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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG van de Raad
en Richtlijn 98/8/EG van het Europees Parlement en de Raad in verband met
de herziening van de richtlijnen inzake medische hulpmiddelen
(COM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2005)0681)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 95 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0006/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
en de adviezen van de Commissie interne markt en consumentenbescherming en de 
Commissie industrie, onderzoek en energie (A6-0000/2006),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Wegens de bestaande 
rechtsonzekerheid is een nauwkeuriger 
afbakening nodig tussen Richtlijn 
93/42/EEG en Richtlijn 76/768/EEG van 
de Raad van 27 juli 1976 betreffende de 
onderlinge aanpassing van de 
wetgevingen der lidstaten inzake 
cosmetische producten1. Daarbij dient in 
het bijzonder rekening te worden 

  
1 PB C van , blz..
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gehouden met het principieel beoogde 
doel van het product.
1 PB L 262 van 27.9.1976, blz. 169. Laatstelijk 
gewijzigd bij Richtlijn 2005/80/EG van de 
Commissie (PB L 303 van 22.11.2005, blz. 32).

Motivering

Er bestaan tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verschillen bij de interpretatie van 
artikel 1, lid 5, onder d) van Richtlijn 93/42/EEG voor wat betreft de afbakening tussen deze 
richtlijn en Richtlijn 76/768/EEG over cosmetische producten. Om een uniforme toepassing 
van het Europese recht te waarborgen, is verduidelijking geboden. Dat in het bijzonder moet 
worden gekeken naar het doel dat de fabrikant principieel voor ogen stond, is in 
overeenstemming met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie inzake producten 
die grensgevallen zijn.

Amendement 2
OVERWEGING 6 TER (nieuw)

(6 ter) De afbakening tussen Richtlijn 
93/42/EG en andere richtlijnen, zoals 
Richtlijn 2001/83/EG, is niet altijd 
eenduidig. Het is daarom raadzaam een 
lijst met indicaties op te stellen aan de 
hand waarvan alle betrokkenen 
gemakkelijk kunnen vaststellen welke 
richtlijnen op een product van toepassing 
zijn.

Motivering

Diverse producten vallen in het grijze gebied tussen Richtlijn 93/42/EEG en andere 
richtlijnen. Om het voor instanties en fabrikanten eenvoudiger te maken te bepalen of een 
product onder de definitie van medisch hulpmiddel valt, moeten in de richtlijn diverse 
voorbeelden worden opgenomen waaruit blijkt of een product al dan niet onder Richtlijn 
93/42/EEG valt. Deze voorbeelden kunnen evenwel een per geval te nemen beslissing niet 
vervangen.

Amendement 3
OVERWEGING 9

(9) Om beter te kunnen aantonen dat 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat de 
voorschriften naleven, moet een 
productiebeoordelingssysteem verplicht 
worden gesteld in het kader waarvan 

(9) Om beter te kunnen aantonen dat 
fabrikanten van hulpmiddelen naar maat de 
voorschriften naleven, moet een 
productiebeoordelingssysteem verplicht 
worden gesteld in het kader waarvan 
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fabrikanten na het in de handel brengen 
van een dergelijk hulpmiddel verslag doen 
aan de autoriteiten, een systeem dat ook al 
voor andere hulpmiddelen bestaat, en om 
de voorlichting aan patiënten te verbeteren, 
moet worden voorgeschreven dat de in 
bijlage VIII bij Richtlijn 93/42/EEG 
bedoelde verklaring ook aan de patiënt 
moet worden gegeven en de naam van de 
fabrikant moet bevatten.

fabrikanten na het in de handel brengen 
van een dergelijk hulpmiddel verslag doen 
aan de autoriteiten, een systeem dat ook al 
voor andere hulpmiddelen bestaat, en om 
de voorlichting aan patiënten te verbeteren, 
moet worden voorgeschreven dat de in 
bijlage VIII bij Richtlijn 93/42/EEG 
bedoelde verklaring te allen tijde door de 
patiënt bij de laatste leverancier kan 
worden ingezien en hem, zo nodig, in 
kopie wordt overhandigd.

Motivering

De patiënt heeft normaal gesproken niet veel belangstelling voor de fabrikant. Daarom lijkt 
het nogal veel werk, als aan iedereen een verklaring moet worden meegegeven. Het is in ieder 
geval doelmatiger als de arts de gegevens bewaart.

Amendement 4
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 en niet op brede 
productcategorieën en 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 
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product wordt genomen.

Motivering

Veel productcategorieën omvatten een brede scala aan producten, die niet altijd dezelfde 
identificatiegegevens of bestemming hebben. Beslissingen dienen daarom altijd verband te 
houden met afzonderlijke producten. 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 5
OVERWEGING 15

(15) Om de volksgezondheid en de 
veiligheid verder te waarborgen moet 
worden gezorgd voor een consistentere 
toepassing van de bepalingen betreffende 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen.

(15) Om de volksgezondheid en de 
veiligheid verder te waarborgen moet 
worden gezorgd voor een consistentere 
toepassing van de bepalingen betreffende 
gezondheidsbeschermingsmaatregelen. 
Met name moet worden gewaarborgd dat 
de producten op het moment van gebruik 
de veiligheid of de gezondheid van de 
patiënten niet in gevaar brengen. Ten 
aanzien van de gebruiksfrequentie dienen 
de producten vergezeld te gaan van een in
heel Europa uniforme vermelding. Verder 
dient de verwerkingsregeling in beginsel 
een zaak van elk land afzonderlijk te 
blijven.

Motivering

Er moet voor worden gezorgd dat medische hulpmiddelen niet in de ene lidstaat als 
"hulpmiddelen voor eenmalig gebruik" en in een andere als "hulpmiddelen voor meervoudig 
gebruik" worden geregistreerd. Bovendien moeten in geval van verwerking uniforme 
hygiënische normen van toepassing zijn.

Amendement 6
ARTIKEL 1, PUNT 1, LETTER a), ONDER 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 

a) 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 het 
toebehoren en de software die door de 
fabrikant ervan bestemd is om specifiek te 
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of die door de fabrikant bestemd is om bij 
de mens voor medische doeleinden te 
worden aangewend voor:

worden aangewend voor diagnostische 
doeleinden en 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:

Motivering

Alleen diagnostische software moet onder dit artikel vallen en niet alle software. De 
toevoeging "voor medische doeleinden" kan ertoe leiden dat bepaalde producten van de 
richtlijn kunnen worden uitgesloten. Dit zou onzekerheid onder de gebruikers in de hand 
werken en maakt het mogelijk dat ongecontroleerde producten op patiënten worden gebruikt.

Amendement 7
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 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]], 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.

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. Alleen producten die niet-levensvatbare weefsels en cellen bevatten en de werking 
van het hulpmiddel op het menselijk lichaam ondersteunen, moeten als medische 
hulpmiddelen worden beschouwd en dienovereenkomstig worden beoordeeld. Alle andere 
gecombineerde producten moeten worden geclassificeerd als geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.



PE 371.745v01-00 10/30 PR\615942NL.doc

NL

Amendement 8
ARTIKEL 1, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 4, lid 2, streepje 2 (richtlijn 90/385/EEG)

1 bis) Artikel 4, lid 2, tweede streepje 
wordt als volgt gewijzigd:
"- de naar maat gemaakte hulpmiddelen 
in de handel gebracht en in gebruik 
genomen kunnen worden, indien zij 
voldoen aan de voorwaarden van bijlage 6 
en vergezeld gaan van de in die bijlage 
bedoelde verklaring, die desgewenst als 
kopie aan de eenduidig identificeerbare 
patiënt wordt verstrekt. In beginsel blijft 
de verklaring bij de behandelende arts en 
moet te allen tijde kunnen worden 
ingezien. In de verklaring wordt de 
identiteit van de fabrikant duidelijk 
vermeld."

Motivering

Ook wanneer de identiteit van de patiënt om redenen van gegevensbescherming is versleuteld, 
moet het mogelijk zijn deze identiteit vast te stellen.

De patiënt heeft normaal gesproken niet veel belangstelling voor de fabrikant. Daarom lijkt 
het nogal veel werk, als aan iedereen een verklaring moet worden meegegeven. Het is in ieder 
geval doelmatiger als de arts de gegevens bewaart. In de verklaring moet de identiteit van de 
fabrikant duidelijk worden vermeld; soms is de naam alleen niet voldoende.

Amendement 9
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. 
Volstaan kan worden met mededeling 
langs elektronische weg. Bovendien moet 
de gemachtigde beschikbaar zijn voor het 
beantwoorden van vragen.
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Motivering

De taken van de gemachtigde dienen zo duidelijk mogelijk te worden afgebakend.

Amendement 10
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER a), ONDER i)

Artikel 1, lid 2, letter a), inleidende formule (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 of stof of elk ander 
artikel dat of die alleen of in combinatie 
wordt gebruikt, met inbegrip van de 
software die door de fabrikant ervan 
bestemd is om specifiek te worden 
aangewend voor diagnostische doeleinden 
en 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:

Motivering

Alleen diagnostische software moet onder dit artikel vallen en niet alle software. De 
toevoeging "voor medische doeleinden" kan ertoe leiden dat bepaalde producten van de 
richtlijn kunnen worden uitgesloten. Dit zou onzekerheid onder de gebruikers in de hand 
werken en maakt het mogelijk dat ongecontroleerde producten op patiënten worden gebruikt.

Amendement 11
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER a), ONDER i bis) (nieuw)

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

i bis) aan het einde van letter a) wordt de 
volgende zin toegevoegd:
"Contactlenzen worden beschouwd als 
medische hulpmiddelen in de zin van deze 
richtlijn;"

Motivering

Er moet een duidelijke bepaling komen dat contactlenzen als medische hulpmiddelen worden 
behandeld.

Amendement 12
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER e)

Artikel 1, lid 4 ter (richtlijn 93/42/EEG)
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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 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], 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.

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. Alleen producten die niet-levensvatbare weefsels en cellen bevatten en de werking 
van het hulpmiddel op het menselijk lichaam ondersteunen, moeten als medische 
hulpmiddelen worden beschouwd en dienovereenkomstig worden beoordeeld. Alle andere 
gecombineerde producten moeten worden geclassificeerd als geneesmiddelen voor 
geavanceerde therapie.

Amendement 13
ARTIKEL 2, PUNT 1, LETTER f), ONDER i bis) (nieuw)

Artikel 1, lid 5, letter d) (richtlijn 93/42/EEG)

i bis) letter d) wordt als volgt gewijzigd:
"op cosmetische producten waarop 
Richtlijn 76/768/EEG van toepassing is. 
De door de fabrikant beoogde bestemming 
is een wezenlijk criterium bij de bepaling 
of een product  onder voornoemde 
richtlijn of onder deze richtlijn valt."

Motivering

Er bestaan tussen het Verenigd Koninkrijk en Duitsland verschillen bij de interpretatie van 
artikel 1, lid 5, onder d) van Richtlijn 93/42/EEG voor wat betreft de afbakening tussen deze 
richtlijn en Richtlijn 76/768/EEG over cosmetische producten. Om een uniforme toepassing 
van het Europese recht te waarborgen, is verduidelijking geboden. Dat in het bijzonder moet 
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worden gekeken naar het doel dat de fabrikant principieel voor ogen stond, is in 
overeenstemming met de jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie inzake producten 
die grensgevallen zijn.

Amendement 14
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. Deze richtlijn is niet van toepassing op 
de persoonlijke beschermingsmiddelen die 
onder de toepassing van Richtlijn 
89/686/EEG vallen. Bij het beoordelen of 
het product aan de genoemde richtlijn, 
dan wel aan de onderhavige richtlijn is 
onderworpen, wordt met name rekening 
gehouden met de voornaamste 
bestemming van het product en  het 
relevante werkingsmechanisme."

Motivering

Wanneer de definitie van "medisch hulpmiddel" van toepassing is op een product dat 
eventueel ook onder andere richtlijnen valt (bijv. inzake geneesmiddelen, cosmetica,
persoonlijke beschermingsmiddelen, apparatuur), moet bij de bepaling van de toepasselijke 
richtlijn worden uitgegaan van de evaluatie van de voornaamste bestemming en het daarmee 
samenhangende relevante werkingsmechanisme van het product. Op deze wijze kan 
rechtszekerheid c.q. duidelijkheid worden geschapen voor de fabrikanten en andere 
belanghebbenden. 

Amendement 15
ARTIKEL 2, PUNT 1 BIS (nieuw)

Artikel 2, lid 1 bis (nieuw) (richtlijn 93/42/EEG)

1 bis) De volgende alinea wordt aan 
artikel 2 toegevoegd:
"De lidstaten nemen de nodige stappen 
om ervoor te zorgen dat medische 
hulpmiddelen die via internet, per 
postorder of andere alternatieve 
distributiekanalen worden verkocht, niet 
de gezondheid en veiligheid van 
consumenten in gevaar brengen en in 
overeenstemming zijn met de bepalingen 
van deze richtlijn."
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Motivering

De verkoop van medische hulpmiddelen via internet moet bijzonder goed in het oog worden 
gehouden, Voorkomen moet worden dat hulpmiddelen die zo of via andere alternatieve 
distributiekanalen worden verkocht, de gezondheid en veiligheid van de consument in gevaar 
brengen. 

Amendement 16
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 desgewenst 
als kopie aan de eenduidig 
identificeerbare patiënt wordt verstrekt. In 
beginsel blijft de verklaring bij de laatste 
leverancier en kan te allen tijde worden 
ingezien. In de verklaring wordt de 
identiteit van de fabrikant duidelijk 
vermeld.

Motivering

Ook wanneer de identiteit van de patiënt om redenen van gegevensbescherming is versleuteld, 
moet het mogelijk zijn deze identiteit vast te stellen.

De patiënt heeft normaal gesproken niet veel belangstelling voor de fabrikant. Daarom lijkt 
het nogal veel werk, als aan iedereen een verklaring moet worden meegegeven. Het is in ieder 
geval doelmatiger als de arts de gegevens bewaart. In de verklaring moet de identiteit van de 
fabrikant duidelijk worden vermeld; soms is de naam alleen niet voldoende.

Amendement 17
ARTIKEL 2, PUNT 4, LETTER b)

Artikel 11, lid 14 (richtlijn 93/42/EEG)

b) het volgende lid wordt toegevoegd:
“14. De Commissie kan volgens de 
procedure van artikel 7, lid 2, 
maatregelen vaststellen waarbij wordt 
toegestaan dat op een andere wijze 
gebruiksaanwijzingen worden verstrekt.”

schrappen
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Motivering

Het moet mogelijk zijn informatie over veilig en correct gebruik van medische hulpmiddelen 
door de beroepsgroep met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijv. e-etikettering) te 
verstrekken. Het nieuwe lid 14 moet worden geschrapt en punt 13.1 van bijlage I moet 
daarom worden gewijzigd. 

Amendement 18
ARTIKEL 2, PUNT 6

Artikel 13, lid 1, letter d) (richtlijn 93/42/EEG)

d) de toepassing van de classificatieregels 
van bijlage IX een beslissing vereist over 
de vraag of een product onder een van de 
definities in artikel 1, lid 2, onder a) tot en 
met e), valt,

d) een beslissing vereist is over de vraag of 
een bepaald product onder een van de 
definities in artikel 1, lid 2, onder a) tot en 
met e), valt,

Motivering

Beslissingen moeten verband houden met de afzonderlijke producten, want 
productcategorieën omvatten vaak een brede scala aan producten en binnen die categorieën 
hebben de afzonderlijke producten niet altijd dezelfde identificatiegegevens of bestemming.  

Amendement 19
ARTIKEL 2, PUNT 6 BIS (nieuw)

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

6 bis) In artikel 13, lid 1 wordt aan het 
einde van het lid de volgende zin 
toegevoegd:
"Het in artikel 7 vermelde comité wordt 
ingesteld tot 31 december 2009."

Motivering

Er moet een horizonbepaling (sunset clause) worden opgenomen voor dit comté.

Amendement 20
ARTIKEL 2, PUNT 6 TER (nieuw)

Artikel 13, lid 1 bis (nieuw) (richtlijn 93/42/EEG)

6 ter) In artikel 13 wordt het volgende lid 
1 bis toegevoegd:
1 bis) Maatregelen uit hoofde van lid 1 
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zijn het resultaat van overleg met de 
fabrikant van het product in kwestie en 
richten zich zowel tot de lidstaten als tot 
de fabrikanten. Bij dergelijke beslissingen 
neemt de Commissie alle juridische 
aspecten (met inbegrip van uitspraken van 
nationale rechtbanken), de veiligheid en 
efficiëntie, de wetenschappelijke 
beoordeling, het medisch nut en de 
eerdere toepassing van het product in 
aanmerking. Als dit passend wordt geacht, 
wordt het advies van onafhankelijke 
wetenschappelijke deskundigen 
ingewonnen.

Motivering

De intentie van de fabrikant is volgens artikel 1, lid 2, letter a) van Richtlijn 93/42/EEG een 
integrerend bestanddeel van de definitie van een medisch hulpmiddel. Daarom is het van 
belang dat de fabrikant al in de aanloop naar de beslissing bij de zaak wordt betrokken. Of 
een product onder Richtlijn 93/42/EEG valt, bepaalt uiteindelijk het Europese Hof van 
Justitie. Daarom moeten de fabrikanten de waarborg kunnen krijgen dat zij een dergelijke 
zaak aan het EHvJ kunnen voorleggen. Anders zouden zij het EHvJ moeten inschakelen in een 
jaren durende procedure op grond van artikel 234 van het EG-Verdrag.

Amendement 21
ARTIKEL 2, PUNT 6 QUATER (nieuw)

Artikel 13, lid 1 ter (nieuw) (richtlijn 93/42/EEG)

6 quater) In artikel 13 wordt het volgende 
lid 1 ter toegevoegd:
1 ter) Wanneer de Commissie 
overeenkomstig lid 1, letter d) een met 
redenen omkleed verzoek van een lidstaat
met betrekking tot een bepaald product of 
een categorie producten ontvangt, stelt zij 
een marktonderzoek in om na te gaan of 
soortgelijke producten op de interne 
markt bestaan. Op basis hiervan wordt 
een beslissing genomen over de 
classificatie van deze producten volgens 
de in lid 1 vermelde procedure.

Motivering

De intentie van de fabrikant is volgens artikel 1, lid 2, letter a) van Richtlijn 93/42/EEG een 
integrerend bestanddeel van de definitie van een medisch hulpmiddel. Daarom is het van 
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belang dat de fabrikant al in de aanloop naar de beslissing bij de zaak wordt betrokken. Of 
een product onder Richtlijn 93/42/EEG valt, bepaalt uiteindelijk het Europese Hof van 
Justitie. Daarom moeten de fabrikanten de waarborg kunnen krijgen dat zij een dergelijke 
zaak aan het EHvJ kunnen voorleggen. Anders zouden zij het EHvJ moeten inschakelen in een 
jaren durende procedure op grond van artikel 234 van het EG-Verdrag.

Amendement 22
ARTIKEL 2, PUNT 6 QUINQUIES (nieuw)

Artikel 13, lid 1 quater (nieuw) (richtlijn 93/42/EEG)

6 quinquies) In artikel 13 wordt het 
volgende lid 1 quater toegevoegd:
"1 quater. De lidstaten regelen de verkoop 
en distributie van alle contactlenzen met 
behulp van een geldig recept op elk 
verkooppunt, om de gezondheid en 
veiligheid van de consumenten in Europa 
te beschermen met behoud van de 
keuzevrijheid met betrekking tot het punt 
van verkoop of aankoop."

Motivering

Aangezien contactlenzen op grote schaal worden gedragen en verkoop en distributie van 
lenzen zonder recept risico's inhouden, moet dit artikel gelden voor alle soorten 
contactlenzen. Een algemene kwaliteitscontrole op lenzen moet de consument beschermen.

Amendement 23
ARTIKEL 2, PUNT 8

Artikel 14 bis (richtlijn 93/42/EEG)

8) Artikel 14 bis wordt als volgt gewijzigd: 8) Artikel 14 bis wordt geschrapt
a) lid 1, tweede alinea, wordt als volgt 
gewijzigd:
i) punt a) komt als volgt te luiden:
“a) gegevens betreffende de registratie 
van fabrikanten, gemachtigden en 
hulpmiddelen overeenkomstig artikel 14;”
ii) het volgende punt d) wordt toegevoegd:
“d) gegevens betreffende klinisch 
onderzoek als bedoeld in artikel 15.”
b) lid 3 komt als volgt te luiden:
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“3. De Commissie stelt de maatregelen ter 
uitvoering van de leden 1 en 2 vast 
volgens de procedure van artikel 7, lid 2, 
waarbij met name de reikwijdte van de 
vereiste gegevens betreffende klinisch 
onderzoek wordt bepaald.”

Motivering

De gegevensbank is meer dan 13 jaar na de opzet ervan nog steeds niet in bedrijf! Daarom 
hebben veel lidstaten inmiddels hun eigen gegevenssystemen opgebouwd. Het Europese 
bewakingssysteem werkt voorbeeldig. Enkele lidstaten staan ondanks de registratie van 
fabrikanten respectievelijk gemachtigden in de EUDAMED-gegevensbank op aparte 
registratie, hetgeen duidelijk haaks staat op het doel van de gegevensbank en extra 
bureaucratische rompslomp oplevert.

Amendement 24
BIJLAGE I, PUNT I, 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 
met de meest geavanceerde methoden 
worden gevalideerd, rekening houdend
met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie.

In het geval van hulpmiddelen waarin 
software is opgenomen, moet op
softwaregebied rekening worden 
gehouden met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie.

Motivering

De term validering moet worden vervangen om onnodige gegevensverzamelingen te 
vorkomen.

Amendement 25
BIJLAGE I, PUNT 5 BIS (nieuw)

Bijlage 6, punt 2.1 (richtlijn 90/385/EEG)

(5 bis) In bijlage 6, punt 2.1 wordt het 
eerste streepje als volgt gewijzigd:
"- gegevens aan de hand waarvan het 
betrokken hulpmiddel kan worden 
geïdentificeerd, alsmede de prijs;"
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Motivering

Door vermelding van de prijs wordt de transparantie in de leveringsketen vergroot.

Amendement 26
BIJLAGE I, PUNT 5 TER (nieuw)

Bijlage 6, punt 2.1 (richtlijn 90/385/EEG)

(5 ter) Bijlage 6, punt 2.1, vierde streepje 
komt als volgt te luiden:
"- de specifieke eigenschappen van het 
hulpmiddel in verband met het daarvoor 
opgestelde schriftelijke voorschrift;"

Motivering

Artikel 1, letter d) bepaalt dat bovengenoemd voorschrift (voor hulpmiddelen naar maat) kan 
worden uitgeschreven door elke persoon die daartoe op grond van zijn beroepskwalificatie 
bevoegd is. Daarentegen wordt in bijlage 6, punt 2.1, vierde streepje alleen van medische 
voorschriften gerept. Deze tegenstrijdigheid moet uit de weg worden geruimd.

Amendement 27
BIJLAGE I, PUNT 5 QUATER (nieuw)

Bijlage 6, punt 3 bis (nieuw) (richtlijn 90/385/EEG)

5 quater) In bijlage 6 wordt het volgende 
punt 3 bis toegevoegd:
"3 bis. De gegevens die in de in deze 
bijlage bedoelde verklaringen worden 
vermeld, moeten gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar, gerekend vanaf 
de datum van vervaardiging, worden 
bewaard."

Motivering

Er is geen geval bekend waarin de geregistreerde gegevens meer dan vijf jaar moesten 
worden bewaard. De extra lasten die de bestaande formulering voor de fabrikanten van 
hulpmiddelen naar maat met zich brengt, lijken daarom onevenredig zwaar. 

Amendement 28
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER a)

Bijlage I, punt 1 (richtlijn 93/42/EEG)
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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 moeten worden beperkt.

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, 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 en de 
veiligheid. De fabrikant moet de mogelijke
risico’s van gebruikersfouten die verband 
kunnen houden met de ergonomische 
kenmerken van het hulpmiddel en de 
beoogde gebruikersomgeving ervan, 
evalueren en beperken.

Motivering

De huidige tekst, waarin verwezen wordt naar "scholing of opleiding", kan in de lidstaten 
verschillend worden uitgelegd en daarmee rechtsonzekerheid in de hand werken. Volgens de 
huidige versie van de richtlijn moet een behoorlijke interne risicoanalyse van het 
productontwerp worden uitgevoerd om na te gaan of de ergonomische kenmerken van het 
hulpmiddel in kwestie geschikt zijn voor het beoogde gebruiksdoel, met name als het 
hulpmiddel bestemd is voor niet-professioneel gebruik. 

Amendement 29
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. De fabrikanten respectievelijk de 
gemachtigden moeten ten aanzien van de 
verwerking van hun producten in de 
gehele Europese Unie een uniforme 
verklaring afleggen."
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Motivering

Er moet een einde komen aan de onhoudbare situatie waarin een en hetzelfde product in de 
ene lidstaat als "hulpmiddel voor eenmalig gebruik" en in een andere als "hulpmiddel voor 
meervoudig gebruik" wordt aangeboden.

Amendement 30
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER b)

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

b) punt 7.4 komt als volgt te luiden: b) punt 7.4 komt als volgt te luiden:

“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 
(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 

De aangemelde instantie wint, 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 of bij 
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rekening met het fabricageprocédé en met 
de gegevens betreffende de verwerking van 
de stof in het hulpmiddel.

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 betreffende het nut van
verwerking van de stof in het hulpmiddel, 
zoals bepaald door de aangemelde 
instantie.

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 
betreffende het nut van verwerking van de 
stof in het hulpmiddel, zoals bepaald door 
de aangemelde instantie.

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, met name in verband met het 
fabricageprocédé, 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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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 31
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 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], waarvan het uit cellen of 
weefsels bestaande gedeelte alleen niet-
levensvatbare weefsels of cellen bevat 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 methoden als vermeld 
in bijlage I., deel IV, punt 5 van Richtlijn 
2001/83/EG, zoals laatstelijk gewijzigd.

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 betreffende de verwerking 
van het product in het hulpmiddel.

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 EMEA.
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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 32
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, moet op 
softwaregebied rekening worden 
gehouden met de beginselen van de 
ontwikkelingscyclus en van risicobeheer, 
validering en verificatie.

Motivering

De term validering moet worden vervangen om onnodige gegevensverzamelingen te 
vorkomen.

Amendement 33
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER f)

Bijlage I, punt 13.1, alinea 1 (richtlijn 93/42/EEG)

13.1. Elk hulpmiddel moet vergezeld gaan 
van de informatie die nodig is voor een 
veilig en correct gebruik, waarbij rekening 
wordt gehouden met de opleiding en de 
kennis van de potentiële gebruiker, en om 
de fabrikant te identificeren.

13.1. Elk hulpmiddel moet verstrekt 
worden met de informatie die nodig is om 
het veilig en overeenkomstig de 
bestemming te gebruiken, waarbij 
rekening wordt gehouden met de opleiding 
en de kennis van de potentiële gebruiker, 
en om de fabrikant te identificeren.

Motivering

Het moet mogelijk zijn informatie over veilig en correct gebruik van medische hulpmiddelen 
door de beroepsgroep met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijv. e-etikettering) te 
verstrekken. Het nieuwe lid 14 in artikel 11 moet worden geschrapt en punt 13.1 van bijlage I 
moet daarom worden gewijzigd.
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Amendement 34
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER f bis) (nieuw)

Bijlage I, punt 13.1, alinea's 3 en 4 (richtlijn 93/42/EEG)

f bis) In punt 13.1 komen de derde en 
vierde alinea als volgt te luiden:
"De informatie voor het veilig gebruik 
van het hulpmiddel moet, voor zover dit 
mogelijk en nuttig is, op het hulpmiddel 
zelf voorkomen en/of op de verpakking 
van elke eenheid of, in voorkomend geval, 
op de verkoopverpakking. Indien 
verpakking per eenheid niet mogelijk is, 
moet de informatie schriftelijk met een of 
meer hulpmiddelen worden verstrekt.
Voor elk hulpmiddel moet een 
gebruiksaanwijzing worden verstrekt via 
een informatiesysteem dat strookt met de 
stand van de techniek. Alleen voor 
medische hulpmiddelen die bestemd zijn 
voor gebruik door een gezondheidswerker 
in een zorginstelling, mag verstrekking 
van een gebruiksaanwijzing in een andere 
vorm dan op papier worden overwogen. In 
dat geval moet de fabrikant de 
zorginstellingen tijdig in de gelegenheid 
stellen de informatie op paper aan te 
vragen. 
Bij wijze van uitzondering is deze 
gebruiksaanwijzing niet nodig voor de 
hulpmiddelen van klasse I en IIa, indien 
ze veilig kunnen worden gebruikt zonder 
een dergelijke gebruiksaanwijzing."

Motivering

Het moet mogelijk zijn informatie over veilig en correct gebruik van medische hulpmiddelen 
door de beroepsgroep met behulp van moderne communicatiemiddelen (bijv. e-etikettering) te 
verstrekken. Het nieuwe lid 14 in artikel 11 moet worden geschrapt en punt 13.1 van bijlage I 
moet daarom worden gewijzigd.

Amendement 35
BIJLAGE II, PUNT 1, LETTER g), ONDER ii)

Bijlage I, punt 13.3, letter b) (richtlijn 93/42/EEG)

b) de strikt noodzakelijke gegevens voor de b) de strikt noodzakelijke gegevens voor de 
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gebruiker om het hulpmiddel en de inhoud 
van de verpakking te kunnen identificeren,
met inbegrip van de desbetreffende code 
van een internationaal erkende 
nomenclatuur van generieke medische 
hulpmiddelen;

gebruiker om het hulpmiddel en de inhoud 
van de verpakking te kunnen identificeren;

Motivering

De "code van een internationaal erkende nomenclatuur" die met het ontwerpvoorstel wordt 
ingevoerd, moet worden beschouwd als een onderdeel van de door de fabrikant te verstrekken 
informatie, maar hoeft niet - zoals wordt voorgesteld - op het etiket te staan. De verplichting 
om deze code, die voortdurend wordt geactualiseerd, op het etiket van het product te 
vermelden, kan ertoe leiden dat het etiket veelvuldig moet worden veranderd, hetgeen 
aanzienlijke kosten voor de bedrijfstak veroorzaakt en de veiligheid van het product niet 
vergroot.

Amendement 36
BIJLAGE II, PUNT 7, LETTER a)

Bijlage VII, punt 2 (richtlijn 93/42/EEG)

2. De fabrikant stelt de in punt 3 
beschreven technische documentatie 
samen. De fabrikant of zijn in de 
Gemeenschap gevestigde gemachtigde 
houdt deze documentatie, met inbegrip van 
de verklaring van overeenstemming, 
gedurende een periode die ten minste even 
lang is als de door de fabrikant opgegeven 
levensduur van het product en in geen 
geval korter is dan vijf jaar, gerekend 
vanaf de datum van vervaardiging, voor 
inspectiedoeleinden ter beschikking van de 
nationale instanties.

2. De fabrikant stelt de in punt 3 
beschreven technische documentatie 
samen. De fabrikant of zijn in de 
Gemeenschap gevestigde gemachtigde of 
de importeur houdt deze documentatie, 
met inbegrip van de verklaring van 
overeenstemming, gedurende een periode 
van ten minste vijf jaar, gerekend vanaf de 
datum van vervaardiging, voor 
inspectiedoeleinden ter beschikking van de 
nationale instanties.

Motivering

Om bureaucratie te vermijden, moet ook de importeur de vereiste documenten kunnen 
bewaren. In het tweede deel gaat het om een aanpassing aan amendement 2, dat ook moet 
bijdragen tot het terugdringen van de administratieve rompslomp bij kleine en middelgrote 
importbedrijven.

Amendement 37
BIJLAGE II, PUNT 8, LETTER a bis)

Bijlage VIII, punt 2.1 (richtlijn 93/42/EEG)
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a bis) Punt 2.1, vierde streepje komt als 
volgt te luiden:
"- de specifieke eigenschappen van het 
hulpmiddel in verband met het 
voorschrift;"

Motivering

Artikel 1, letter d) bepaalt dat bovengenoemd voorschrift (voor hulpmiddelen naar maat) kan 
worden uitgeschreven door elke persoon die daartoe op grond van zijn beroepskwalificatie 
bevoegd is. Daarentegen wordt in punt 2.1, vierde streepje alleen van medische voorschriften 
gerept. Deze tegenstrijdigheid moet uit de weg worden geruimd.

Amendement 38
BIJLAGE II, PUNT 8, LETTER d)

Bijlage VIII, punt 4 (richtlijn 93/42/EEG)

4. De informatie in de in deze bijlage 
bedoelde verklaringen moet worden 
bewaard gedurende een periode die ten 
minste even lang is als de door de 
fabrikant opgegeven levensduur van het 
product en in geen geval korter is dan vijf 
jaar, gerekend vanaf de datum van 
vervaardiging.

4. De informatie in de in deze bijlage 
bedoelde verklaringen moet worden 
bewaard gedurende een periode van ten 
minste vijf jaar, gerekend vanaf de datum 
van vervaardiging.

Motivering

Er is geen geval bekend waarin de geregistreerde gegevens meer dan vijf jaar moesten 
worden bewaard. De extra lasten die de bestaande formulering voor de fabrikanten van 
hulpmiddelen naar maat met zich brengt, lijken daarom onevenredig zwaar.

Amendement 39
BIJLAGE II, PUNT 8, LETTER e )

Bijlage VIII, punt 5, inleidende formule (richtlijn 93/42/EEG)

5. Wat de hulpmiddelen naar maat betreft, 
verbindt de fabrikant zich ertoe een 
systematische procedure op te zetten en bij 
te houden aan de hand waarvan de na het 
productiestadium met de hulpmiddelen 
opgedane ervaring wordt onderzocht, met 
inbegrip van de in bijlage X bedoelde 
bepalingen, alsook om passende 
maatregelen te treffen teneinde de nodige 
verbeteringen aan te brengen. Deze 

5. Wat de hulpmiddelen naar maat betreft, 
verbindt de fabrikant zich ertoe zijn na het 
productiestadium met de hulpmiddelen 
opgedane ervaring te onderzoeken alsook 
passende maatregelen te treffen teneinde de 
nodige verbeteringen aan te brengen. Deze 
verbintenis omvat de verplichting van de 
fabrikant om, zodra hij er kennis van heeft 
gekregen, de bevoegde autoriteiten 
onverwijld op de hoogte te brengen van de 
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verbintenis omvat de verplichting van de 
fabrikant om, zodra hij er kennis van heeft 
gekregen, de bevoegde autoriteiten 
onverwijld op de hoogte te brengen van de 
volgende incidenten:

volgende incidenten en bijna-incidenten 
alsmede de overeenkomstige 
verbeteringen:

Motivering

Fabrikanten van hulpmiddelen naar maat kunnen hun producten het beste volgen, omdat de 
naam van de patiënt bekend is. De hier verplicht gestelde invoering van een systematische 
procedure (ISO 13485) brengt voor tandtechnici, opticiens en makers van gehoorapparaten 
en orthopedisch schoeisel jaarlijks extra kosten van 2.000 tot 5.000 euro met zich. Dat valt 
niet te rechtvaardigen, omdat met een algemene formulering de risico's ook kunnen worden 
weggenomen.

Amendement 40
BIJLAGE II, PUNT 9, LETTER b)

Bijlage IX, hoofdstuk II, punt 2.6 (richtlijn 93/42/EEG)

2.6 Bij de berekening van de in hoofdstuk 
I, punt 1.1, bedoelde duur betekent 
“gebruik zonder onderbreking” dat het 
hulpmiddel ononderbroken feitelijk moet 
worden gebruikt voor de bestemming 
ervan. Wanneer het gebruik van een 
hulpmiddel echter wordt onderbroken om 
het hulpmiddel onmiddellijk door hetzelfde 
of een soortgelijk hulpmiddel te vervangen, 
wordt dit beschouwd als een verlenging
van het gebruik van het hulpmiddel zonder 
onderbreking.

2.6 Bij de berekening van de in hoofdstuk 
I, punt 1.1, bedoelde duur betekent 
“gebruik zonder onderbreking” dat het 
hulpmiddel ononderbroken feitelijk moet 
worden gebruikt voor de bestemming 
ervan. Wanneer het gebruik van een 
hulpmiddel echter wordt onderbroken om 
het hulpmiddel onmiddellijk door hetzelfde 
of een soortgelijk hulpmiddel te vervangen, 
wordt dit beschouwd als een verlenging 
van het gebruik van het hulpmiddel zonder 
onderbreking, tenzij kan worden 
aangetoond dat door een dergelijke 
vervanging de risico's als gevolg van 
voortgezet gebruik van het hulpmiddel 
worden weggenomen.

Motivering

Dit voorstel kan van invloed zijn op de classificatie van diverse producten doordat deze in een 
hogere klasse worden ingedeeld, terwijl dit niet valt te rechtvaardigen aangezien de duur van 
het contact tussen hulpmiddel en patiënt niet de enige factor is bij de bepaling van de 
risicoclassificatie. De vastgestelde duur van het contact tussen hulpmiddel en patiënt moet 
worden gekoppeld aan de analyse van de risico's die aan dit contact verbonden zijn.
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TOELICHTING

Het voorstel van de Commissie tot herziening van Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische 
hulpmiddelen en Richtlijn 90/385/EEG betreffende actieve implanteerbare medische 
hulpmiddelen alsmede tot aanpassing van Richtlijn 98/79/EG valt in beginsel slechts toe te 
juichen. Niettemin kwamen bij nadere beschouwing diverse zwakke punten aan het licht, 
waarvoor het verslag - zoals hieronder toegelicht - een oplossing wil aandragen. De 
belangrijkste punten in kort bestek:

1. Afbakening ten opzichte van andere richtlijnen

Willen de autoriteiten de richtlijn soepel en onbureaucratisch kunnen uitvoeren, zijn een 
duidelijke afbakening ten opzichte van andere wetgeving en een duidelijke definitie van 
medisch hulpmiddel dringend nodig. Er moeten vooral zo weinig mogelijk overlappingen zijn  
met soortgelijke richtlijnen, zoals de cosmeticarichtlijn, de geneesmiddelenrichtlijn en de 
verordening inzake geavanceerde therapieën. Dit is door verscheidene amendementen 
verduidelijkt. Onderstreept zij dat alle producten die menselijk weefsel bevatten, niet onder de 
richtlijn medische hulpmiddelen mogen vallen. In overleg met de verantwoordelijken voor de 
verordening inzake geavanceerde therapieën zijn de desbetreffende passages uit het 
richtlijnvoorstel gelicht, zodat dergelijke producten voortaan uitsluitend onder de 
werkingssfeer van de verordening inzake geavanceerde therapieën vallen.

2. Duidelijke criteria voor de indeling van producten

De autoriteiten moeten de afzonderlijke producten zonder problemen aan de juiste richtlijn 
kunnen toewijzen. Het is daarom goed in een extra bijlage bij Richtlijn 93/42/EEG een lijst 
met indicaties op te nemen aan de hand waarvan de moeilijke indeling van de verschillende 
producten eenduidig en onbureaucratisch kan plaatsvinden.

3. Rechtszekerheid

Het voorstel van de Commissie biedt te weinig rechtszekerheid. Daarom moet worden 
verduidelijkt dat de fabrikanten worden betrokken bij besluiten over de indeling van 
producten respectievelijk de mogelijkheid hebben een zaak rechtstreeks bij het Europese Hof 
van Justitie aanhangig te maken. Daarmee moeten de jarenlange procedures voor nationale 
rechtbanken over het inschakelen van het Europese Hof van Justitie tot het verleden behoren.

4. Verwerking

Allereerst moet duidelijk worden gesteld dat het juist is dat de vraag of verwerking van 
medische hulpmiddelen principieel toegestaan is, onder de nationale regelgeving blijft vallen. 
Er dienen echter in geval van verwerking uniforme Europese normen te gelden. Verder mag 
het niet zo zijn dat bepaalde fabrikanten een en hetzelfde product in het ene land als 
"wegwerpproduct" op de markt brengen en in het andere als "product voor meervoudig 
gebruik". Er moet daarom in de toekomst een uniforme etikettering komen.
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5. Vermijden van bureaucratie

Er moet beslist worden voorkomen dat de bureaucratische rompslomp als gevolg van deze 
wijzigingsrichtlijn aanzienlijk toeneemt. Daarom lijkt het geboden meteen op een aantal 
plaatsen corrigerend in te grijpen.
Het is volstrekt voldoende als de documentatie van de fabrikant vijf jaar lang voor 
inspectiedoeleinden wordt bewaard. Bij oudere producten is het zo goed als nooit nodig 
geweest inzage te vragen in de documenten.
De verplichting tot het instellen van systematische procedures bij hulpmiddelen naar maat 
moet alleen gelden in gevallen waarin de maatregelen in kwestie geen deel uitmaken van een 
medische therapie.
Ook moet de verklaring van overeenstemming in beginsel bij de arts blijven, omdat deze bij 
de patiënt te gemakkelijk in het ongerede geraakt.


