artikel 49, lid 2, bedoelde 
termijnen in op de dag na de 
aanvaarding.

2. De betrokken lidstaten worden het er
binnen zes dagen na de indiening van de 
aanvraag over eens welke lidstaat de 
coördinerende lidstaat is. De lidstaten en 
de Commissie komen in het kader van de 
bevoegdheden van de Coördinatiegroep 
voor medische hulpmiddelen duidelijke 
regels overeen voor de aanwijzing van de 
coördinerende lidstaat.

Or. en

Motivering

De in de Commissietekst voorgestelde oplossing stelt opdrachtgevers in staat hun keuze te 
laten vallen op bevoegde autoriteiten die minder strenge normen toepassen, die over minder 
middelen beschikken of overbelast zijn door het hoge aantal aanvragen dat zij te verwerken 
krijgen, hetgeen de optie om klinische onderzoeken stilzwijgend te laten goedkeuren alleen 
maar bedenkelijker maakt. De reeds voorgestelde Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen kan zelf conform de hem bij artikel 80 opgedragen taken een systeem opzetten 
voor de aanwijzing van de coördinerende lidstaat.



PE510.668v01-00 30/40 AM\935390NL.doc

NL

Amendement 94
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 1 – inleidende formule

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. De opdrachtgever registreert volledig
het volgende:

1. De opdrachtgever zorgt voor de 
volledige opslag en registratie in het in 
artikel 51 bedoelde elektronische systeem 
voor klinische onderzoeken van het 
volgende:

Or. en

Amendement 95
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 2 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) een ernstig onverwacht voorval dat een 
oorzakelijk verband heeft met het 
hulpmiddel voor de evaluatie van de 
prestaties, het vergelijkingsmiddel of de 
studieprocedure of waarbij een dergelijk 
oorzakelijk verband redelijkerwijs 
mogelijk is;

a) elk onverwacht voorval dat een 
oorzakelijk verband heeft met het 
hulpmiddel voor de evaluatie van de 
prestaties, het vergelijkingsmiddel of de 
studieprocedure of waarbij een dergelijk 
oorzakelijk verband redelijkerwijs 
mogelijk is;

Or. en

Amendement 96
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 57 – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij een klinische prestatiestudie waarvoor 
de opdrachtgever de in artikel 56 bedoelde 

Bij een klinisch onderzoek waarvoor de 
opdrachtgever de in artikel 56 bedoelde 



AM\935390NL.doc 31/40 PE510.668v01-00

NL

enkele aanvraag heeft gebruikt, rapporteert 
de opdrachtgever alle in lid 2 bedoelde 
voorvallen door middel van het in artikel 
51 bedoelde elektronische systeem. Na 
ontvangst wordt dit verslag elektronisch 
naar alle betrokken lidstaten doorgestuurd.

enkele aanvraag heeft gebruikt, rapporteert 
de opdrachtgever alle in de leden 1 en 2 
bedoelde voorvallen door middel van het in 
artikel 51 bedoelde elektronische systeem.
Na ontvangst wordt dit verslag elektronisch 
naar alle betrokken lidstaten doorgestuurd.

Or. en

Amendement 97
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 1 – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 98
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. De lidstaten en de Commissie 
verbeteren en waarborgen de 
interoperabiliteit tussen nationale 
registers en het in artikel 60 bedoelde 
elektronische bewakingssysteem teneinde 
de geautomatiseerde overdracht van 
gegevens naar dit systeem te garanderen 
en tegelijkertijd dubbele registratie te 
voorkomen.

Or. en
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Motivering

Om kwalitatief hoogwaardige registratie van brede bevolkingsgroepen te garanderen, moet 
fragmentatie van registers worden voorkomen, zodat een adequater beeld ontstaat van de 
veiligheid en effectiviteit van medische hulpmiddelen.

Amendement 99
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Artikel 59 – lid 3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. fr

Amendement 100
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – 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, de 
aangemelde instanties en – zonder dat 
daarmee afbreuk mag worden gedaan aan 
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de bescherming van het intellectueel 
eigendom – voor gezondheidswerkers en 
publiek. De in de punten a) tot en met e) 
van artikel 60, lid 1, bedoelde gegevens 
worden niet beschouwd als commercieel 
vertrouwelijke informatie.

Or. en

Motivering

De toegang tot klinische gegevens is essentieel voor het behoud van de transparantie van het 
systeem en ter wille van de analyse door onafhankelijke wetenschappers en professionele 
medische organisaties. Aan dergelijke klinische gegevens komt geen intellectueel eigendom of 
commercieel gevoelige informatie te pas.

Amendement 101
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 60 – 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.

Schrappen

Or. en

Motivering

Wat als een adequaat informatieniveau moet worden beschouwd, dient in deze verordening te 
worden vastgesteld.

Amendement 102
Antonyia Parvanova

Voorstel voor een verordening
Artikel 83 – lid 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

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

Or. en

Amendement 103
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Artikel 90 – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. Zij is van toepassing met ingang van 
[vijf jaar na de inwerkingtreding].

2. Zij is van toepassing met ingang van 
[drie jaar na de inwerkingtreding].

Or. en

Amendement 104
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage V – deel A – alinea 1– punt 15

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

15. in geval van hulpmiddelen van klasse C
of D: samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties;

15. in geval van hulpmiddelen van klasse C 
of D: samenvatting betreffende de 
veiligheid en de prestaties, en de volledige 
tijdens de klinische studie en het klinische 
follow-uponderzoek na het in de handel 
brengen verzamelde dataset.

Or. en
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Amendement 105
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk I – lid 4 – punt 4.4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat niet 
aan de fabrikant wordt meegedeeld.

4.4. De aangemelde instantie verricht 
willekeurige onaangekondigde 
fabrieksinspecties bij de fabrikant en, 
indien passend, bij de leveranciers en/of 
subcontractanten van de fabrikant; deze 
inspecties kunnen in combinatie met of 
naast het in punt 4.3 bedoelde periodieke 
toezicht worden gehouden. De aangemelde 
instantie stelt een plan voor deze 
onaangekondigde inspecties op, dat moet 
voorzien in een periodiciteit van minimaal 
één inspectie per jaar en dat niet aan de 
fabrikant wordt meegedeeld.

Or. en

Amendement 106
Nora Berra

Voorstel voor een verordening
Bijlage VIII – hoofdstuk II – lid 6 – punt 6.2 – letter e

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

e) De aangemelde instantie houdt bij het 
nemen van haar besluit terdege rekening 
met het eventuele advies van de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA. Zij
stelt de betrokken bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA in 
kennis van haar definitieve besluit. Er 
wordt overeenkomstig punt 6.1, onder d), 
een certificaat van ontwerponderzoek 
afgegeven.

e) De aangemelde instantie houdt bij het 
nemen van haar besluit terdege rekening 
met het eventuele advies van de bevoegde 
geneesmiddelenautoriteit of het EMA.
Indien de aangemelde instantie van dat 
advies afwijkt, stelt zij de betrokken 
bevoegde geneesmiddelenautoriteit of het 
EMA in kennis van de motieven voor haar 
definitieve besluit. Als er geen compromis 
wordt bereikt, wordt de zaak voorgelegd 
aan de Coördinatiegroep voor medische 
hulpmiddelen. Er wordt overeenkomstig 
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punt 6.1, onder d), een certificaat van 
ontwerponderzoek afgegeven.

Or. en

Motivering

Het voorstel bepaalt dat de aangemelde instantie  "terdege rekening houdt" met het advies 
van de EMA (bijlage VIII, 6.2, letter e)). Dit laat ampel ruimte voor interpretatie, en hoewel 
de aangemelde instantie niet verplicht is het advies van de EMA te volgen, lijkt het niettemin 
tamelijk onwaarschijnlijk dat ze dit zal negeren. Derhalve moet nader worden gespecificeerd 
wat er dient te gebeuren als de standpunten van de EMA en de aangemelde instantie niet met 
elkaar in overeenstemming zijn.

Amendement 107
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.1 – punt 1.2.1.4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.1.4 De gegevens over de analytische 
prestaties worden samengevat als 
onderdeel van het verslag over het 
klinische bewijsmateriaal.

1.2.1.4 De volledige dataset omtrent de 
analytische prestaties wordt bij het verslag 
over het klinische bewijsmateriaal gevoegd 
en kan als een onderdeel daarvan worden 
samengevat.

Or. en

Motivering

Ter nadere toetsing; de dataset bestaat al en levert verder geen problemen op.

Amendement 108
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.2 - punt 1.2.2.5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1.2.2.5 De gegevens over de klinische 
prestaties worden samengevat als 
onderdeel van het verslag over het 

1.2.2.5 De volledige dataset omtrent de 
klinische prestaties wordt bij het verslag 
over het klinische bewijsmateriaal gevoegd 



AM\935390NL.doc 37/40 PE510.668v01-00

NL

klinische bewijsmateriaal. en kan als een onderdeel daarvan worden 
samengevat.

Or. en

Motivering

Ter nadere toetsing; de dataset bestaat al en levert verder geen problemen op.

Amendement 109
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.2 - punt 1.2.2.6 – streepje 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse C zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie en de relevante details van het 
studieprotocol worden opgenomen;

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse C zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie en de relevante details van het 
studieprotocol en de volledige dataset
worden opgenomen;

Or. en

Amendement 110
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 1 – punt 1.2.2 - punt 1.2.2.6 – streepje 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse D zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie, de relevante details van het 
studieprotocol en de individuele 
datapunten worden opgenomen.

– voor hulpmiddelen die overeenkomstig 
de regels van bijlage VII in klasse D zijn 
ingedeeld moeten in het verslag over de 
klinische prestatiestudie de 
gegevensanalysemethode, de conclusie van 
de studie, de relevante details van het 
studieprotocol en de volledige dataset 
worden opgenomen.
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Or. en

Amendement 111
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 2 – punt 2.2 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

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

Elke stap in de klinische prestatiestudie, 
vanaf de eerste overweging in verband met 
de noodzaak en rechtvaardiging van de 
studie tot en met de publicatie van de 
resultaten, wordt uitgevoerd 
overeenkomstig erkende ethische 
beginselen, bijvoorbeeld die in de 
Verklaring van Helsinki betreffende de 
ethische beginselen voor medisch 
onderzoek met mensen van de World 
Medical Association die in 1964 is 
vastgesteld door de 18e algemene 
vergadering in Helsinki, Finland, en 
laatstelijk in 2008 is gewijzigd door de 59e 
algemene vergadering in Seoul, Korea. Er  
wordt van uitgegaan dat aan de 
bovengenoemde beginselen is voldaan 
wanneer de betrokken Ethische 
Commissie daarover een gunstig advies 
uitbrengt.

Or. en

Amendement 112
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – punt 2 – punt 2.3 – punt 2.3.3 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Het verslag over klinische prestatiestudies, 
dat door de verantwoordelijke arts of 
andere bevoegde persoon wordt 

Het verslag over klinische prestatiestudies, 
dat door de verantwoordelijke arts of 
andere bevoegde persoon wordt 



AM\935390NL.doc 39/40 PE510.668v01-00

NL

ondertekend, bevat gedocumenteerde 
informatie over het protocol, de resultaten 
en de conclusies van de klinische 
prestatiestudie, met inbegrip van negatieve 
bevindingen. De resultaten en conclusies 
moeten transparant, vrij van vertekening en 
klinisch relevant zijn. Het verslag moet 
voldoende informatie bevatten om te 
kunnen worden begrepen door een 
onafhankelijke partij, zonder dat deze 
andere documenten moet raadplegen. In 
het verslag moeten in voorkomend geval 
ook eventuele wijzigingen of afwijkingen 
van het protocol worden vermeld, alsook 
uitsluitingen van gegevens met een 
behoorlijke motivatie.

ondertekend, bevat gedocumenteerde 
informatie over het protocol, de resultaten 
en de conclusies van de klinische 
prestatiestudie, met inbegrip van negatieve 
bevindingen. De resultaten en conclusies 
moeten transparant, vrij van vertekening en 
klinisch relevant zijn. Het verslag moet 
voldoende informatie bevatten om te 
kunnen worden begrepen door een 
onafhankelijke partij, zonder dat deze 
andere documenten moet raadplegen. In 
het verslag moeten in voorkomend geval 
ook eventuele wijzigingen of afwijkingen 
van het protocol worden vermeld, alsook 
uitsluitingen van gegevens met een 
behoorlijke motivatie. Het verslag gaat 
vergezeld van het in punt 3.1 beschreven 
verslag over het klinische bewijsmateriaal 
en is van zodra het hulpmiddel in de 
handel wordt gebracht voor het publiek 
toegankelijk middels het in artikel 51 
bedoelde elektronische systeem.

Or. en

Amendement 113
António Fernando Correia de Campos

Voorstel voor een verordening
Bijlage XII – deel A – alinea 3– punt 3.3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3.3 Het klinische bewijsmateriaal en de 
documentatie daarvan worden tijdens de 
gehele levenscyclus van het betrokken 
hulpmiddel bijgewerkt met gegevens die 
zijn verkregen bij de uitvoering van het 
plan voor het toezicht na het in de handel 
brengen, als bedoeld in artikel 8, lid 5, dat 
een plan voor de follow-up van het 
hulpmiddel na het in de handel brengen 
overeenkomstig deel B van deze bijlage 
moet omvatten.

3.3 Het gegevens inzake het klinische 
bewijsmateriaal en de documentatie 
daarvan worden tijdens de gehele 
levenscyclus van het betrokken hulpmiddel 
bijgewerkt met gegevens die zijn verkregen 
bij de uitvoering van het plan voor het 
toezicht na het in de handel brengen, als 
bedoeld in artikel 8, lid 5, dat een plan voor 
de follow-up van het hulpmiddel na het in 
de handel brengen overeenkomstig deel B 
van deze bijlage moet omvatten. De 
gegevens inzake het klinische 
bewijsmateriaal en de bijbehorende latere 
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updates in het kader van het follow-
uponderzoek na het in de handel brengen 
zijn voor het publiek toegankelijk middels 
de in de artikelen 51 en 60 bedoelde 
elektronische systemen.

Or. en


