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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 41
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis)  Over de verwerkingsproblematiek
dient de Commissie verder na te denken en 
breder overleg te voeren om de 
mogelijkheid te verkennen van opstelling 
van passende wetgeving die een hoog 
niveau van patiëntenveiligheid waarborgt.

Or. en

Motivering

De afgelopen jaren heeft de verwerkingssector gevalideerde en gecontroleerde procedures 
ontwikkeld waarmee zowel de kosten in de gezondheidssector als de hoeveelheid gevaarlijk 
ziekenhuisafval aanzienlijk worden verminderd. Doordat EU-brede regelgeving momenteel 
echter ontbreekt, worden de risico's die uitgaan van ongereguleerde medische hulpmiddelen 
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niet beperkt. Ook wordt hierdoor verhinderd dat gelijke randvoorwaarden voor 
verwerkingsdiensten tot stand worden gebracht. De Commissie moet daarom met een voorstel 
komen op basis van een zorgvuldige beoordeling van de huidige praktijken en hun werkelijke 
kosten alsook van de bestaande nationale regelgeving en marktstudies. Dit moet voor 
patiëntenveiligheid zorgen en tot homogene marktvoorschriften in de gezondheidszorg leiden.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 42
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis)  Over de verwerkingsproblematiek 
dient de Commissie verder na te denken en 
breder overleg te voeren om de 
mogelijkheid te verkennen van opstelling 
van passende wetgeving die een hoog 
niveau van patiëntenveiligheid waarborgt.

Or. en

Motivering

De afgelopen jaren zijn de technieken voor de verwerking van medische hulpmiddelen verder
ontwikkeld en op bredere schaal toegepast. Deze activiteit is echter niet op EU-niveau
geregeld en de nationale voorschriften vertonen grote verschillen. De Commissie moet 
daarom met een voorstel komen op basis van een zorgvuldige beoordeling van de huidige 
praktijken en hun werkelijke kosten, de bestaande nationale regelgeving en marktstudies. Dit 
moet dan de grondslag vormen voor toekomstige wetgeving om een maximale 
patiëntenveiligheid in de hele EU te bewerkstelligen en voor homogene marktvoorschriften in 
de gezondheidszorg te zorgen.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 43
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) De verwerking is een 
volksgezondheidskwestie en de Commissie 
dient hierover zo spoedig mogelijk verder 
na te denken en breder overleg te voeren 
om de mogelijkheid te verkennen van 
vaststelling van passende maatregelen die 
een hoog niveau van patiëntenveiligheid 
waarborgen.
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Or. en

Motivering

De afgelopen jaren zijn de technieken voor de verwerking van medische hulpmiddelen verder 
ontwikkeld en op bredere schaal toegepast. Deze activiteit is echter niet op EU-niveau 
geregeld en de nationale voorschriften vertonen grote verschillen. In sommige lidstaten vindt 
ongecontroleerde verwerking plaats zonder wettelijk voorgeschreven kwaliteitsnormen, 
hetgeen aanzienlijk risico's voor de patiëntenveiligheid met zich brengt.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 44
OVERWEGING 13

(13) Om Richtlijn 93/42/EEG ten aanzien 
van de advisering over 
regelgevingsvraagstukken die zich op 
nationaal niveau in verband met de 
classificatie van producten voordoen, met 
name betreffende de vraag of een product al 
dan niet onder de definitie van een medisch 
hulpmiddel valt, goed en doeltreffend te 
doen functioneren, moet in het belang van 
het nationale markttoezicht en de 
gezondheid en veiligheid van de mens een 
procedure worden vastgesteld voor het 
nemen van beslissingen hieromtrent.

(13) Om Richtlijn 93/42/EEG ten aanzien 
van de advisering over 
regelgevingsvraagstukken die zich op 
nationaal niveau in verband met de 
classificatie van producten voordoen, met 
name betreffende de vraag of een product al 
dan niet onder de definitie van een medisch 
hulpmiddel valt, goed en doeltreffend te 
doen functioneren, moet in het belang van 
het nationale markttoezicht en de 
gezondheid en veiligheid van de mens een 
procedure worden vastgesteld voor het 
nemen van beslissingen hieromtrent. In het 
belang van de rechtszekerheid dienen zulke 
beslissingen alleen betrekking te hebben op 
afzonderlijke producten, die in voorkomend 
geval behoren tot generieke productlijnen. 
Verder dienen zij zich te richten tot de 
lidstaten en de fabrikanten. Een van de 
centrale elementen bij de definitie van een 
medisch hulpmiddel is de door de fabrikant 
opgegeven bestemming. Daarom is het 
passend dat de fabrikant volledig gebruik 
kan maken van zijn recht op raadpleging, 
alvorens een beslissing over de definitie van 
een product wordt genomen.

Or. fr

Motivering

Veel productcategorieën omvatten een brede scala aan producten, die niet altijd dezelfde 
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identificatiegegevens of bestemming hebben. Beslissingen dienen daarom over het algemeen
verband te houden met afzonderlijke producten. Hiervan kan alleen worden afgeweken 
wanneer de producten in homogene categorieën zijn bijeengebracht en dezelfde 
identificatiegegevens of bestemming hebben. Verder is de door de fabrikant opgegeven 
bestemming een integraal onderdeel bij de bepaling van het begrip medisch hulpmiddel, 
zodat de fabrikant een belangrijke rol in de besluitvorming moet spelen.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 45
OVERWEGING 14

(14) Om te waarborgen dat de autoriteiten 
zich, ingeval een fabrikant geen 
maatschappelijke zetel in de Gemeenschap 
heeft, voor vraagstukken betreffende de 
overeenstemming van hulpmiddelen met de 
richtlijnen tot één persoon kunnen richten, 
moeten de fabrikanten worden verplicht 
voor alle hulpmiddelklassen een 
gemachtigde aan te wijzen.

(14) Om te waarborgen dat de autoriteiten 
zich, ingeval een fabrikant geen 
maatschappelijke zetel in de Gemeenschap 
heeft, voor vraagstukken betreffende de 
overeenstemming van hulpmiddelen met de 
richtlijnen tot één persoon kunnen richten, 
moeten de fabrikanten worden verplicht 
voor alle hulpmiddelklassen een 
gemachtigde aan te wijzen. In dit verband 
wordt eraan herinnerd dat elk medisch 
hulpmiddel dat in de Europese Unie wordt 
ingevoerd, moet voldoen aan het bepaalde 
in deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Om veiligheidsredenen moet elk product dat in de Europese Unie wordt ingevoerd, voldoen 
aan de regelgeving die in de Europese Unie is vastgesteld.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 46
OVERWEGING 15 BIS (nieuw)

(15 bis) In zijn advies van 9 januari 2002 
over de beoordeling van het risico voor de 
menselijke gezondheid van di(2-
ethylhexyl)ftalaat (DEHP) heeft het 
Wetenschappelijk Comité inzake toxiciteit, 
ecotoxiciteit en het milieu zich ook 
uitgesproken voor maatregelen ter 
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vermindering van het risico als gevolg van 
blootstelling aan DEHP uit medische 
apparatuur. DEHP is in bijlage I bij 
Richtlijn 67/548/EEG ingedeeld als 
vergiftig voor de voortplanting, categorie 2. 
Om de volksgezondheid en de veiligheid 
verder te waarborgen, moet het gebruik van 
als kankerverwekkend, mutageen of 
vergiftig voor de voortplanting ingedeelde 
stoffen in medische hulpmiddelen worden 
verboden, tenzij er geen alternatieve 
hulpmiddelen zonder deze stoffen 
beschikbaar zijn.

Or. en

Motivering

De EU had allang gevolg moeten geven aan het advies van een van haar wetenschappelijke 
comités en maatregelen moeten nemen ter vermindering van het risico door DEHP uit 
medische hulpmiddelen. DEHP behoort tot de als kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting ingedeelde stoffen (CMR-stoffen), die nog steeds in medische 
hulpmiddelen mogen worden gebruikt. De EU heeft het gebruik van CMR-stoffen al wettelijk 
verboden in stoffen en preparaten voor gebruik door het algemene publiek en in cosmetica. 
Verder is het gebruik van DEHP en andere ftalaten die vergiftig voor de voortplanting zijn, in 
alle speelgoed verboden. In medische hulpmiddelen zouden CMR-stoffen niet mogen worden 
gebruikt als er veiliger hulpmiddelen beschikbaar zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 47
OVERWEGING 18

(18) Omdat het ontwerp van 
patiëntveiligheidsinitiatieven een steeds 
belangrijkere plaats krijgt in het 
volksgezondheidsbeleid, moet in de 
essentiële eisen uitdrukkelijk worden 
vermeld dat het ergonomische ontwerp in 
aanmerking moet worden genomen. 
Bovendien moet in de essentiële eisen meer 
nadruk komen te liggen op het opleidings-
en kennisniveau van de gebruikers, en met 
name van niet-professionele gebruikers.

(18) Omdat het ontwerp van 
patiëntveiligheidsinitiatieven een steeds 
belangrijkere plaats krijgt in het 
volksgezondheidsbeleid, moet in de 
essentiële eisen uitdrukkelijk worden 
vermeld dat het ergonomische ontwerp in 
aanmerking moet worden genomen. 
Bovendien moet in de essentiële eisen meer 
nadruk komen te liggen op het opleidings-
en kennisniveau van de gebruikers, en met 
name van niet-professionele gebruikers. De 
fabrikant van het product dient bijzondere 
nadruk te leggen op de gevolgen van 
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verkeerd gebruik van het product en de 
nadelige effecten daarvan op het menselijk 
organisme.

Or. pl

Motivering

In het amendement wordt de nadruk gelegd op de gezondheid en veiligheid van de gebruiker.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 48
OVERWEGING 18 BIS (nieuw)

(18 bis) Over de verwerkingsproblematiek 
dient de Commissie verder na te denken en 
breder overleg te voeren om de 
mogelijkheid te verkennen van opstelling 
van passende wetgeving die een hoog 
niveau van patiëntenveiligheid waarborgt.

Or. en

Motivering

De verwerking van medische hulpmiddelen is op EU-niveau niet geregeld. In sommige 
lidstaten vindt ongecontroleerde verwerking plaats zonder wettelijk voorgeschreven 
kwaliteitsnormen, hetgeen aanzienlijk risico's voor de patiëntenveiligheid met zich brengt. In 
lidstaten waar de regelgeving is aangepast ter ondersteuning van verwerking onder toezicht, 
heeft de verwerkingssector scherp gecontroleerde en gevalideerde procedures ontwikkeld. 
Doordat EU-regelgeving ontbreekt, worden de risico's van ongereguleerde verwerking niet 
teruggedrongen en kunnen niet alle lidstaten profiteren van de voordelen van een 
gereguleerde, gevalideerde verwerking.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 49
OVERWEGING 21

(21) Omdat fabrikanten voor het ontwerp en 
de vervaardiging van hulpmiddelen steeds 
vaker een beroep doen op derden, is het 
belangrijk dat fabrikanten aantonen dat zij 
passende controles uitvoeren bij deze 

(21) Omdat fabrikanten voor het ontwerp en 
de vervaardiging van hulpmiddelen steeds 
vaker een beroep doen op derden, is het 
belangrijk dat fabrikanten aantonen dat zij 
passende controles uitvoeren bij deze 
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derden, zodat de goede werking van het 
kwaliteitssysteem gewaarborgd blijft.

derden, zodat de goede werking van het 
kwaliteitssysteem gewaarborgd blijft. De 
bevoegde autoriteiten kunnen tevens 
besluiten rechtstreekse controles uit te 
voeren.

Or. fr

Motivering

Om een maximale veiligheid te waarborgen, moeten de autoriteiten de mogelijkheid hebben 
om inspecties uit te voeren.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 50
OVERWEGING 21 BIS (nieuw)

(21 bis) De wettelijke voorschriften inzake 
de verwerking van medische hulpmiddelen 
verschillen per lidstaat zeer sterk. De 
Commissie dient na te gaan welke gevolgen 
de uiteenlopende voorschriften voor de 
patiëntenbescherming en de 
kosteneffectiviteit hebben. Eventueel dient 
de Commissie met inachtneming van het 
subsidiariteitsbeginsel maatregelen voor te 
stellen.

Or. de

Motivering

In de adviserende commissies zijn diverse amendementen over verwerking goedgekeurd. Ook 
leden van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid hebben dit 
vraagstuk keer op keer aan de orde gesteld. Indiener is van mening dat voorafgaande aan 
eventuele wetgeving eerst een zorgvuldige analyse moet worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 51
OVERWEGING 23 BIS (nieuw)

(23 bis) In het licht van Besluit 
2006/512/EG inzake de comitologie, waarin 
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een regelgevingsprocedure met toetsing 
wordt ingevoerd voor maatregelen van 
algemene strekking tot wijziging van niet-
essentiële onderdelen van een volgens de 
medebeslissingsprocedure aangenomen
besluit, moeten Richtlijn 90/385/EEG en 
Richtlijn 93/43/EEG dienovereenkomstig 
worden gewijzigd. De 
regelgevingsprocedure met toetsing dient te 
gelden voor de goedkeuring van 
wijzigingen in de bijlagen van Richtlijn 
93/43/EEG, besluiten inzake de indeling 
van medische hulpmiddelen en besluiten 
inzake het uit de handel nemen of een 
verbod op of beperking van het in de 
handel brengen van inplanteerbare 
medische hulpmiddelen.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om de gewone regelgevingsprocedure te vervangen door de regelgevingsprocedure 
met toetsing, omdat het bij de betrokken maatregelen gaat om maatregelen van algemene 
strekking tot wijziging van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving. Genoemd 
worden de maatregelen die onder de nieuwe procedure moeten vallen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 52
OVERWEGING 24 BIS (nieuw)

(24 bis) In het licht van de ontwikkelingen 
op het gebied van verwerking van medische 
hulpmiddelen voert de Commissie breed 
overleg teneinde de mogelijkheid van 
opstelling van passende communautaire 
wetgeving inzake de verwerking van 
medische hulpmiddelen te verkennen om 
een hoog niveau van patiëntenveiligheid te 
waarborgen.

Or. en
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Motivering

De verwerking heeft zich de afgelopen jaren verder ontwikkeld, maar er bestaat geen EU-
regelgeving terzake. Dit kan tot ongecontroleerde verwerking leiden, hetgeen potentieel 
aanzienlijke risico's voor de patiënt met zich brengt. Met EU-regelgeving zouden deze risico's 
kunnen worden vermeden.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 53
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)

Artikel 1, lid 2, letter a) (Richtlijn 90/385/EEG)

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:
— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,
— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,
— beheersing van de bevruchting,

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

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:
— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,
— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,
— beheersing van de bevruchting,

en waarbij
— de belangrijkste beoogde werking in of 
aan het menselijk lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke middelen 
kan worden ondersteund
— niet door de vorm van het product of de 
manier waarop de fabrikant het presenteert 
of positioneert op de markt, bij het publiek 
de algemene indruk wordt opgewekt dat het 
product medische eigenschappen heeft voor 
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behandeling of preventie van ziekte bij 
mensen;

Or. nl

Motivering

Door de definitie in de hulpmiddelenrichtlijn strenger te maken, wordt voorkomen dat 
geneesmiddelen als medisch hulpmiddel worden omschreven en gecertificeerd om zo de 
strenge goedkeuringsprocedures en veiligheidswaarborgen voor geneesmiddelen te omzeilen. 
Op deze manier wordt actief het risico tegengegaan dat fabrikanten hun producten als 
medisch hulpmiddel positioneren, maar proberen een voordeel te behalen uit de perceptie dat 
zij equivalent zijn aan geneesmiddelen. Dit werkt oneerlijke concurrentie in de hand.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 54
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)

Artikel 1, lid 2, letter a) (Richtlijn 90/385/EEG)

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:
— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,
— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,
— beheersing van de bevruchting,

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

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 
aangewend voor:
— diagnose, preventie, bewaking, 
behandeling of verlichting van ziekten,
— diagnose, bewaking, behandeling, 
verlichting of compensatie van 
verwondingen of een handicap,

— onderzoek naar of vervanging of 
wijziging van de anatomie of van een 
fysiologisch proces,
— beheersing van de bevruchting,

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

Een medisch hulpmiddel kan ook een 
preparaat (hulpmiddel, product) zijn 
waarvan de therapeutische, profylactische, 
lichaamsverzorgende of ondersteunende 
werking wordt bepaald door zijn fysisch-
chemische eigenschappen en niet door een 
specifiek farmacologisch effect. Een als 
medisch hulpmiddel ingedeeld 
farmaceutisch preparaat mag 
farmacologisch werkzame stoffen bevatten, 
mits het gebruik hiervan in de lidstaten is 
toegestaan, zij niet voorkomen op een lijst 
van versterkende stoffen of narcotica en 
hun aanwezigheid in het hulpmiddel geen 
systemisch effect veroorzaakt. Het 
toegestane gehalte aan farmacologisch 
werkzame stoffen in een medisch 
hulpmiddel moet lager zijn dan de 
werkzame minimumdoses (waarmee een 
farmacologisch effect wordt bereikt), zoals 
bepaald in de nationale farmacopees of 
gelijkwaardige bronnen of voorschriften.

Or. pl

Motivering

Dankzij dit amendement kunnen producten die tot dusverre niet waren gedefinieerd en in 
diverse categorieën vallen en voor verschillende doeleinden worden gebruikt, duidelijk 
worden gedefinieerd.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 55
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)

Artikel 1, lid 2, letter a), inleidende formule (Richtlijn 90/385/EEG)

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
mens voor medische doeleinden te worden 

a) medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
het toebehoren en de software die voor de 
goede werking ervan benodigd is, en dat of 
die door de fabrikant bestemd is om bij de 
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aangewend voor: mens te worden aangewend voor:

Or. es

Motivering

Door de woorden "voor medische doeleinden" in de definitie op te nemen, zouden producten 
buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen die nu als medisch hulpmiddel worden 
aangemerkt en waarvoor de waarborgen inzake veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit 
moeten worden gehandhaafd via de in de richtlijn vastgestelde procedures, zowel met het oog 
op de gezondheid van de patiënten als op de potentiële risico's. Voorbeelden zijn 
gezichtsimplantaten voor het vullen van rimpels om esthetische redenen, esthetische 
borstprotheses, voorbehoedmiddelen (condoom. spiraaltje) die zonder specifieke medische 
reden worden gebruikt, en bepaalde technische hulpmiddelen voor gehandicapten, zoals 
rolstoelen.

Al deze producten zouden ongereguleerd blijven, omdat zij ook niet onder andere richtlijnen 
zouden vallen. Dit geldt zelfs voor genoemde producten voor esthetische doeleinden 
(borstprotheses, gezichtsimplantaten), die niet onder de cosmeticaregelgeving zouden vallen 
omdat zij niet op uitwendige lichaamsdelen, de tanden of de slijmvliezen in de mondholte 
worden toegepast, terwijl het punt van toepassing een van de criteria is om te bepalen of 
producten als cosmetica moeten worden beschouwd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 56
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER D)

Artikel 1, lid 4 ter (Richtlijn 90/385/EEG)

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004]] en die 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze richtlijn 
worden beoordeeld en toegelaten.

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel 
voor geavanceerde therapie in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004]], 
waarvan het uit cellen of weefsels 
bestaande gedeelte alleen niet-
levensvatbare weefsels of cellen bevat, en 
die de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze richtlijn 
worden beoordeeld en toegelaten.
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Indien er twijfel bestaat omtrent de 
aanvullende functie van de stof, moet de 
afbakening wordt geregeld door middel van 
een wetenschappelijke aanbeveling, zoals 
omschreven in artikel 18 van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement 
en de Raad (**) [betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 726/2004].
Los van de uitkomst van deze 
wetenschappelijke aanbeveling worden de 
met de stof verband houdende ethische 
aspecten altijd door het EMEA beoordeeld.

Or. de

Motivering

De definitie van de gecombineerde producten die onder de Richtlijnen 93/42/EEG en 
90/385/EEG vallen, moet worden verduidelijkt, zodat deze aansluit bij de benadering 
waarvoor is gekozen in het verslag-Mikolášik over geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie.

Combinatieproducten kunnen naast weefselkweekproducten ook gen- en celtherapeutica 
bevatten, zoals bijvoorbeeld voor stents en heupimplantaten wordt onderzocht. Deze moeten 
ook onder de richtlijn vallen.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 57
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER D)

Artikel 1, lid 4 ter (Richtlijn 90/385/EEG)

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004]] en die 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen,

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004]], moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening worden beoordeeld en 
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moet dit hulpmiddel overeenkomstig deze 
richtlijn worden beoordeeld en toegelaten.

toegelaten.

Or. en

Motivering

Producten die worden beschouwd als weefselmanipulatieproducten, bevatten delen van 
weefsels of cellen die menselijk weefsel moeten vervangen, herstellen of regenereren. Deze 
producten zijn heel gevoelig en hebben een wisselwerking met levende cellen en moeten 
daarom onder de wetgeving voor farmaceutische producten vallen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 58
ARTIKEL 1, PUNT 2, LETTER A BIS) (nieuw)

Artikel 6, lid 2 bis (Richtlijn 90/385/EEG)

(a bis) Het volgend lid 2 bis wordt 
toegevoegd:
"2 bis. Wanneer naar dit lid wordt 
verwezen, zijn de artikelen 5 bis en 7 van 
Besluit 1999/468/EG, zoals gewijzigd bij 
Besluit 2006/512/EG, van toepassing."

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen in een aantal gevallen gaat om maatregelen van algemene strekking tot 
wijziging van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 59
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 10 bis, lid 1, alinea 1 bis (nieuw) (Richtlijn 90/385/EEG)

De lidstaten kunnen erom verzoeken in 
kennis te worden gesteld van alle gegevens 
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waarmee producten kunnen worden 
geïdentificeerd, alsmede van de etikettering 
en de gebruiksaanwijzing, wanneer deze 
producten op hun grondgebied in gebruik 
worden genomen.

Or. es

Motivering

Toevoeging van deze tweede alinea is essentieel om de autoriteiten in staat te stellen een 
behoorlijke marktcontrole uit te oefenen op producten die op hun grondgebied in gebruik 
worden genomen, en om aan te sluiten bij Richtlijn 93/42/EEG, waarin deze alinea staat voor 
producten van klasse IIb en III, d.w.z. producten met een groter risico. Aangezien alle actieve 
implantaten hulpmiddelen met hetzelfde risiconiveau zijn, hoeft niet nader gespecificeerd te 
worden voor welke hulpmiddelen deze bepaling geldt.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 60
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 10 bis, lid 2, alinea 2 (Richtlijn 90/385/EEG)

Voor de in lid 1 bedoelde hulpmiddelen 
moet de gemachtigde bij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar hij zijn 
maatschappelijke zetel heeft, het adres van 
de maatschappelijke zetel en de categorie 
van de betrokken hulpmiddelen melden.

Voor de in lid 1 bedoelde hulpmiddelen 
moet de gemachtigde bij de bevoegde 
autoriteiten van de lidstaat waar hij zijn 
maatschappelijke zetel heeft, het adres van 
de maatschappelijke zetel en de categorie 
van de betrokken hulpmiddelen melden. Elk 
medisch hulpmiddel dat in de Europese 
Unie wordt ingevoerd, moet voldoen aan 
het bepaalde in deze richtlijn.

Or. fr

Motivering

Om veiligheidsredenen moet elk product dat in de Europese Unie wordt ingevoerd, voldoen 
aan de regelgeving die in de Europese Unie is vastgesteld.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 61
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 10 quater (Richtlijn 90/385/EEG)
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Wanneer een lidstaat van mening is dat 
omwille van de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid en/of om de 
naleving van de vereisten in verband met de 
volksgezondheid te waarborgen een bepaald 
product of een bepaalde groep producten uit 
de handel moet worden genomen dan wel 
het in de handel brengen of de 
ingebruikname daarvan moet worden 
verboden of beperkt, kan hij alle nodige 
overgangsmaatregelen nemen. 
De lidstaat brengt de Commissie en alle 
andere lidstaten van de 
overgangsmaatregelen op de hoogte en 
vermeldt de redenen voor zijn beslissing. 
Waar mogelijk raadpleegt de Commissie de 
belanghebbende partijen en de lidstaten.

Indien de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn, neemt de Commissie 
de nodige communautaire maatregelen 
volgens de procedure van artikel 6, lid 2. 
Indien de nationale maatregelen niet 
gerechtvaardigd zijn, brengt de Commissie 
alle lidstaten en de geraadpleegde 
belanghebbende partijen daarvan op te 
hoogte.”

Wanneer een lidstaat van mening is dat 
omwille van de bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid en/of om de 
naleving van de vereisten in verband met de 
volksgezondheid te waarborgen een bepaald 
product of een bepaalde groep producten uit 
de handel moet worden genomen dan wel 
het in de handel brengen of de 
ingebruikname daarvan moet worden 
verboden of beperkt, kan hij alle nodige 
overgangsmaatregelen nemen. 
De lidstaat brengt de Commissie en alle 
andere lidstaten van de 
overgangsmaatregelen op de hoogte en 
vermeldt de redenen voor zijn beslissing. 
Waar mogelijk raadpleegt de Commissie de 
belanghebbende partijen en de lidstaten en 
stelt hen van haar advies in kennis.”

Or. pl

Motivering

De Commissie dient nauw samen te werken met de lidstaten.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 62
ARTIKEL 1, PUNT 3

Artikel 10 quater, alinea 4 (Richtlijn 90/385/EEG)

Indien de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn, neemt de Commissie 
de nodige communautaire maatregelen 
volgens de procedure van artikel 6, lid 2. 
Indien de nationale maatregelen niet 
gerechtvaardigd zijn, brengt de Commissie 

Indien de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn, neemt de Commissie 
de nodige communautaire maatregelen 
volgens de procedure van artikel 6, lid 2 bis. 
Indien de nationale maatregelen niet 
gerechtvaardigd zijn, brengt de Commissie 
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alle lidstaten en de geraadpleegde 
belanghebbende partijen daarvan op te 
hoogte.

alle lidstaten en de geraadpleegde 
belanghebbende partijen daarvan op te 
hoogte.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen in een aantal gevallen gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 63
ARTIKEL 2, PUNT -1 BIS (nieuw)
Overweging 7 (Richtlijn 93/42/EEG)

(- 1 bis) Overweging 7 wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"Overwegende dat de "essentiële eisen" en 
andere eisen die in de bijlagen van deze 
richtlijn zijn uiteengezet, met inbegrip van 
die welke erop zijn gericht de risico's "te 
beperken" of "zoveel mogelijk te 
beperken", zodanig dienen te worden 
uitgelegd en toegepast dat rekening wordt 
gehouden met de beste beschikbare 
producten en ontwerptechnieken en 
-praktijken, alsmede met technische en 
economische overwegingen die verenigbaar 
zijn met een hoog niveau van bescherming 
van de gezondheid en de veiligheid;."

Or. en

Motivering

De overweging moet worden geactualiseerd. De essentiële eisen moeten een stimulans voor 
ontwerpverbetering zijn en moeten dus gebaseerd zijn op de beste beschikbare ontwerpen en 
niet om historische redenen op oude ontwerpen.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 64
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)
Artikel 1, lid 2, letter a) (Richtlijn 93/42/EEG)

i) onder a) komt het inleidende zinsdeel als 
volgt te luiden:

i) onder a) komt het inleidende zinsdeel als 
volgt te luiden:

“medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en dat of die door de fabrikant 
bestemd is om bij de mens voor medische 
doeleinden te worden aangewend voor:”

“medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en waarbij:

- de belangrijkste beoogde werking in of 
aan het menselijke lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke middelen 
kan worden ondersteund;
- niet door de vorm van het product of de 
manier waarop de fabrikant het presenteert 
of positioneert op de markt, bij het publiek 
de algemene indruk wordt opgewekt dat het 
product medische eigenschappen heeft voor 
behandeling of preventie van ziekte bij 
mensen;
en dat of die door de fabrikant bestemd is 
om bij de mens voor medische doeleinden te 
worden aangewend voor:”

Or. nl

Motivering

Dit amendement is bedoeld om actief het risico tegen te gaan dat fabrikanten hun producten 
als hulpmiddelen positioneren, met als doel te proberen een voordeel te behalen uit de 
perceptie dat zij equivalent zijn aan geneesmiddelen terwijl zij niet de – zwaardere –
geneesmiddelenregistratie hoeven te ondergaan en dus ook niet aan de strengere controles 
hoeven te worden onderworpen.
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Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 65
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)

Artikel 1, lid 2, letter a), inleidende formulering (Richtlijn 93/42/EEG)

i) onder a) komt het inleidende zinsdeel als 
volgt te luiden:

“medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel 
of apparaat, elke software of stof of elk 
ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking 
ervan benodigd is, en dat of die door de 
fabrikant bestemd is om bij de mens voor 
medische doeleinden te worden aangewend 
voor:”

i) onder a) komt het inleidende zinsdeel als 
volgt te luiden:

“medisch hulpmiddel: elk instrument, toestel 
of apparaat, elke stof of elk ander artikel dat 
of die alleen of in combinatie wordt 
gebruikt, met inbegrip van de software die 
door de fabrikant speciaal bestemd is voor 
gebruik voor diagnostische doeleinden en
voor de goede werking van het medische 
hulpmiddel benodigd is, en dat of die door 
de fabrikant bestemd is om bij de mens te 
worden aangewend voor:”

Or. de

Motivering

Onder dit artikel moet alleen diagnosesoftware vallen en niet alle software. Door de 
toevoeging "voor medische doeleinden" zouden bepaalde softwareproducten van de richtlijn 
kunnen worden uitgesloten. Dit zou tot gevolg kunnen hebben dat onder de gebruikers 
onzekerheid ontstaat en wellicht ongecontroleerde producten op patiënten worden toegepast.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 66
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I)

Artikel 1, lid 2, letter a), inleidende formulering (Richtlijn 93/42/EEG)

a) “medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en dat of die door de fabrikant 
bestemd is om bij de mens voor medische 
doeleinden te worden aangewend voor:”

a) “medisch hulpmiddel: elk instrument, 
toestel of apparaat, elke software of stof of 
elk ander artikel dat of die alleen of in 
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van 
de software die voor de goede werking ervan 
benodigd is, en dat of die door de fabrikant 
bestemd is om bij de mens te worden 
aangewend voor:”

Or. es
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Motivering

Door de woorden "voor medische doeleinden" in de definitie op te nemen, zouden producten 
buiten de werkingssfeer van de richtlijn vallen die nu als medisch hulpmiddel worden 
aangemerkt en waarvoor de waarborgen inzake veiligheid, doeltreffendheid en kwaliteit 
moeten worden gehandhaafd via de in de richtlijn vastgestelde procedures, zowel met het oog 
op de gezondheid van de patiënten als op de potentiële risico's. Voorbeelden zijn 
gezichtsimplantaten voor het vullen van rimpels om esthetische redenen, esthetische 
borstprotheses, voorbehoedmiddelen (condoom. spiraaltje) die zonder specifieke medische 
reden worden gebruikt, en bepaalde technische hulpmiddelen voor gehandicapten, zoals 
rolstoelen.

Al deze producten zouden ongereguleerd blijven, omdat zij ook niet onder andere richtlijnen 
zouden vallen. Dit geldt zelfs voor genoemde producten voor esthetische doeleinden 
(borstprotheses, gezichtsimplantaten), die niet onder de cosmeticaregelgeving zouden vallen 
omdat zij niet op uitwendige lichaamsdelen, de tanden of de slijmvliezen in de mondholte 
worden toegepast, terwijl het punt van toepassing een van de criteria is om te bepalen of 
producten als cosmetica moeten worden beschouwd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 67
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I BIS) (nieuw)

Artikel 1, lid 2, letter a) (Richtlijn 93/42/EEG)

i bis) aan punt a) wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
"- correctie van het gezichtsvermogen of de 
verschijning van het oog door plaatsing op 
het oog;"

Or. en

Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 68
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I BIS) (nieuw)

Artikel 1, lid 2, letter a) (Richtlijn 93/42/EEG)

i bis) de tweede alinea van punt a) wordt 
vervangen door de volgende tekst:
" waarbij:
- de belangrijkste beoogde werking in of 
aan het menselijke lichaam niet met 
farmacologische of immunologische 
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middelen of door metabolisme wordt 
bereikt, maar wel door dergelijke middelen 
kan worden ondersteund;
- niet door de vorm van het product of de 
manier waarop de fabrikant het presenteert 
of positioneert op de markt, de indruk 
wordt gewekt dat het product medische 
eigenschappen heeft voor behandeling of 
preventie van ziekte bij mensen."

Or. en

Motivering

De veiligheid van de patiënt moet worden gewaarborgd. Het verschil tussen medisch 
hulpmiddel en geneesmiddel moet duidelijker uit de verf komen. Gekopieerde producten 
moeten onder dezelfde categorie vallen als de originele producten.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 69
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT I BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter h bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

i bis) het volgende punt h bis) wordt 
ingevoegd:
"h bis) verwerking: het herstellen van de 
functionele veiligheid van een gebruikt 
medisch hulpmiddel. De natuurlijke of 
rechtspersoon en/of zijn gemachtigde 
worden als fabrikant in de zin van dit 
artikel beschouwd wanneer zij een medisch 
hulpmiddel verwerken en in de handel 
brengen."

Or. en

Motivering

Zie motivering bij het amendement op artikel 21 bis (nieuw).
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Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 70
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT II BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter k bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) het volgende punt k bis) wordt 
toegevoegd:
"k bis) verwerking: het reinigen, 
desinfecteren en steriliseren van een 
gebruikt medisch hulpmiddel, met inbegrip 
van de bijbehorende werkzaamheden 
alsmede het testen en herstellen van de 
functionele en hygiënische veiligheid voor 
een veilig hergebruik."

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de nieuwe overweging 2 bis over verwerking.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 71
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT II BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter k bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) het volgende punt k bis) wordt 
toegevoegd:
"k bis) verwerking: het reinigen, 
desinfecteren en steriliseren van een 
gebruikt medisch hulpmiddel, met inbegrip 
van de bijbehorende werkzaamheden 
alsmede het testen en herstellen van de 
functionele en hygiënische veiligheid voor 
een veilig hergebruik."

Or. en

Motivering

In de huidige hulpmiddelenrichtlijn is verwerking niet gedefinieerd. Dit veroorzaakt 
rechtsonzekerheid, die met het voorgestelde amendement moet worden weggenomen.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 72
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT II BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter k bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) het volgende punt k bis) wordt 
toegevoegd:
"k bis) verwerking: het reinigen, 
desinfecteren en steriliseren van een 
gebruikt medisch hulpmiddel alsmede het 
herstellen en testen van de functionele en 
hygiënische veiligheid voor een veilig 
hergebruik."

Or. en

Motivering

Er is behoefte aan een definitie van verwerking.

Amendement ingediend door Irena Belohorská

Amendement 73
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT II BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter k bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) het volgende punt k bis) wordt 
toegevoegd:
"k bis) verwerking: het reinigen, 
desinfecteren en steriliseren van een 
gebruikt medisch hulpmiddel, met inbegrip 
van de bijbehorende werkzaamheden 
alsmede het testen en herstellen van de 
functionele en hygiënische veiligheid voor 
een veilig hergebruik."

Or. en

Motivering

In de huidige hulpmiddelenrichtlijn is verwerking niet gedefinieerd. Dit veroorzaakt 
rechtsonzekerheid, die met het voorgestelde amendement moet worden weggenomen.
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Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 74
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER A), PUNT II BIS) (nieuw)
Artikel 1, lid 2, letter k bis) (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) het volgende punt k bis) wordt 
toegevoegd:
"k bis) biofysische en biomechanische 
gegevens: gegevens afkomstig van 
werkzaamheden op het gebied van 
biofysica, biomechanica, simulatie, 
modellering van klinische proeven of alle 
wetenschappelijke werkzaamheden die 
berusten op bewezen inzichten of 
technieken waarvan de geldigheid is 
aangetoond. Deze gegevens kunnen worden 
opgenomen, met name ter ondersteuning 
van de klinische gegevens als bedoeld in 
punt k)."

Or. fr

Motivering

Voor bepaalde categorieën medische hulpmiddelen is het moeilijk of zelfs onmogelijk 
geworden protocollen aan te passen en klinische studies te verrichten. Dankzij het onderzoek 
kan dit probleem nu worden ondervangen door de ontwikkeling van instrumenten op het 
gebied van biofysica, simulatie en modellering. Daardoor kunnen de preklinische fasen 
betrouwbaarder worden gemaakt en doelgerichtere klinische studies worden opgezet.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 75
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER E)

Artikel 1, lid 4 ter (Richtlijn 93/42/EEG)

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b),] van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b),] van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
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van Verordening (EG) nr. 726/2004] en die 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen,
moet dit hulpmiddel overeenkomstig deze 
richtlijn worden beoordeeld en toegelaten.

van Verordening (EG) nr. 726/2004], moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze 
verordening worden beoordeeld en 
toegelaten.

Or. en

Motivering

Producten die worden beschouwd als weefselmanipulatieproducten, bevatten delen van 
weefsels of cellen die menselijk weefsel moeten vervangen, herstellen of regenereren. Deze 
producten zijn heel gevoelig en hebben een wisselwerking met levende cellen en moeten 
daarom onder de wetgeving voor farmaceutische producten vallen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 76
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER E)

Artikel 1, lid 4 ter (Richtlijn 93/42/EEG)

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b),] van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] en die 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze richtlijn 
worden beoordeeld en toegelaten.

4 ter. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel 
voor geavanceerde therapie in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b),] van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement en 
de Raad (**) [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] , 
waarvan het uit cellen of weefsels 
bestaande gedeelte alleen niet-
levensvatbare weefsels of cellen bevat, en 
die de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, moet 
dit hulpmiddel overeenkomstig deze richtlijn 
worden beoordeeld en toegelaten.

Indien er twijfel bestaat omtrent de 
aanvullende functie van de stof, moet de 
afbakening wordt geregeld door middel van 
een wetenschappelijke aanbeveling, zoals 
omschreven in artikel 18 van Verordening 
(EG) nr. [...] van het Europees Parlement 
en de Raad (**) [betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
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therapie en tot wijziging van Verordening 
(EG) nr. 726/2004].
Los van de uitkomst van deze 
wetenschappelijke aanbeveling worden de 
met de stof verband houdende ethische 
aspecten altijd door het EMEA beoordeeld.

Or. de

Motivering

De definitie van de gecombineerde producten die onder de Richtlijnen 93/42/EEG en 
90/385/EEG vallen, moet worden verduidelijkt, zodat deze aansluit bij de benadering 
waarvoor is gekozen in het verslag-Mikolášik over geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie.

Combinatieproducten kunnen naast weefselkweekproducten ook gen- en celtherapeutica 
bevatten, zoals bijvoorbeeld voor stents en heupimplantaten wordt onderzocht. Deze moeten 
ook onder de richtlijn vallen.

Amendement ingediend door Jules Maaten

Amendement 77
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I)
Artikel 1, lid 5, punt c) (Richtlijn 93/42/EEG)

“c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn dan wel deze 
richtlijn op een product van toepassing is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste werkingswijze van het 
product,”

"c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EEC van toepassing is. Bij het 
beoordelen of een product onder die 
richtlijn valt krachtens de toepassing van 
de criteria neergelegd in artikel 1, lid 2, 
onder b) van die richtlijn, dan wel onder 
deze richtlijn, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste  
werkingswijze van het product;"

Or. nl

Motivering

Door de definitie in de hulpmiddelenrichtlijn strenger te maken, wordt voorkomen dat 
geneesmiddelen als medisch hulpmiddel worden omschreven en gecertificeerd om zo de 
strenge goedkeuringsprocedures en veiligheidswaarborgen voor geneesmiddelen te omzeilen. 
De richtlijn medische hulpmiddelen is immers niet van toepassing als het product voldoet aan 
de definitie van geneesmiddel in de geneesmiddelenrichtlijn. Belangrijk is dan ook conform 
Richtlijn 2001/83 bij de beoordeling of een product een geneesmiddel dan wel een medisch 
hulpmiddel is, uit te gaan van alle afzonderlijke benoemde criteria voor een geneesmiddel, 
alternatief en niet cumulatief.
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Amendement ingediend door John Bowis

Amendement 78
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I)
Artikel 1, lid 5, punt c) (Richtlijn 93/42/EEG)

“c)  op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn dan wel deze 
richtlijn op een product van toepassing is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste werkingswijze van het 
product,”

“c)  op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of een product onder die 
richtlijn valt krachtens de toepassing van 
de criteria neergelegd in artikel 1, lid 2, 
onder b) van die richtlijn, dan wel onder 
deze richtlijn, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste 
werkingswijze van het product,”

Or. en

Motivering

De veiligheid van de patiënt moet worden gewaarborgd. Het verschil tussen medisch 
hulpmiddel en geneesmiddel moet duidelijker uit de verf komen. Gekopieerde producten 
moeten onder dezelfde categorie vallen als de originele producten.

Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 79
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I)
Artikel 1, lid 5, punt c) (Richtlijn 93/42/EEG)

“c)  op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn dan wel deze 
richtlijn op een product van toepassing is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste werkingswijze van het 
product,”

“c)  op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of een product onder die 
richtlijn valt krachtens de toepassing van 
de definitie neergelegd in artikel 1, lid 2, 
onder b) van die richtlijn, dan wel onder 
deze richtlijn, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste 
werkingswijze van het product,”

Or. en

Motivering

De voorgestelde richtlijn moet worden gewijzigd om de definitie van medisch hulpmiddel 
stringenter te maken. Daardoor wordt het moeilijker medicatie als medisch hulpmiddel te 
laten registreren. Het ontwerpvoorstel van de Commissie voor herziening van de richtlijn 
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bevat wijzigingen in het onderdeel van artikel 1 met de definities. De definitie van "medisch 
hulpmiddel" in artikel 1, lid 2, letter a) is in wezen identiek aan de definitie in de bestaande 
richtlijn.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 80
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER F), PUNT I)
Artikel 1, lid 5, punt c) (Richtlijn 93/42/EEG)

“c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of die richtlijn dan wel deze 
richtlijn op een product van toepassing  is, 
wordt met name rekening gehouden met de 
voornaamste werkingswijze van het 
product,”

“c) op geneesmiddelen waarop Richtlijn 
2001/83/EG van toepassing is. Bij het 
beoordelen of een product onder die 
richtlijn valt krachtens de toepassing van 
de criteria neergelegd in artikel 1, lid 2, 
onder b) van die richtlijn, dan wel onder
deze richtlijn, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste 
werkingswijze van het product,”

Or. nl

Motivering

De huidige tekst zou kunnen worden gezien als een vermindering van de betekenis van de 
presentatietest en de classificatie kunnen focussen op de voornaamste werkingswijze van het 
product. Door de voorgestelde wijziging wordt bereikt dat de toepassing van het tweede deel 
van de definitie van geneesmiddel niet belangrijker wordt geacht dan het eerste deel van de 
definitie.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 81
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER G)

Artikel 1, lid 6 (Richtlijn 93/42/EEG)

g) lid 6 wordt geschrapt; g) lid 6 wordt als volgt gewijzigd:
"6. Indien een product onder de 
werkingssfeer van de Richtlijnen 
93/42/EEG en 89/686/EEG van de Raad 
valt, zijn de relevante essentiële eisen van 
beide richtlijnen van toepassing. Wanneer 
de voornaamste bestemming van het 
product die van een medisch hulpmiddel 
overeenkomstig Richtlijn 93/42/EEG is, 
moet worden voldaan aan de bepalingen 
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van deze richtlijn, met inbegrip van de 
conformiteitsbeoordeling. Bij twijfel moet 
de fabrikant een aangemelde instantie of 
een bevoegde autoriteit raadplegen."

Or. en

Motivering

Er zijn persoonlijke beschermingsmiddelen die beslist onder de werkingssfeer van Richtlijn 
93/42/EEG moeten vallen, met name dingen die rechtstreeks in aanraking komen met het 
inwendige van een lichaam, bijv. handschoenen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 82
ARTIKEL 2, PUNT 2

Artikel 4, lid 2, streepje 2 (Richtlijn 93/42/EEG)

- dat hulpmiddelen naar maat in de handel 
worden gebracht en in gebruik worden 
genomen indien zij aan de voorwaarden van 
artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. 
Hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III 
moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII 
bedoelde verklaring, die aan de betrokken 
patiënt wordt verstrekt.

- dat hulpmiddelen naar maat in de handel 
worden gebracht en in gebruik worden 
genomen indien zij aan de voorwaarden van 
artikel 11, juncto bijlage VIII, voldoen. 
Hulpmiddelen van de klassen IIa, IIb en III 
moeten vergezeld zijn van de in bijlage VIII 
bedoelde verklaring, die als kopie aan de 
betrokken of door middel van een acroniem 
of nummercode geïdentificeerde patiënt 
wordt verstrekt.

Or. it

Motivering

De term "betrokken patiënt" komt al voor in de huidige richtlijn. Met het oog op de 
gegevensbescherming en de medische vertrouwelijkheid zou ook kunnen worden voorzien in 
identificatie van de patiënt door middel van een acroniem of nummercode. Voor een optimale 
informatievoorziening aan de patiënt dient het origineel van de verklaring in het 
patiëntendossier van de tandarts te blijven, terwijl aan de patiënt een kopie wordt verstrekt. 
Aangezien de patiënt niet verplicht is de verklaring te bewaren, is dit een praktische en 
passende regeling waarmee de rechten van de patiënt niet worden aangetast.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 83
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7, lid 1 (Richtlijn 93/42/EEG)
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(2 bis.) Alinea 1 van artikel 7, lid 2 wordt 
vervangen door de volgende tekst:
"Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met 
inachtneming van het bepaalde in artikel 8 
van dat besluit."

Or. en

Motivering

Dit technische amendement dient ertoe de bestaande tekst aan de nieuwe 
comitologievoorschriften aan te passen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 84
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 7, lid 2 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

(2 bis.) De volgende alinea wordt aan 
artikel 7 toegevoegd:
"Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn 
de artikelen 5 bis en 7 van Besluit 
1999/468/EG, zoals gewijzigd bij Besluit 
2006/512/EG, van toepassing."

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen in een aantal gevallen gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 85
ARTIKEL 2, PUNT 2 BIS (nieuw)

Artikel 8, lid 2, streepje 2 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

(2 bis.) In artikel 8, lid 2 wordt het volgende 
streepje toegevoegd:
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"- dat de maatregel gerechtvaardigd is, stelt 
zij, wanneer dit in het belang van de 
volksgezondheid noodzakelijk is, volgens de 
in artikel 7, lid 2 bepaalde procedure de 
passende communautaire maatregelen 
vast."

Or. en

Motivering

Met een beroep op de vrijwaringsclausule kan worden bereikt dat de gerechtvaardigde 
nationale overbruggingsmaatregelen (die in dit verband worden genomen) verplicht van 
toepassing zijn op de gehele EU-markt. Verder is het nuttig de vrijwaringsprocedure in 
artikel 8 van de hulpmiddelenrichtlijn op één lijn te brengen met de specifieke procedure in 
artikel 14 ter van die richtlijn inzake gezondheidsbeschermingsmaatregelen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 86
ARTIKEL 2, PUNT 3

Artikel 9, lid 3 (Richtlijn 93/42/EEG)

3. Wanneer een lidstaat van mening is dat de 
classificatieregels in bijlage IX moeten 
worden aangepast in verband met de 
vooruitgang van de techniek en eventuele 
informatie die in het kader van het in 
artikel 10 bedoelde informatiesysteem 
beschikbaar komt, dient hij bij de 
Commissie een met redenen omkleed 
verzoek in om de nodige maatregelen te 
treffen. De Commissie stelt deze 
maatregelen vast volgens de procedure van 
artikel 7, lid 2.

3. Wanneer een lidstaat van mening is dat de 
classificatieregels in bijlage IX moeten 
worden aangepast in verband met de 
vooruitgang van de techniek en eventuele 
informatie die in het kader van het in 
artikel 10 bedoelde informatiesysteem 
beschikbaar komt, dient hij bij de 
Commissie een met redenen omkleed 
verzoek in om de nodige maatregelen te 
treffen. De Commissie stelt deze 
maatregelen vast volgens de procedure van 
artikel 7, lid 2 bis.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen in een aantal gevallen gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving.
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Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 87
ARTIKEL 2, PUNT 3 BIS (nieuw)

Artikel 10, lid 3 (Richtlijn 93/42/EEG)

3 bis). Artikel 10, lid 3 wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"Nadat, indien mogelijk samen met de 
fabrikant, tot een beoordeling is 
overgegaan, stellen de lidstaten, 
onverminderd artikel 8, de Commissie en 
de andere lidstaten onmiddellijk in kennis 
van de in lid 1 bedoelde incidenten 
waarvoor maatregelen worden overwogen
en/of zijn genomen. De lidstaten geven de 
precieze gronden voor de overwogen of 
genomen maatregelen aan. Met name 
geven de lidstaten in voorkomend geval  
precies aan waarom zij in de genomen 
maatregel zijn afgeweken van de 
overwogen maatregel."

Or. en

Motivering

Aangezien de waakzaamheidsprocedure de kennisgeving van incidenten behelst, is het van het 
grootste belang dat de Commissie coördinerend optreedt en dat de Commissie en de lidstaten 
een volledig overzicht van de EU-markt hebben.

Amendement ingediend door Adamos Adamou

Amendement 88
ARTIKEL 2, PUNT 3 TER (nieuw)

Artikel 10, lid 3 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

3 ter) Aan artikel 10 wordt het volgende lid 
toegevoegd:
"3 bis. De Commissie neemt volgens de in 
artikel 7, lid 2 vermelde procedure 
passende maatregelen voor de vaststelling 
van procedures met het oog op de 
uitvoering van dit artikel."
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Or. en

Motivering

Zorgt ervoor dat de werking van het bewakingssysteem meer in detail geregeld wordt.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 89
ARTIKEL 2, PUNT 5, LETTER -A) (nieuw)

Artikel 12, lid 2, alinea 2 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

 -a) In lid 2 wordt de volgende alinea 
toegevoegd:
"In geval van tot een netwerk 
aaneengesloten medische IT-systemen, is 
artikel 12 niet van toepassing op het gehele
netwerksysteem. De conformiteits-
beoordeling moet afzonderlijk voor elk 
medisch hulpmiddel in het netwerk worden 
uitgevoerd en niet voor het gehele 
netwerksysteem."

Or. en

Motivering

Afzonderlijke delen van bijvoorbeeld een groot IT-netwerk moeten kunnen worden 
uitgewisseld, zonder dat het hele netwerk dan meteen opnieuw moet worden gecertificeerd. In 
dergelijke systemen moeten de afzonderlijke bestanddelen dus apart gecertificeerd kunnen 
worden.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 90
ARTIKEL 2, PUNT 6 BIS (nieuw)

Artikel 13, lid 1  (Richtlijn 93/42/EEG)

6 bis) Artikel 13, lid 1 wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"1. Wanneer een lidstaat van mening is 
dat:
a) de toepassing van de classificatieregels 
van bijlage IX een beslissing inzake de 
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classificatie van een hulpmiddel of van een 
categorie hulpmiddelen vereist, 
of
b) een hulpmiddel of een groep 
hulpmiddelen in afwijking van de 
bepalingen van bijlage IX in een andere 
klasse moet worden ingedeeld, 
of
c) de overeenstemming van een hulpmiddel 
of een groep hulpmiddelen, in afwijking 
van artikel 11, door de uitsluitende 
toepassing van een van de in artikel 11 
bedoelde procedures moet worden 
vastgesteld, 
dient deze lidstaat bij de Commissie een met 
redenen omkleed verzoek in om de nodige 
maatregelen te treffen. Deze maatregelen 
worden vastgesteld volgens de procedure 
van artikel 7, lid 2 bis."

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij sommige 
besluiten inzake de classificatie gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging 
van niet-essentiële onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 91
ARTIKEL 2, PUNT 6 TER (nieuw)

Artikel 13, lid 1, punt c bis) (nieuw)  (Richtlijn 93/42/EEG)

6 ter) In artikel 13 wordt het volgende punt 
c bis) ingevoegd:
"c bis) De lidstaten regelen de verkoop en 
distributie van alle contactlenzen met 
behulp van een in tijd beperkte specificatie 
voor elk verkooppunt om de gezondheid en 
de veiligheid van de consumenten in 
Europa te beschermen en tegelijkertijd de 
keuzevrijheid met betrekking tot de 
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geautoriseerde afzet- of inkooppunten in 
stand te houden."

Or. en

Motivering

Gezien het grootschalig gebruik van contactlenzen en de risico's die aan de verkoop en 
distributie van zonder recept verkrijgbare contactlenzen kleven, geldt dit artikel voor alle 
soorten contactlenzen. De bescherming van de consument moet met uitgebreide 
kwaliteitscontroles voor contactlenzen worden gewaarborgd.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 92
ARTIKEL 2, PUNT 7

Artikel 14, lid 2, alinea 1 (Richtlijn 93/42/EEG)

2. Wanneer een fabrikant die onder eigen 
naam hulpmiddelen in de handel brengt 
geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, wijst hij één gemachtigde aan.

2. Wanneer een fabrikant die onder eigen 
naam een hulpmiddel in de handel brengt 
geen maatschappelijke zetel in een lidstaat 
heeft, wijst hij voor dit hulpmiddel één
gemachtigde in de Europese Unie aan.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet zijn dat een fabrikant één gemachtigde voor een product aanwijst, maar niet 
noodzakelijkerwijs dezelfde gemachtigde voor zijn hele assortiment.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 93
ARTIKEL 2, PUNT 9

Artikel 14 ter, alinea 4 (Richtlijn 93/42/EEG)

Indien de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn, neemt de Commissie 
de nodige communautaire maatregelen 
volgens de procedure van artikel 7, lid 2. 
Indien de nationale maatregelen niet 
gerechtvaardigd zijn, brengt de Commissie 
alle lidstaten en de geraadpleegde 
belanghebbende partijen daarvan op te 

Indien de nationale maatregelen 
gerechtvaardigd zijn, neemt de Commissie 
de nodige communautaire maatregelen 
volgens de procedure van artikel 7, lid 2 bis. 
Indien de nationale maatregelen niet 
gerechtvaardigd zijn, brengt de Commissie 
alle lidstaten en de geraadpleegde 
belanghebbende partijen daarvan op te 
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hoogte. hoogte.

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 94
ARTIKEL 2, PUNT 10 BIS (nieuw)

Artikel 15, lid 5 (Richtlijn 93/42/EEG)

10 bis) Artikel 15, lid 5 wordt vervangen 
door de volgende tekst:
"Het klinisch onderzoek moet worden 
uitgevoerd overeenkomstig de bepalingen 
van bijlage X; de bepalingen van bijlage X 
kunnen worden aangepast overeenkomstig 
de procedure van artikel 7, lid 2 bis."

Or. en

Motivering

Het amendement is nodig om de tekst te laten aansluiten bij het nieuwe comitologiebesluit en 
met name om het "regelgevingscomité met toetsing" op te nemen, omdat het bij de betrokken 
maatregelen gaat om maatregelen van algemene strekking tot wijziging van niet-essentiële 
onderdelen van de ontwerpwetgeving.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 95
ARTIKEL 2, PUNT 13

Artikel 20, leden 2 en 3 (Richtlijn 93/42/EEG)

2. De volgende informatie wordt niet 
vertrouwelijk behandeld:

a) informatie over de registratie van 
personen die overeenkomstig artikel 14 voor 

2. De volgende informatie wordt niet 
vertrouwelijk behandeld:

a) informatie over de registratie van 
personen die overeenkomstig artikel 14 voor 
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het in de handel brengen van de 
hulpmiddelen verantwoordelijk zijn;

b) vigilantierapporten van de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 10, lid 3;

c) gegevens over afgegeven, gewijzigde, 
aangevulde, geschorste, ingetrokken of 
geweigerde verklaringen of certificaten.

3. De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 7, lid 2, de voorwaarden 
vaststellen waaronder andere informatie 
voor het publiek toegankelijk kan worden 
gemaakt, en fabrikanten in het bijzonder 
voor hulpmiddelen van de klassen IIb en 
III verplichten een samenvatting van de 
informatie en de gegevens betreffende het 
hulpmiddel op te stellen en ter beschikking 
te stellen.”

het in de handel brengen van de 
hulpmiddelen verantwoordelijk zijn;

b) vigilantierapporten van de bevoegde 
autoriteiten overeenkomstig artikel 10, lid 3;

c) gegevens over afgegeven, gewijzigde, 
aangevulde, geschorste, ingetrokken of 
geweigerde verklaringen of certificaten;
c bis) een samenvatting van de informatie 
en de gegevens betreffende hulpmiddelen 
van de klassen IIb en III.
3. De Commissie kan volgens de procedure 
van artikel 7, lid 2, de voorwaarden 
vaststellen waaronder andere informatie 
voor het publiek toegankelijk kan worden 
gemaakt.”

Or. en

Motivering

Informatie over hulpmiddelen van de klassen IIb en III moet altijd als niet-vertrouwelijk 
worden beschouwd.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 96
ARTIKEL 2, PUNT 14 BIS (nieuw)

Artikel 21 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

14 bis) Het volgende artikel 21 bis wordt 
ingevoegd:
"Artikel 21 bis
Europese verwerkingsstandaard
Uiterlijk 24 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn en na 
raadpleging van het Europees Bureau voor 
de geneesmiddelenbeoordeling stelt de 
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Commissie volgens de in artikel 7 vermelde 
procedure gedetailleerde voorschriften vast 
voor een Europese verwerkingsstandaard.
Deze voorschriften bieden een 
wetenschappelijk onderbouwd technisch 
richtsnoer voor de verwerking van 
gebruikte medische hulpmiddelen (voor 
een- of meermalig gebruik) en worden 
regelmatig bijgewerkt om volgens het 
voorzorgsbeginsel een hoog niveau van 
patiëntenveiligheid te waarborgen.
Voor de lidstaten wier nationale wetgeving
de verwerking of het gebruik van verwerkte 
medische hulpmiddelen niet toestaat, 
worden gedetailleerde voorschriften 
vastgesteld voor verplichte controles die ter 
plaatse worden uitgevoerd door de 
bevoegde nationale autoriteiten. De 
nationale autoriteiten houden tevens 
toezicht op het gebruik van medische 
hulpmiddelen in die lidstaten, bijvoorbeeld 
door de verhouding tussen uitgevoerde 
behandelingen en ingrepen enerzijds en 
verkochte/gerecycleerde/verwijderde 
hulpmiddelen anderzijds te analyseren om 
betrouwbare gegevens te verkrijgen over de 
omvang van de zonder vergunning 
uitgevoerde verwerking."

Or. en

Motivering

Ook al bestaat niet overal een wettelijke basis, de verwerking van gebruikte medische 
hulpmiddelen voor een- of meermalig gebruik vindt in alle EU-landen op grote schaal plaats. 
Aangezien onprofessionele verwerking grote risico's kan inhouden voor de gezondheid van de 
patiënten (ziekenhuisinfecties enz.), wordt de wetgever om een leidraad voor de verwerking 
van medische hulpmiddelen verzocht. De algemene vraag of verwerking al dan niet moet 
worden toegestaan, kan een nationale zaak blijven. Maar de veiligheid van de patiënt vereist 
strenge controles en toezicht als verwerking in een lidstaat illegaal is.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 97
ARTIKEL 4, LID 1, ALINEA'S 1 EN 2
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De lidstaten dienen uiterlijk op [12 maanden
na de bekendmaking] de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie 
de tekst van die bepalingen onverwijld 
mede, alsmede een tabel ter weergave van 
het verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [12 
maanden na de omzetting].

De lidstaten dienen uiterlijk op [24 maanden
na de bekendmaking] de nodige wettelijke 
en bestuursrechtelijke bepalingen vast te 
stellen en bekend te maken om aan deze 
richtlijn te voldoen. Zij delen de Commissie 
de tekst van die bepalingen onverwijld 
mede, alsmede een tabel ter weergave van 
het verband tussen die bepalingen en deze 
richtlijn.

Zij passen die bepalingen toe vanaf [24 
maanden na de omzetting].

Or. pl

Motivering

Als een langere periode wordt uitgetrokken voor de invoering van de bepalingen, kan de 
richtlijn beter worden uitgevoerd.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 98
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER -A) (nieuw)

Bijlage I, punt 1 (Richtlijn 90/385/EEG)

-a) Punt 1 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"1. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het gebruik 
ervan geen gevaar oplevert voor de 
klinische toestand of de veiligheid van de 
patiënt en voor het milieu wanneer ze 
worden geïmplanteerd op de 
voorgeschreven wijze en met de doeleinden 
die daarvoor zijn vastgesteld. Zij mogen 
noch voor degenen die de hulpmiddelen 
implanteren noch, in voorkomend geval, 
voor derden gevaar opleveren."

Or. en

Motivering

In het licht van het EU-initiatief "betere wetgeving" en het streven naar integratie van 
milieuvoorschriften in alle communautaire wetgeving alsmede om deze richtlijnen aan te 
passen aan de EU-richtlijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik; zo wordt duidelijker 
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verwezen naar de algemene doelstellingen van REACH, die al in deze richtlijnen worden 
opgenomen. Zonder integratie van de hulpmiddelenrichtlijn en de REACH-wetgeving kunnen 
de aspecten gezondheid, veiligheid en milieu niet ten voordele van de patiënt tegen elkaar 
worden afgewogen, hetgeen kwalijke gevolgen zou hebben voor de medische praktijk en de 
toegang tot de gezondheidszorg.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 99
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER -A) (nieuw)

Bijlage I, punt 3 (Richtlijn 90/385/EEG)

 -a) Punt 3 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"3. De in de punten 1 en 2 genoemde 
eigenschappen en prestaties mogen niet 
zodanig worden aangetast dat de klinische 
toestand en de veiligheid van de patiënt en, 
in voorkomend geval, van derden en het 
milieu in gevaar komen tijdens de door de 
fabrikant opgegeven levensduur van het 
hulpmiddel, wanneer dat wordt 
onderworpen aan de belasting die bij 
normale gebruiksomstandigheden kan 
voorkomen."

Or. en

Motivering

In het licht van het EU-initiatief "betere wetgeving" en het streven naar integratie van 
milieuvoorschriften in alle communautaire wetgeving alsmede om deze richtlijnen aan te 
passen aan de EU-richtlijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik; zo wordt duidelijker 
verwezen naar de algemene doelstellingen van REACH, die al in deze richtlijnen worden 
opgenomen. Zonder integratie van de hulpmiddelenrichtlijn en de REACH-wetgeving kunnen 
de aspecten gezondheid, veiligheid en milieu niet ten voordele van de patiënt tegen elkaar 
worden afgewogen, hetgeen kwalijke gevolgen zou hebben voor de medische praktijk en de 
toegang tot de gezondheidszorg.

Amendement ingediend door Frieda Brepoels

Amendement 100
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER A)

Bijlage I, punt 9, streepje 7 (Richtlijn 90/385/EEG)

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen of die op zichzelf 
medische software zijn, moet de software 

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen of die op zichzelf 
medische software zijn, moet de software 
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met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.

met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend met 
de beginselen van de ontwikkelingscyclus en 
van risicobeheer, validering en verificatie.
De validering dient altijd gebaseerd te zijn 
op de relevante risicoclassificatie van het 
betrokken medische hulpmiddel.

Or. en

Motivering

Bij de validering dient als beginsel te gelden dat het bestaande reële risico in aanmerking 
wordt genomen. De eisen die aan de software voor een robot in de neurochirurgie worden 
gesteld, zullen ongetwijfeld nogal verschillen van de eisen aan de software voor een UV-lamp 
voor het uitharden van hars in tandvullingen.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 101
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER A BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 9 bis (nieuw) (Richtlijn 90/385/EG)

a bis) De volgende alinea 9 bis wordt 
ingevoegd:
"9 bis. Fouten bij de montage of 
hermontage van bepaalde onderdelen die 
een risico zouden kunnen opleveren, 
moeten worden voorkomen door de 
constructie van die onderdelen. Dezelfde 
aanwijzingen moeten vermeld staan op 
beweeglijke onderdelen en/of de ombouw 
daarvan, als kennis van de 
bewegingsrichting nodig is om risico's te 
vermijden.
Indien nodig, moet in de 
gebruiksaanwijzing aanvullende informatie 
over deze risico's worden opgenomen. Als 
een foutieve aansluiting een risico kan 
opleveren, moet dit onmogelijk worden 
gemaakt door de constructie van de op 
elkaar aan te sluiten onderdelen of anders 
door aanwijzingen op de te verbinden 
onderdelen en eventueel op de 
verbindingsmiddelen."

Or. de
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Motivering

Ook medische hulpmiddelen met een levensverlengende functie moeten voldoen aan 
elementaire constructieprincipes, zoals expliciet voorgeschreven in de machinerichtlijn. 
Slechte ervaringen in het veld vereisen opneming in deze richtlijn.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 102
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER A BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 9 bis (nieuw) (Richtlijn 90/385/EG)

Wanneer in een hulpmiddel als integrerend 
bestanddeel een stof is verwerkt die, indien 
afzonderlijk gebruikt, kan worden 
beschouwd als een geneesmiddel in de zin 
van artikel 1 van Richtlijn 2001/83/EG en 
die de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van deze stof worden gecontroleerd naar 
analogie van de in Richtlijn 2001/83/EG 
vermelde methoden.

Wanneer in een hulpmiddel als integrerend 
bestanddeel een stof is verwerkt die, indien 
afzonderlijk gebruikt, kan worden 
beschouwd als een geneesmiddel in de zin 
van artikel 1 van Richtlijn 2001/83/EG en 
die de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van deze stof worden gecontroleerd naar 
analogie van de in bijlage I van
Richtlijn 2001/83/EG vermelde relevante 
methoden.

Voor een stof:
— waarvoor al een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend overeenkomstig Verordening 
(EEG) nr. 2309/93 van de Raad (*) of 
Verordening (EG) nr. 726/2004;
of
— die onder het toepassingsgebied van de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 726/2004 
valt,
of
— die een derivaat van menselijk bloed is,
wint de aangemelde instantie, na het nut van 
de stof als deel van het medische hulpmiddel 
te hebben gecontroleerd en rekening 
houdend met de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over de 
kwaliteit en de veiligheid van de stof in bij 
het Europees Geneesmiddelenbureau 

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
de stof als deel van het medische hulpmiddel 
te hebben gecontroleerd en rekening 
houdend met de veiligheid, de kwaliteit en 
de bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit en 
de veiligheid van de stof in bij een van de 
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(EMEA). Bij de opstelling van zijn advies 
houdt het EMEA rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van de stof in het 
hulpmiddel.

door de lidstaten overeenkomstig Richtlijn 
2001/83/EG aangewezen bevoegde 
autoriteiten of het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA). Bij de 
opstelling van het advies houdt de bevoegde 
autoriteit of het EMEA rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens over 
de vraag of de verwerking van de stof in het 
hulpmiddel nuttig is, hetgeen door de 
aangemelde instantie moet zijn vastgesteld.

Voor andere stoffen wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit en 
de veiligheid van de stof in bij een van de 
door de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG aangewezen 
bevoegde autoriteiten. Bij de opstelling van 
zijn advies houdt de betrokken bevoegde 
autoriteit rekening met het fabricageprocédé 
en met de gegevens betreffende de 
verwerking van de stof in het hulpmiddel.

Voor een stof die een derivaat van 
menselijk bloed is, wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit en 
de veiligheid van de stof in bij het EMEA. 
Het advies wordt binnen 210 
verwerkingsdagen opgesteld. Bij de 
opstelling van zijn advies houdt het EMEA
rekening met het fabricageprocédé en met de 
gegevens over de vraag of de verwerking 
van de stof in het hulpmiddel nuttig is, 
hetgeen door de aangemelde instantie moet 
zijn vastgesteld.

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, moeten deze wijzigingen 
worden beoordeeld naar analogie van de 
procedures voor de beoordeling van 
wijzigingen van geneesmiddelen in de 
Verordeningen (EG) nr. 1084/2003 (**) en 
(EG) nr. 1085/2003 (***) van de 
Commissie. De aangemelde instantie wordt
van de wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde autoriteit 
voor geneesmiddelen (de autoriteit die bij de 
oorspronkelijke raadpleging betrokken was) 
om te controleren of de kwaliteit en de 
veiligheid van de ondersteunende stof zijn 
behouden en om te waarborgen dat de 
wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben 
voor het vastgestelde baten/risicoprofiel van 
de toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

Wanneer een in een medisch hulpmiddel
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, wordt de aangemelde instantie 
van de wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde autoriteit 
voor geneesmiddelen (de autoriteit die bij de 
oorspronkelijke raadpleging betrokken was) 
om te controleren of de kwaliteit en de 
veiligheid van de ondersteunende stof zijn 
behouden en om te waarborgen dat de 
wijzigingen geen negatieve gevolgen hebben 
voor het vastgestelde baten/risicoprofiel van 
de toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.
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Or. de

Motivering

De huidige regeling, die de aangemelde instanties in staat stelt bij elke relevante nationale 
autoriteit advies in te winnen, moet blijven bestaan om te waarborgen dat de veiligheid en 
kwaliteit van de stof in kwestie tijdig en kostenefficiënt worden onderzocht. Beoordeling van 
het nut van een stof is niet mogelijk als niet eerst gekeken is naar de kwaliteit en veiligheid 
van die stof. De aangemelde instantie moet bij de uiteindelijke beoordeling van het medische 
hulpmiddel rekening houden met het advies van de autoriteit.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 103
BIJLAGE I, PUNT 1, LETTER C)

Bijlage I, punt 10 bis (Richtlijn 90/385/EEG)

10 bis. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een product is 
verwerkt dat, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Verordening betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] en dat 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van het product worden gecontroleerd naar 
analogie van de in Verordening (EG) nr. [...] 
[betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2004] vermelde 
methoden.

10 bis. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een product is 
verwerkt dat, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie
in de zin van [artikel 2, lid 1, onder b), van 
de Verordening betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] en dat 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van het product worden gecontroleerd naar 
analogie van de in bijlage I, deel IV, punt 5 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening 
(EG) nr. [...] [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] 
vermelde methoden.

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
het product als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, wetenschappelijk advies 
over de kwaliteit en de veiligheid van het 
product in bij het [Comité voor 
geavanceerde therapieën]. Bij de opstelling 
van zijn advies houdt het [Comité voor 
geavanceerde therapieën] rekening met het 

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
het product als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de veiligheid, de 
kwaliteit en de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over de 
kwaliteit en de veiligheid van het product in 
bij het EMEA.
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fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van het product 
in het hulpmiddel.

Or. de

Motivering

Combinatieproducten kunnen naast weefselkweekproducten ook gen- en celtherapeutica 
bevatten

Een beoordeling van het nut van een stof door de aangemelde instantie is niet mogelijk als 
niet eerst gekeken is naar de kwaliteit en veiligheid van die stof. De gedetailleerde 
beoordeling van de veiligheid en kwaliteit van de stof is de taak van het EMEA. De 
aangemelde instantie moet bij de uiteindelijke beoordeling van het medische hulpmiddel 
rekening houden met het advies van de autoriteit.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 104
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER A)

Bijlage I, punt 1 (Richtlijn 93/42/EEG)

1. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het gebruik 
ervan geen gevaar oplevert voor de klinische 
toestand of de veiligheid van de patiënten, 
noch voor de veiligheid en de gezondheid 
van de gebruikers of, in voorkomend geval, 
van andere personen, wanneer ze worden 
gebruikt op de voorgeschreven wijze en 
overeenkomstig hun bestemming, in 
voorkomend geval rekening houdend met 
de technische kennis, ervaring, scholing of 
opleiding van de beoogde gebruikers, met 
dien verstande dat eventuele risico’s die aan 
het beoogde gebruik ervan kunnen zijn 
verbonden, aanvaardbare risico’s vormen ten 
opzichte van het nut van het hulpmiddel 
voor de patiënt en verenigbaar zijn met een 
hoog niveau van bescherming van de 
gezondheid en de veiligheid. Dit houdt ook 
in dat de risico’s van gebruikersfouten als 
gevolg van de ergonomische kenmerken van 
het hulpmiddel en de beoogde 
gebruikersomgeving ervan, zo veel mogelijk 

1. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het gebruik 
ervan geen gevaar oplevert voor de klinische 
toestand of de veiligheid van de patiënten, 
noch voor de veiligheid en de gezondheid 
van de gebruikers of, in voorkomend geval, 
van andere personen of het milieu, wanneer 
ze worden gebruikt op de voorgeschreven 
wijze en overeenkomstig hun bestemming, 
met name in aanmerking nemend of het 
hulpmiddel bestemd is voor professioneel 
gebruik of niet, met dien verstande dat 
eventuele risico’s die aan het beoogde 
gebruik ervan kunnen zijn verbonden, 
aanvaardbare risico’s vormen ten opzichte 
van het nut van het hulpmiddel voor de 
patiënt en verenigbaar zijn met een hoog 
niveau van bescherming van de gezondheid,
de veiligheid en het milieu. De fabrikant 
moet de mogelijke risico’s van 
gebruikersfouten die verband kunnen 
houden met de ergonomische kenmerken 
van het hulpmiddel en de beoogde 
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moeten worden beperkt. gebruikersomgeving ervan, evalueren en 
beperken.

Or. en

Motivering

Aanpassing van deze richtlijnen aan de EU-richtlijn geneesmiddelen voor menselijk gebruik; 
zo wordt duidelijker verwezen naar de algemene doelstellingen van REACH, die al in deze 
richtlijnen worden opgenomen. Zonder integratie van de hulpmiddelenrichtlijn en de 
REACH-wetgeving kunnen de aspecten gezondheid, veiligheid en milieu niet ten voordele van 
de patiënt tegen elkaar worden afgewogen, hetgeen kwalijke gevolgen zou hebben voor de 
medische praktijk en de toegang tot de gezondheidszorg.

Een verwijzing naar "scholing of opleiding" en "gebruikersfouten" kan verwarring en 
verschillende interpretaties in de hand werken. Essentieel is dat bekend is of het product voor 
professioneel gebruik bestemd is en of een interne risicoanalyse van het productontwerp is
uitgevoerd.

Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrendt

Amendement 105
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER A BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 6 bis (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

a bis) Het volgende punt 6 bis wordt 
toegevoegd:
"6 bis. Ten aanzien van de verwerking van 
hun producten moeten de fabrikanten en/of 
hun gemachtigden in de gehele Europese 
Unie een uniforme verklaring afleggen.
Bij de registratie van een product als 
hulpmiddel voor eenmalig gebruik moet de 
fabrikant en/of zijn gemachtigde aantonen 
waarom dit product slecht éénmaal kan 
worden gebruikt, en de kenmerken en 
technische factoren vermelden die een 
risico zouden opleveren als het product zou 
worden aangemerkt als hulpmiddel voor 
meermalig gebruik. Tevens moet de 
fabrikant en/of zijn gemachtigde aangeven 
onder welke technische voorwaarden het 
hulpmiddel zou kunnen ontworpen en 
vervaardigd als product voor meermalig 
gebruik.
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Bij de registratie van een product als 
hulpmiddel voor meermalig gebruik moet 
de fabrikant of zijn gemachtigde in een 
gedetailleerde documentatie aangeven hoe 
het hulpmiddel veilig kan worden 
verwerkt."

Or. en

Motivering

De classificatie van het gebruik van medische hulpmiddelen valt momenteel onder de 
verantwoordelijkheid van de fabrikanten en is niet altijd inzichtelijk. Soms worden producten 
als producten voor eenmalig gebruik ontworpen en in de handel gebracht om de verkoop en 
daarmee de winst te verhogen, terwijl het zonder problemen mogelijk zou zijn hiervan 
producten voor meermalig gebruik te maken of de technische ontwikkeling in die richting te 
sturen. Onder financiële druk kunnen ziekenhuizen en artsen gedwongen zijn tot hergebruik 
van producten voor eenmalig gebruik, zonder dat zij over de middelen en de kennis 
beschikken om deze behoorlijk te reinigen en te behandelen. Dit levert ernstige risico's voor 
de patiënten op als gevolg van ziekenhuisinfecties enz. Daarom wordt voorgesteld van de 
fabrikant een verklaring te eisen bij de registratie van een product als hulpmiddel voor 
eenmalig gebruik.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 106
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER B)

Bijlage I, punt 7.4 (Richtlijn 93/42/EEG)

7.4. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel in 
de zin van artikel 1 van Richtlijn 
2001/83/EG en die de werking van het 
hulpmiddel op het menselijk lichaam moet 
ondersteunen, moeten de kwaliteit, de 
veiligheid en het nut van deze stof worden 
gecontroleerd naar analogie van de in 
Richtlijn 2001/83/EG vermelde methoden.

7.4. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is verwerkt 
die, indien afzonderlijk gebruikt, kan 
worden beschouwd als een geneesmiddel in 
de zin van artikel 1 van Richtlijn 
2001/83/EG en die de werking van het 
hulpmiddel op het menselijk lichaam moet 
ondersteunen, moeten de kwaliteit, de 
veiligheid en het nut van deze stof worden 
gecontroleerd naar analogie van de in bijlage 
I van Richtlijn 2001/83/EG vermelde 
relevante methoden.

Voor een stof:
- waarvoor al een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend overeenkomstig Verordening 
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(EEG) nr. 2309/93 van de Raad (*) of 
Verordening (EG) nr. 726/2004,
of
- die onder het toepassingsgebied van de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 726/2004 
valt,
of
- die een derivaat van menselijk bloed is,
wint de aangemelde instantie, na het nut 
van de stof als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, wetenschappelijk advies 
over de kwaliteit en de veiligheid van de 
stof in bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA). Bij de 
opstelling van zijn advies houdt het EMEA 
rekening met het fabricageprocédé en met 
de gegevens betreffende de verwerking 
van de stof in het hulpmiddel.

De aangemelde instantie wint, na het nut 
van de stof als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de veiligheid, de 
kwaliteit en de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over 
de kwaliteit en de veiligheid van de stof in 
bij een van de door de lidstaten 
overeenkomstig Richtlijn 2001/83/EG 
aangewezen bevoegde autoriteiten of bij 
het Europees Geneesmiddelenbureau 
(EMEA). Bij de opstelling van het advies 
houdt de bevoegde autoriteit of het EMEA 
rekening met het fabricageprocédé en met 
de gegevens over de vraag of de 
verwerking van de stof in het hulpmiddel
nuttig is, hetgeen door de aangemelde 
instantie moet zijn vastgesteld.

Voor andere stoffen wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit 
en de veiligheid van de stof in bij een van 
de door de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG aangewezen 
bevoegde autoriteiten. Bij de opstelling 
van haar advies houdt de betrokken 
bevoegde autoriteit rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van de stof in 
het hulpmiddel.

Voor een stof die een derivaat van 
menselijk bloed is, wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel van 
het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met de 
bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit 
en de veiligheid van de stof in bij het
EMEA. Bij de opstelling van zijn advies 
houdt het EMEA rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens over 
de vraag of de verwerking van de stof in 
het hulpmiddel nuttig is, hetgeen door de 
aangemelde instantie moet zijn 
vastgesteld.

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, moeten deze wijzigingen 

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, wordt de aangemelde 
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worden beoordeeld naar analogie van de 
procedures voor de beoordeling van 
wijzigingen van geneesmiddelen in de 
Verordeningen (EG) nr. 1084/2003 (**) 
en (EG) nr. 1085/2003 (***) van de 
Commissie. De aangemelde instantie wordt
van de wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde 
autoriteit voor geneesmiddelen (de 
autoriteit die bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken was) om te 
controleren of de kwaliteit en de veiligheid 
van de ondersteunende stof zijn behouden 
en om te waarborgen dat de wijzigingen 
geen negatieve gevolgen hebben voor het 
vastgestelde baten/risicoprofiel van de 
toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

instantie van de wijzigingen op de hoogte 
gesteld en raadpleegt de betrokken 
bevoegde autoriteit voor geneesmiddelen 
(de autoriteit die bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken was) om te 
controleren of de kwaliteit en de veiligheid 
van de ondersteunende stof zijn behouden 
en om te waarborgen dat de wijzigingen 
geen negatieve gevolgen hebben voor het 
vastgestelde baten/risicoprofiel van de 
toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

Or. de

Motivering

De huidige regeling, die de aangemelde instanties in staat stelt bij elke relevante nationale 
autoriteit advies in te winnen, moet blijven bestaan om te waarborgen dat de veiligheid en 
kwaliteit van de stof in kwestie tijdig en kostenefficiënt worden onderzocht. De verplichting 
tot het evalueren van het nut van verwerking van de stof in het medische hulpmiddel moet 
blijven rusten op het orgaan dat belast is met de algehele beoordeling van het hulpmiddel.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 107
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER B)

Bijlage I, punt 7.4 (Richtlijn 93/42/EEG)

7.4. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is 
verwerkt die, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een 
geneesmiddel in de zin van artikel 1 van
Richtlijn 2001/83/EG en die de werking 
van het hulpmiddel op het menselijk 
lichaam moet ondersteunen, moeten de 
kwaliteit, de veiligheid en het nut van deze 
stof worden gecontroleerd naar analogie 
van de in Richtlijn 2001/83/EG vermelde 

7.4.1 Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een stof is 
verwerkt die, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een 
geneesmiddel in de zin van artikel 1 van 
Richtlijn 2001/83/EG en die de werking 
van het hulpmiddel op het menselijk 
lichaam moet ondersteunen, moeten, 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, de kwaliteit, de veiligheid 
en het nut van deze stof worden 
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methoden. gecontroleerd naar analogie van de in 
Richtlijn 2001/83/EG vermelde methoden.

Voor een stof:
- waarvoor al een communautaire 
vergunning voor het in de handel brengen 
is verleend overeenkomstig Verordening 
(EEG) nr. 2309/93 van de Raad (*) of 
Verordening (EG) nr. 726/2004,
of
- die onder het toepassingsgebied van de 
bijlage bij Verordening (EG) nr. 726/2004
valt,
of
- die een derivaat van menselijk bloed is,
wint de aangemelde instantie, na het nut 
van de stof als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, wetenschappelijk advies 
over de kwaliteit en de veiligheid van de 
stof in bij het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA). Bij de 
opstelling van zijn advies houdt het 
EMEA rekening met het fabricageprocédé 
en met de gegevens betreffende de 
verwerking van de stof in het hulpmiddel.

7.4.2 Voor de in lid 1 bedoelde stoffen 
wint de aangemelde instantie, na het nut 
van de stof als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, wetenschappelijk advies in 
over de kwaliteit en de veiligheid van de 
stof en over het baten/risicoprofiel van 
verwerking van de stof in het hulpmiddel. 
Bij de opstelling van dit wetenschappelijke
advies wordt rekening gehouden met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van de stof in 
het hulpmiddel.

Voor andere stoffen wint de aangemelde 
instantie, na het nut van de stof als deel 
van het medische hulpmiddel te hebben 
gecontroleerd en rekening houdend met 
de bestemming van het hulpmiddel, 
wetenschappelijk advies over de kwaliteit 
en de veiligheid van de stof in bij een van 
de door de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG aangewezen 
bevoegde autoriteiten. Bij de opstelling 
van haar advies houdt de betrokken
bevoegde autoriteit rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 
betreffende de verwerking van de stof in 
het hulpmiddel.

7.4.3 Teneinde het in lid 2 vermelde 
wetenschappelijke advies te verkrijgen, 
wendt de aangemelde instantie zich tot een 
van de door de lidstaten overeenkomstig 
Richtlijn 2001/83/EG aangewezen 
bevoegde autoriteiten.

Deze bevoegde autoriteit brengt 
overeenkomstig de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 (*) het 
wetenschappelijke advies uit aan de 
aangemelde instantie of verwijst de 
aangemelde instantie voor het 
wetenschappelijke advies naar een van de 
comités van het Europees 
Geneesmiddelenbureau (EMEA).
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7.4.4 Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een derivaat van 
menselijk bloed is verwerkt, wint de 
aangemelde instantie, na het nut van de 
stof als deel van het medische hulpmiddel 
te hebben gecontroleerd en rekening 
houdend met de bestemming van het 
hulpmiddel, bij het EMEA 
wetenschappelijk advies in over de 
kwaliteit en de veiligheid van de stof en 
over het baten/risicoprofiel van 
verwerking van de stof in het hulpmiddel.
Bij de opstelling van zijn advies houdt het 
EMEA rekening met het fabricageprocédé 
en met de gegevens betreffende de 
verwerking van de stof in het hulpmiddel.

Wanneer een in een medisch hulpmiddel 
verwerkte ondersteunende stof wijzigingen 
ondergaat, met name in verband met het 
fabricageprocédé, moeten deze wijzigingen 
worden beoordeeld naar analogie van de 
procedures voor de beoordeling van 
wijzigingen van geneesmiddelen in de 
Verordeningen (EG) nr. 1084/2003 (**) en 
(EG) nr. 1085/2003 (***) van de 
Commissie. 

De aangemelde instantie wordt van de 
wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde 
autoriteit voor geneesmiddelen (de 
autoriteit die bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken was) om te 
controleren of de kwaliteit en de veiligheid 
van de ondersteunende stof zijn behouden 
en om te waarborgen dat de wijzigingen 
geen negatieve gevolgen hebben voor het 
vastgestelde baten/risicoprofiel van de 
toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

7.4.5 Wanneer een in een medisch 
hulpmiddel verwerkte ondersteunende stof 
wijzigingen ondergaat, met name in 
verband met het fabricageprocédé, moeten 
deze wijzigingen worden beoordeeld naar 
analogie van de procedures voor de 
beoordeling van wijzigingen van 
geneesmiddelen in de Verordeningen (EG) 
nr. 1084/2003 (**) en (EG) nr. 1085/2003 
(***) van de Commissie. 

De aangemelde instantie wordt van de 
wijzigingen op de hoogte gesteld en 
raadpleegt de betrokken bevoegde 
autoriteit voor geneesmiddelen (de 
autoriteit die bij de oorspronkelijke 
raadpleging betrokken was) om te 
controleren of de kwaliteit en de veiligheid 
van de ondersteunende stof zijn behouden 
en om te waarborgen dat de wijzigingen 
geen negatieve gevolgen hebben voor het 
vastgestelde baten/risicoprofiel van de 
toevoeging van de stof aan het medische 
hulpmiddel.

Wanneer de betrokken bevoegde autoriteit 
voor geneesmiddelen (de autoriteit die bij 
de oorspronkelijke raadpleging betrokken 
was) over informatie over de 
ondersteunende stof beschikt die gevolgen 
kan hebben voor het vastgestelde
baten/risicoprofiel van de toevoeging van 
de stof aan het medische hulpmiddel, 
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brengt zij aan de aangemelde instantie 
een bijgewerkt wetenschappelijk advies 
uit. De aangemelde instantie houdt 
rekening met het bijgewerkte 
wetenschappelijke advies wanneer zij 
haar beoordeling van de procedure voor 
de conformiteitsbeoordeling opnieuw 
beziet.

Or. en

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 108
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER C)

Bijlage I, punt 7.4 bis (Richtlijn 93/42/EEG)

7.4 bis. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een product is 
verwerkt dat, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een menselijk-
weefselmanipulatieproduct in de zin van 
[artikel 2, lid 1, onder b), van de 
Verordening betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] en dat 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van het product worden gecontroleerd naar 
analogie van de in Verordening (EG) nr. [...] 
[betreffende geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie en tot wijziging van 
Verordening (EG) nr. 726/2004] vermelde 
methoden.

7.4 bis. Wanneer in een hulpmiddel als 
integrerend bestanddeel een product is 
verwerkt dat, indien afzonderlijk gebruikt, 
kan worden beschouwd als een 
geneesmiddel voor geavanceerde therapie
in de zin van [artikel 2, lid 1, onder b), van 
de Verordening betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] en dat 
de werking van het hulpmiddel op het 
menselijk lichaam moet ondersteunen, 
moeten de kwaliteit, de veiligheid en het nut 
van het product worden gecontroleerd naar 
analogie van de in bijlage I, deel IV, punt 5 
van Richtlijn 2001/83/EG en Verordening 
(EG) nr. [...] [betreffende geneesmiddelen 
voor geavanceerde therapie en tot wijziging 
van Verordening (EG) nr. 726/2004] 
vermelde methoden.

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
het product als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de bestemming van 
het hulpmiddel, wetenschappelijk advies 
over de kwaliteit en de veiligheid van het 
product in bij het [Comité voor 
geavanceerde therapieën]. Bij de opstelling 
van zijn advies houdt het [Comité voor 
geavanceerde therapieën] rekening met het 
fabricageprocédé en met de gegevens 

De aangemelde instantie wint, na het nut van 
het product als deel van het medische 
hulpmiddel te hebben gecontroleerd en 
rekening houdend met de veiligheid, de 
kwaliteit en de bestemming van het 
hulpmiddel, wetenschappelijk advies over de 
kwaliteit en de veiligheid van het product in 
bij het EMEA.
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betreffende de verwerking van het product 
in het hulpmiddel.

Or. de

Motivering

De huidige regeling, die de aangemelde instanties in staat stelt bij elke relevante nationale 
autoriteit advies in te winnen, moet blijven bestaan om te waarborgen dat de veiligheid en 
kwaliteit van de stof in kwestie tijdig en kostenefficiënt worden onderzocht. De verplichting 
tot het evalueren van het nut van verwerking van de medicinale stof in het medische 
hulpmiddel moet blijven rusten op het orgaan dat belast is met de algehele beoordeling van 
het hulpmiddel.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 109
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER C BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 7.5 (Richtlijn 93/42/EEG)

c bis) Punt 7.5 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het risico dat 
uitgaat van uit het hulpmiddel lekkende 
stoffen tot een minimum wordt beperkt. 
Hulpmiddelen mogen geen stoffen bevatten 
die in bijlage I van Richtlijn 67/548/EEG 
zijn ingedeeld als kankerverwekkend, 
mutageen of vergiftig voor de 
voortplanting, categorie 1 en 2, tenzij er 
geen alternatieve hulpmiddelen zonder deze 
stoffen beschikbaar zijn."

Or. en

Motivering

De EU heeft het gebruik van CMR-stoffen al wettelijk verboden in stoffen en preparaten voor 
gebruik door het algemene publiek en in cosmetica. Verder is het gebruik van bepaalde 
ftalaten die vergiftig voor de voortplanting zijn, in alle speelgoed verboden. De blootstelling 
aan zulke ftalaten uit medische hulpmiddelen kan echter veel groter zijn. Patiënten zijn per 
definitie kwetsbaar en mogen niet onnodig worden blootgesteld aan CMR-stoffen. Er dient 
duidelijkheid over te komen dat medische hulpmiddelen die CMR-stoffen bevatten, niet aan de 
essentiële eisen voldoen, wanneer er veiliger hulpmiddelen zonder CMR-stoffen beschikbaar 
zijn.
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Amendement ingediend door Dagmar Roth-Behrend

Amendement 110
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER C BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 7.5 (Richtlijn 93/42/EEG)

c bis) Punt 7.5 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"De hulpmiddelen moeten zodanig zijn 
ontworpen en vervaardigd dat het risico dat 
uitgaat van uit het hulpmiddel lekkende 
stoffen tot een minimum wordt beperkt. 
Hulpmiddelen voor risicogroepen als 
pasgeborenen, zwangere vrouwen en 
patiënten die bloeddialyse of herhaalde 
bloedtransfusies ondergaan, mogen geen 
stoffen bevatten die zijn ingedeeld als 
kankerverwekkend, mutageen of vergiftig 
voor de voortplanting, categorie 1 en 2, 
tenzij er geen veiliger alternatieven 
beschikbaar zijn."

Or. en

Motivering

Het gebruik van CMR-stoffen is - op goede gronden - verboden in tal van producten, zoals 
cosmetica en speelgoed. Dit is een sterk argument om het gebruik ook in medische 
hulpmiddelen te verbieden, althans voor kwetsbare bevolkingsgroepen, als er een veiliger 
alternatief bestaat.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 111
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER D BIS) (nieuw)
Bijlage I, punt 9.4 (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

d bis) Het volgende punt 9.4 wordt 
ingevoegd:
"9.4 Fouten bij de montage of hermontage 
van bepaalde onderdelen die een risico 
zouden kunnen opleveren, moeten worden 
voorkomen door de constructie van die 
onderdelen. Dezelfde aanwijzingen moeten 



AM\628089NL.doc 55/61 PE 376.778v01-00

NL

vermeld staan op beweeglijke onderdelen 
en/of de ombouw daarvan, als kennis van 
de bewegingsrichting nodig is om risico's te 
vermijden.
Indien nodig, moet in de 
gebruiksaanwijzing aanvullende informatie 
over deze risico's worden opgenomen. Als 
een foutieve aansluiting een risico kan 
opleveren, moet dit onmogelijk worden 
gemaakt door de constructie van de op 
elkaar aan te sluiten onderdelen of anders 
door aanwijzingen op de te verbinden 
onderdelen en eventueel op de 
verbindingsmiddelen."

Or. de

Motivering

Ook medische hulpmiddelen met een levensverlengende functie moeten voldoen aan 
elementaire constructieprincipes, zoals expliciet voorgeschreven in de machinerichtlijn. 
Slechte ervaringen in het veld vereisen opneming in deze richtlijn.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 112
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER E)

Bijlage I, punt 12.1 bis (Richtlijn 93/42/EEG)

12.1 bis. In het geval van hulpmiddelen 
waarin software is opgenomen of die op 
zichzelf medische software zijn, moet de 
software met de meest geavanceerde 
methoden worden gevalideerd, rekening 
houdend met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie.

12.1 bis. In het geval van hulpmiddelen 
waarin software is opgenomen of die op 
zichzelf medische software zijn, moet de 
software met de meest geavanceerde 
methoden worden gevalideerd, rekening 
houdend met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie. De validering dient 
altijd gebaseerd te zijn op de relevante 
risicoclassificatie van het betrokken 
medische hulpmiddel.

Or. en

Motivering

Bij de validering dient als beginsel te gelden dat het bestaande reële risico in aanmerking 
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wordt genomen. De eisen die aan de software voor een robot in de neurochirurgie worden 
gesteld, zullen ongetwijfeld nogal verschillen van de eisen aan de software voor een UV-lamp 
voor het uitharden van hars in tandvullingen.

Amendement ingediend door Umberto Guidoni

Amendement 113
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER E)

Bijlage I, punt 12.1 bis (Richtlijn 93/42/EEG)

12.1 bis. In het geval van hulpmiddelen 
waarin software is opgenomen of die op 
zichzelf medische software zijn, moet de 
software met de meest geavanceerde 
methoden worden gevalideerd, rekening 
houdend met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie.

12.1 bis. In het geval van hulpmiddelen 
waarin software is opgenomen of die op 
zichzelf medische software zijn, moet de 
software met de meest geavanceerde 
methoden worden gevalideerd, rekening 
houdend met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie. De kosten en de 
omvang van de validering dienen gebaseerd 
te zijn op de relevante risicoclassificatie.

Or. it

Motivering

Het begrip validering is onduidelijk en heeft geleid tot een hele golf van onnodige metingen 
en onderzoeken. Ten aanzien van kleine sterilisatoren en warmtesterilisatieapparaten moet 
gezegd worden dat diverse dienstverleners verzoeken, ook van financiële aard, gedaan 
hebben die disproportioneel zijn met betrekking tot de validering van procedures. Het valt 
redelijkerwijs te vrezen dat het valideringsconcept tot een onevenredige kostenstijging zal 
leiden, zonder dat daar een tastbare verhoging van de patiëntenveiligheid tegenover staat. De 
kosten en de omvang van de valideringsmaatregelen dienen gebaseerd te zijn op het 
bestaande reële risico.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 114
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER G), PUNT II BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 13.3, punt f) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) Punt f) wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"f) de vermelding, indien van toepassing, 
dat het hulpmiddel bestemd is voor 
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eenmalig gebruik, wanneer het bestemd om 
slechts eenmaal op één patiënt te worden 
gebruikt;".

Or. es

Motivering

De uitdrukking "voor eenmalig gebruik" moet worden verduidelijkt, want deze wordt niet op 
dezelfde wijze uitgelegd door alle fabrikanten en aangemelde instanties. Zelfs in de 
geharmoniseerde voorschriften inzake symbolen zijn interpretaties voorgesteld die haaks 
staan op de hierboven genoemde, bijv. het gebruik van een hulpmiddel "voor eenmalig 
gebruik" door een ploeg tijdens een behandelsessie waarin één ploeg zich met diverse 
patiënten bezighoudt; voor de volgende sessie wordt de ploeg vervangen. Uiteindelijk is deze 
interpretatie niet aanvaard. Het gebrek aan duidelijkheid op dit punt kan ertoe leiden dat 
hulpmiddelen oneigenlijk worden gebruikt, met alle risico's van infectie van patiënten van 
dien.

Amendement ingediend door Mojca Drčar Murko

Amendement 115
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER G), PUNT II BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 13.3, punt f) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) Punt f) wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"f) een vermelding, indien van toepassing, 
dat de aansprakelijkheid van de fabrikant 
zich beperkt tot eenmalig gebruik, waarbij 
deze vermelding verwerking van het 
hulpmiddel volgens een gevalideerde 
procedure niet uitsluit."

Or. en

Motivering

Er heerst momenteel onduidelijkheid omtrent de precieze betekenis van "eenmalig gebruik 
van medische hulpmiddelen". Volgens de bestaande richtlijn moet op de etiketten die de 
fabrikant op medische hulpmiddelen aanbrengt, indien van toepassing worden vermeld of het 
hulpmiddel slechts voor eenmalig gebruik is bestemd (bijlage I, punt 13.3, punt f)). Als gevolg 
van de terminologische verwarring stellen sommige lidstaten "eenmalig gebruik" gelijk aan 
"onverwerkbaarheid". De lidstaten waar gecontroleerde verwerking is toegestaan, beseffen 
echter dat de verwerkbaarheid alleen afhankelijk is van objectieve criteria met strenge 
kwaliteits- en veiligheidsnormen. Een etiket met de vermelding "eenmalig gebruik" moet 
daarom zo worden uitgelegd dat de aansprakelijkheid van de fabrikant zich beperkt tot het 
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eerste gebruik van het hulpmiddel, en niet dat het al dan niet geschikt is voor verwerking.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer

Amendement 116
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER G), PUNT II BIS) (nieuw)

Bijlage I, punt 13.3, punt f) (Richtlijn 93/42/EEG)

ii bis) Punt f) wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"f) een vermelding, indien van toepassing, 
dat de aansprakelijkheid van de fabrikant 
zich beperkt tot eenmalig gebruik. Deze 
vermelding sluit verwerking van het 
hulpmiddel volgens een gevalideerde 
procedure niet uit."

Or. en

Motivering

Er moet een einde worden gemaakt aan de huidige onzekerheid over de gevolgen van de 
vermelding "eenmalig gebruik". Om te voorkomen dat dit als een verwerkingsverbod wordt 
beschouwd, moet worden verduidelijkt dat dit alleen verwijst naar de aansprakelijkheid van 
de fabrikant, terwijl verwerking volgens een gevalideerde procedure wel is toegestaan.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 117
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER H), PUNT -I) (nieuw)

Bijlage I, punt 13.6, punt i) (Richtlijn 93/42/EEG)

- i) Punt i) wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"i) datum van verschijning of meest recente 
revisie van de gebruiksaanwijzing".

Or. xm

Motivering

Deze bepaling staat in Richtlijn 98/79/EG betreffende medische hulpmiddelen voor in-
vitrodiagnostiek en is van groot belang, gezien de regelmaat waarmee de gebruiksaanwijzing 
wordt herzien en nieuwe versies verschijnen. Zo kunnen de gebruikers vaststellen of zij over 
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de gewijzigde versies beschikken. Dit is des te belangrijker als de gebruiksaanwijzing 
elektronisch mag worden verstuurd. De gewijzigde versies bevatten vaak verbeteringen op 
basis van de ervaring die tijdens het gebruik van het hulpmiddel is opgedaan, zodat 
incidenten en onjuist gebruik kunnen worden voorkomen. Deze informatie is daarom van 
belang voor de veiligheid van het hulpmiddel.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 118
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER I BIS) (nieuw)
Bijlage I, punt 15 (nieuw) (Richtlijn 93/42/EEG)

Het volgend punt 15 wordt ingevoegd:
"15. Bij de beoordeling van een 
combinatieproduct moet het advies van de 
bevoegde instantie of de nationale autoriteit 
binnen 210 verwerkingsdagen worden 
opgesteld."

Or. xm

Motivering

Voor de opstelling van het advies moet een termijn worden vastgesteld, zodat de fabrikant 
binnen afzienbare tijd weet of zijn product al dan niet tot de markt wordt toegelaten.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 119
BIJLAGE II, PUNT 9, LETTER C), PUNT VII)

Bijlage IX, Hoofdstuk III, punt 4.4 (Richtlijn 93/42/EEG)

vii) in punt 4.4 wordt “Niet-actieve 
hulpmiddelen” vervangen door 
“Hulpmiddelen”.

vii) punt 4.4 wordt vervangen door de 
volgende tekst:
"4.4 Regel 16
Hulpmiddelen die speciaal bestemd zijn 
voor het vastleggen van diagnostische 
röntgenbeelden, vallen onder klasse IIa.
Noot: dit geldt voor primaire opnamemedia 
zoals röntgendetectoren en niet voor media 
die gebruikt worden voor latere reproductie 
of opslag."
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Or. en

Motivering

De toevoeging moet voorkomen dat de restrictieve eisen te breed worden toegepast.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête, Véronique Mathieu

Amendement 120
BIJLAGE II, PUNT 10

Bijlage X, punt 1.1, subpunten 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3 (Richtlijn 93/42/EEG)

1.1.1. hetzij een kritische beoordeling van de 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
literatuur over de veiligheid, de prestaties, de 
kenmerken van het ontwerp en de 
bestemming van het hulpmiddel wanneer:
— aangetoond kan worden dat het 
hulpmiddel equivalent is met het hulpmiddel 
waarop de gegevens betrekking hebben, en

— de gegevens afdoende aantonen dat aan 
de desbetreffende essentiële eisen wordt 
voldaan;

1.1.1. hetzij een kritische beoordeling van de 
beschikbare relevante wetenschappelijke 
literatuur over de veiligheid, de prestaties, de 
kenmerken van het ontwerp en de 
bestemming van het hulpmiddel wanneer:
— aangetoond kan worden dat de 
gewaarborgde functies, de indicaties, de 
baten/risicoverhouding en de verwachte 
therapeutische doeltreffendheid van het 
hulpmiddel equivalent zijn met die van het 
hulpmiddel waarop de gegevens betrekking 
hebben, en

— de gegevens afdoende aantonen dat aan 
de desbetreffende essentiële eisen wordt 
voldaan;

1.1.2. hetzij een kritische beoordeling van de 
resultaten van al het klinisch onderzoek dat 
werd verricht; 

1.1.3. hetzij een kritische beoordeling van de 
gecombineerde klinische gegevens als 
bedoeld in de punten 1.1.1 en 1.1.2.

1.1.2. hetzij een kritische beoordeling van de 
resultaten van al het klinisch onderzoek dat 
werd verricht; 

1.1.3. hetzij een kritische beoordeling van de 
gecombineerde klinische gegevens als 
bedoeld in de punten 1.1.1 en 1.1.2 en van 
de resultaten van biofysisch onderzoek of 
modellering waarvan de geldigheid tevoren 
is aangetoond.

Or. fr

Motivering

1. Subpunt 1.1.1: Vermeld moet worden op welke belangrijke parameters voor de klinische 
beoordeling het begrip equivalentie van toepassing is.

2. Subpunt 1.1.3: Met dit amendement kan uitvoering worden gegeven aan amendement 2 op 
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artikel 2 hierboven. Deze nieuwe technieken, die meestal komen uit de sfeer van virtuele 
realiteit, kunnen een belangrijke bijdrage leveren. Het voordeel is dat daarmee alle mogelijke 
gevallen kunnen worden voorzien en het effect kan worden voorspeld dat men met een 
medisch hulpmiddel hoopt te bereiken.
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