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I
(Mededelingen)

RAAD

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 29/98
door de Raad vastgesteld op 26 februari 1998
met het oog op de aanneming van de aanbeveling van de Raad van . . . betreffende Europese
samenwerking ter waarborging van de kwaliteit in het hoger onderwijs
(98/C 178/01)

DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op de artikelen 126 en 127,

staten voor de inhoud van het onderwijs en de
opzet van het onderwijs- en opleidingsstelsel, en
van hun culturele en taalkundige verscheidenheid;
(2)

Overwegende dat de Raad in zijn conclusies van 25
november 1991 (4) heeft aangegeven dat de verbetering van de kwaliteit van het hoger onderwijs een
gemeenschappelijke zorg is van alle lidstaten en alle
instellingen voor hoger onderwijs in de Europese
Gemeenschap; dat, gelet op de verscheidenheid van
de op nationaal niveau gebruikte methoden, de op
nationale schaal verworven ervaring aangevuld kan
worden met ervaringen op Europese schaal, met
name verzameld in het kader van proefprojecten
voor het opzetten van samenwerking op dit terrein
dan wel ter versterking van bestaande samenwerking;

(3)

Overwegende dat in de reacties op het memorandum van de Commissie over hoger onderwijs er
onder meer op wordt gewezen dat de kwaliteit op
alle niveaus en in alle sectoren gegarandeerd moet
worden, waarbij hoogstens de doelstellingen,
methoden en eisen per instelling verschillend kunnen zijn; dat men over het algemeen positief staat
tegenover de invoering van doeltreffende en aanvaardbare methoden van kwaliteitsbeoordeling die
rekening houden met Europese en internationale
ervaringen, en met de mogelijkheid tot samenwerking;

(4)

Overwegende dat een door de Commissie verrichte
studie over de situatie op het gebied van kwaliteits-

Gezien het voorstel van de Commissie,
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (1),
Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (2),
Volgens de procedure van artikel 189 C van het Verdrag (3),
(1)

Overwegende dat alle lidstaten ernaar streven de
kwaliteit van onderwijs en opleiding te waarborgen
en dat van de Gemeenschap verwacht wordt dat zij
een bijdrage levert aan deze permanente inspanning
door samenwerking tussen de lidstaten aan te
moedigen en zo nodig door hun activiteiten te
ondersteunen en aan te vullen, met volledige eerbiediging van de verantwoordelijkheid van de lid-

(1) PC C 19 van 21.1.1998, blz. 39.
(2) Advies uitgebracht op 19 november 1997 (PB C 64 van
27.2.1998, blz. 76).
(3) Advies van het Europees Parlement van 18 november 1997
(PB C 371 van 8.12.1997, blz. 33), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 26 februari 1998 en besluit van het
Europees Parlement van . . . (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).

(4) PB C 321 van 12.12.1991, blz. 2.
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beoordeling in de lidstaten heeft uitgewezen dat de
nieuwe systemen van kwaliteitsbeoordeling bepaalde elementen gemeen hebben en dat de twee
proefprojecten die daarna zijn uitgevoerd, gebaseerd zijn op die aan de bestaande nationale systemen ontleende elementen; dat in deze proefprojecten een gemeenschappelijke methode met succes is
toegepast en daarbij gebleken is dat alle actoren op
dit gebied voorstander zijn van een voortdurende
uitwisseling van ervaringen die zowel de verscheidenheid van de nationale beoordelingstradities als
het belang van kwaliteitsbeoordeling aantonen;

(5)

(6)

(7)

(8)

Overwegende dat, gezien de grote verscheidenheid
van de onderwijsstelsels in de Gemeenschap, onder
het in deze aanbeveling gebruikte begrip „hogeronderwijsinstelling” moet worden verstaan alle soorten instellingen die kwalificaties of titels van dit
niveau verlenen, ongeacht hun benaming in de
lidstaten; dat deze omschrijving wordt gebruikt in
het besluit tot instelling van het Socrates-programma;

(9)

Overwegende dat het Witboek van de Commissie
over „Groei, concurrentievermogen en werkgelegenheid”, het Witboek „Onderwijzen en leren —
Naar een cognitieve samenleving”, alsmede het
Groenboek „Onderwijs — Opleiding — Onderzoek, de belemmeringen voor transnationale mobiliteit” aantonen dat kwaliteitsonderwijs van belang
is voor de werkgelegenheid en de groei in de
Gemeenschap en om concurrerend te kunnen zijn
op mondiaal niveau; dat in bovengenoemde publikaties het verband wordt belicht tussen de sociale
en culturele functies van onderwijs en opleiding,
enerzijds, en de economische functies daarvan,
anderzijds, en dat daarin derhalve de vele aspecten
van het begrip kwaliteit aan bod komen; dat
duidelijk blijkt dat doorzichtige onderwijsstelsels
een noodzakelijke voorwaarde vormen voor transnationale mobiliteit;

(10)

Overwegende dat het bevorderen van de mobiliteit
een van de doelstellingen is van de communautaire
samenwerking op het gebied van onderwijs en
opleiding; dat het Groenboek van de Commissie
„Onderwijs — Opleiding — Onderzoek, de belemmeringen voor transnationale mobiliteit” een analyse bevat van de belangrijkste juridische, administratieve en concrete belemmeringen waarmee studenten die in een andere lidstaat willen studeren
worden geconfronteerd, alsmede voorstellen voor
maatregelen om de mobiliteit te verbeteren terwijl
daarin voorts wordt benadrukt dat dit soort mobiliteit bijdraagt aan onderwijs van hoge kwaliteit
dat de betrokkenen in staat stelt internationaal te
concurreren en optimaal gebruik te maken van de
mogelijkheden van het vrije verkeer binnen de
Gemeenschap;

(11)

Overwegende dat de grootte, de structuur en de
financiering van de hogeronderwijsstelsels in de
lidstaten onderling verschillen en dat de doelstellingen van deze stelsels zich voortdurend blijven ontwikkelen; dat in sommige lidstaten het hogeronderwijsstelsel universiteiten en andere instellingen voor
— vaak beroepsgericht — hoger onderwijs omvat;
dat opzet en reikwijdte van, evenals methoden
voor de kwaliteitsbeoordeling door elke lidstaat
afzonderlijk worden vastgesteld en dat zij aan
gewijzigde omstandigheden en/of structuren kunnen worden aangepast;

(12)

Overwegende dat de lidstaten een exclusieve verantwoordelijkheid dragen voor de organisatie,
structuur en — binnen hun begrotingslimieten —
financiering van hun hogeronderwijsstelsels; dat de
hogeronderwijsinstellingen autonoom en/of onafhankelijk zijn, naar gelang van de specifieke structuren in iedere lidstaat,

Overwegende dat de hogeronderwijsinstellingen
moeten voldoen aan de nieuwe onderwijs- en
maatschappelijke eisen die een mondiale „kennismaatschappij” stelt en moeten inspelen op de daarmee gepaard gaande ontwikkelingen; dat zij zich
daarom inspannen om het vereiste kwaliteitsniveau
van hun diensten te verbeteren, in voorkomend
geval door middel van nieuwe initiatieven (per
instelling of op basis van samenwerking in het
kader van verenigingen van hogeronderwijsinstellingen) die gericht zijn op het verhogen van de
kwaliteit van het onderwijs en de vorming;

Overwegende dat de veranderingen op technologisch en economisch gebied en de gevolgen daarvan
voor de arbeidsmarkt, de hogeronderwijsinstellingen voor nieuwe uitdagingen stellen en dat de
lidstaten zich door de uitdagingen als gevolg van
de openstelling van de wereldmarkt en door de
steeds groter wordende toeloop van studenten naar
de hogeronderwijsinstellingen voor de taak gesteld
zien hun hogeronderwijsstelsels en de banden daarvan met de staat en de samenleving zodanig te
organiseren dat wordt vastgehouden aan de
bestaande academische normen, de onderwijsdoelstellingen, de kwaliteitsnormen, de autonomie en/of
de onafhankelijkheid, naar gelang van de specifieke
structuren in iedere lidstaat, van de hogeronderwijsinstellingen alsmede aan de noodzaak verantwoording af te leggen aan het publiek en het van
informatie te voorzien;

Overwegende dat het debat rond de mededeling
van de Commissie van 13 februari 1994 heeft
aangetoond dat kwaliteitsbewakingssystemen kunnen bijdragen tot de wederzijdse erkenning van
academische of beroepskwalificaties op communautair niveau;
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I.

BEVEELT de lidstaten AAN:

A. transparante systemen voor kwaliteitsbeoordeling
te ondersteunen en, in voorkomend geval, te
ontwikkelen, met de volgende doelstellingen:
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— het bewaken van de kwaliteit van het hoger
onderijs in de economische, maatschappelijke
en culturele context van hun land, rekening
houdend met de Europese dimensie en met de
snel veranderende wereld;

E. een samenwerking tussen de instanties die belast
zijn met de kwaliteitsbeoordeling of -bewaking in
het hoger onderwijs aan te moedigen en de
totstandbrenging van een netwerk tussen hen te
bevorderen.

— het helpen en stimuleren van de hogeronderwijsinstellingen om met behulp van passende
maatregelen, met name kwaliteitsbeoordeling,
de kwaliteit van het onderwijs en de vorming
in een snel veranderende wereld te verbeteren;

Deze samenwerking zou geheel of gedeeltelijk
betrekking kunnen hebben op de volgende aspecten:
a) de bevordering en de ontwikkeling van de
uitwisseling van informatie en ervaringen,
met name over methodologische ontwikkelingen en voorbeelden van goede praktijk;

— het bevorderen van de onderlinge informatieuitwisseling op het gebied van kwaliteit en
kwaliteitsbewaking op communautair en
mondiaal niveau en stimuleren van de samenwerking op dit gebied tussen de hogeronderwijsinstellingen;

b) de beantwoording van verzoeken om expertise en advies van de kant van de betrokken
autoriteiten van de lidstaten;
c) de ondersteuning van hogeronderwijsinstellingen die op een transnationale grondslag willen samenwerken op het gebied van de kwaliteitsbeoordeling;

B. de mechanismen voor de kwaliteitsbeoordeling
op de volgende (in de bijlage toegelichte) elementen te baseren:

d) de bevordering van contacten met internationale deskundigen.
Bij het nastreven van deze doelstellingen moet
aandacht geschonken worden aan de groeiende
samenhang tussen de kwaliteitsbeoordeling en
andere communautaire activiteiten, met name in
het kader van de communautaire programma’s
Socrates en Leonardo da Vinci, alsmede aan het
„acquis communautaire” op het gebied van de
erkenning van kwalificaties voor beroepsdoeleinden.

— naar gelang van de specifieke structuren in
iedere lidstaat, autonomie en/of onafhankelijkheid van de met de kwaliteitsbeoordeling
belaste organen bij de keuze van procedures
en methoden;
— aanpassing van de procedures en methoden
voor de kwaliteitsbeoordeling aan het profiel
en de taak van de hogeronderwijsinstellingen,
onder eerbiediging van hun autonomie en/of
hun onafhankelijkheid, naar gelang van de
specifieke structuren in iedere lidstaat;
— doelgericht gebruik van de elementen van
interne en/of externe kwaliteitsbeoordeling
die bij de toegepaste procedures en methoden
passen;
— deelname van de verschillende betrokken partijen, naar gelang van het onderwerp van de
beoordeling;
— publicatie van de resultaten van deze beoordeling in een voor elke lidstaat geëigende
vorm;
C. zo nodig de hogeronderwijsinstellingen in samenwerking met de bevoegde structuren van de lidstaten aan te moedigen adequate follow-upmaatregelen te nemen;
D. de bevoegde autoriteiten en de instellingen te
verzoeken bijzonder belang te hechten aan uitwisseling van ervaringen en aan samenwerking
inzake kwaliteitsbeoordeling met de andere lidstaten en met de internationale organisaties en
verenigingen op het gebied van hoger onderwijs;

II.

BEVEELT AAN dat de Commissie in nauwe samen-

werking met de lidstaten, op basis van de bestaande
programma’s en overeenkomstig de doelstellingen en
de normale open en transparante procedures van de
programma’s, de in deel I, punt E, bedoelde samenwerking tussen de instanties die belast zijn met de
kwaliteitsbeoordeling en -bewaking in het hoger
onderwijs bevordert en de organisaties en verenigingen van hogeronderwijsinstellingen welke werkzaam
zijn op Europees niveau en relevante ervaring hebben op het gebied van kwaliteitsbeoordeling en
-bewaking, daarbij betrekt.
III. VERZOEKT de Commissie om de drie jaar aan het
Europees Parlement, de Raad, het Economisch en
Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s verslag
uit te brengen over de ontwikkeling van systemen
voor kwaliteitsbeoordeling in de verschillende lidstaten en over de samenwerking op Europees niveau op
dit terrein, inclusief de met betrekking tot de bovengenoemde doelstellingen geboekte vooruitgang.

Gedaan te . . .
Voor de Raad
De Voorzitter
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BIJLAGE

Elementen van de kwaliteitsbeoordeling
De in Europa bestaande kwaliteitsbeoordelingsstelsels hebben de hierna genoemde elementen gemeen. De
Europese proefprojecten voor de kwaliteitsbeoordeling in het hoger onderwijs hebben aangetoond dat alle
actoren op dit gebied profijt kunnen trekken van het toepassen ervan.
De autonomie en/of de onafhankelijkheid, naar gelang van de specifieke structuren in iedere lidstaat, van het
orgaan dat de kwaliteit beoordeelt (wat betreft procedures en methoden), kunnen bijdragen tot de
doelmatigheid van de procedures voor kwaliteitsbeoordeling en de bereidheid de resultaten daarvan te
aanvaarden.
De kwaliteitsbeoordelingscriteria zijn nauw verbonden met de taak die iedere instelling in samenhang met de
behoeften van maatschappij en arbeidsmarkt is toebedeeld; de verschillende beoordelingsprocedures houden
dus noodzakelijkerwijs in dat het specifieke karakter van de instelling in aanmerking wordt genomen.
Kennis van haar doelstellingen, zowel voor de gehele instelling als voor een afdeling of een eenheid ervan, is
in dat opzicht van wezenlijk belang.
De procedures voor kwaliteitsbeoordeling dienen in de regel zowel een intern element van zelfonderzoek als
een extern, op adviezen van externe deskundigen gebaseerd element te omvatten.
Bij het interne element van zelfonderzoek dient te worden gestreefd naar betrokkenheid van alle actoren,
met name de docenten en, in voorkomend geval, de voor academische en professionele begeleiding
verantwoordelijke bestuurders maar ook de studenten. Het externe element dient een proces van onderlinge
samenwerking, raadpleging en adviesverlening te zijn tussen onafhankelijke externe deskundigen en de
actoren binnen de betrokken instelling.
Naar gelang van de doelstellingen en de criteria die bij de procedure voor kwaliteitsbeoordeling worden
gehanteerd en van de structuren van het hoger onderwijs in de lidstaten, zouden beroepsverenigingen,
sociale partners en oud-studenten in de groepen van deskundigen vertegenwoordigd kunnen zijn.
Ter bevordering van het uitwisselen van ervaringen met andere landen, zou het wenselijk zijn dat
buitenlandse deskundigen aan de procedures deelnemen.
Verslagen over de resultaten van kwaliteitsbeoordelingsprocedures moeten worden gepubliceerd in de voor
elke lidstaat meest geschikte vorm, als bruikbaar referentiemateriaal voor de partners ter informatie van de
burger in het algemeen.
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MOTIVERING VAN DE RAAD
I.

INLEIDING

1. Op 12 mei 1997 heeft de Commissie de Raad een voorstel voor een aanbeveling
betreffende Europese samenwerking ter waarborging van de kwaliteit in het hoger
onderwijs voorgelegd.
2. Het Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio’s hebben hun advies op
29 oktober, respectievelijk 19 november 1997 uitgebracht.
3. Het Europees Parlement heeft op 18 november 1997 advies uitgebracht.
4. Op 3 februari 1998 heeft de Commissie een gewijzigd voorstel ingediend.
5. Op 26 februari 1998 heeft de Raad overeenkomstig artikel 189 C van het EG-Verdrag
een gemeenschappelijk standpunt aangenomen.
II.

DOEL VAN HET VOORSTEL

Het voorstel heeft de vorm van een tot alle betrokken partijen (de lidstaten, de Commissie
in nauwe samenwerking met de lidstaten en de Commissie alleen) gerichte aanbeveling die
tot doel heeft de samenwerking tussen de lidstaten te bevorderen op het gebied van
waarborging van de kwaliteit in het hoger onderwijs.
1.

Algemene opmerkingen
In zijn gemeenschappelijk standpunt heeft de Raad het Commissievoorstel op
hoofdlijnen goedgekeurd en een aantal wijzigingen voorgesteld die hij wenselijk
achtte.

2.

Specifieke opmerkingen

2.1.

Door de Raad in het Commissievoorstel aangebrachte wijzigingen

2.1.1. S t r u c t u u r v a n d e a a n b e v e l i n g
De Raad was van mening dat het gedetailleerde verzoek aan de Commissie in deel
II, punt 1, van het oorspronkelijke voorstel om een „Europees Kwaliteitsbewakingsnetwerk” op te richten daar niet thuishoorde. De inhoud van dat verzoek is dan
ook in een enigszins gewijzigde en duidelijker geformuleerde versie ondergebracht in
deel I en is alleen tot de lidstaten gericht. De rol van de Commissie bij het
bevorderen van de samenwerking binnen de Gemeenschap op het gebied van
kwaliteitsbewaking (in nauwe samenwerking met de lidstaten en op basis van
bestaande programma’s) komt nu aan bod in het nieuwe deel II. Deel II, punt 2, van
het oorspronkelijke voorstel, betreffende voortgangsrapportage, is nu het nieuwe
deel III geworden, dat tot de Commissie is gericht.
2.1.2. B i j l a g e b i j d e a a n b e v e l i n g
De Raad was van mening dat het duidelijkheidshalve beter zou zijn de gedetailleerde
toelichting betreffende de eigenschapen van kwaliteitsbewakingssystemen in een
uitgebreide en gewijzigde versie over te hevelen naar een bijlage met als opschrift
„Elementen van de kwaliteitsbeoordeling”.
2.1.3. O v e r w e g i n g e n
Met het oog op de doelmatigheid zijn sommige overwegingen naar gelang van het
geval samengevoegd of gewijzigd en in één geval zelfs geschrapt. Toegevoegd werd
een overweging betreffende de verantwoordelijkheden van de lidstaten en de
autonomie en/of onafhankelijkheid van instellingen voor hoger onderwijs.
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2.2.

Amendementen van het Europees Parlement

2.2.1. D o o r d e C o m m i s s i e o v e r g e n o m e n a m e n d e m e n t e n v a n h e t P a r l e m e n t
De Commissie heeft 17 van de 38 amendementen van het Parlement geheel, ten dele
of inhoudelijk overgenomen. Het betreft de amendementen nrs. 1, 2, 3, 5, 9 en 41,
11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 35 en 36.
2.2.2. D o o r d e R a a d o v e r g e n o m e n a m e n d e m e n t e n v a n h e t P a r l e m e n t
De Raad heeft 13 van de door de Commissie overgenomen amendementen van het
Parlement geheel, ten dele of inhoudelijk overgenomen. Het betreft de amendementen nrs. 1, 2, 3, 5, 9 en 41, 11, 12, 13, 14, 30, 35 en 36.
2.2.3. N i e t d o o r d e R a a d o v e r g e n o m e n a m e n d e m e n t e n v a n h e t P a r l e m e n t
Afgezien van de niet door de Commissie overgenomen amendementen, heeft de
Raad de volgende amendementen niet overgenomen:
— Amendement nr. 15
Verwijzing naar de onderwijs- en onderzoekstaak van onderwijsinstellingen

De Raad vond dat het niet raadzaam was onderzoek te vermelden, aangezien
niet alle onderwijsinstellingen aan onderzoek doen.
— Amendement nr. 31
Uitbreiding en voltooiing van de bestaande structuren ter oprichting van
een „Europees Kwaliteitsbewakingsnetwerk”

De Raad vond dat de lidstaten moeten beslissen of een dergelijke uitbreiding
noodzakelijk is.
— Amendementen nrs. 32 en 33
Voorbeelden van uitwisseling van informatie en ervaringen en/of hulp

De Raad is van mening dat deze voorbeelden moeten worden uitgewerkt door
de bevoegde autoriteiten.
III. CONCLUSIES
De Raad is van mening dat zijn gemeenschappelijk standpunt een evenwichtige tekst is die,
door het bevorderen van de samenwerking tussen de lidstaten, zal bijdragen aan de
ontwikkeling van kwaliteitsonderwijs in de Europese Gemeenschap.
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 30/98
door de Raad vastgesteld op 23 maart 1998
met het oog op de aanneming van Richtlijn 98/. . ./EG van het Europees Parlement en de Raad
van . . . betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
(98/C 178/02)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

afzonderlijke lidstaten op een ander niveau kan
worden gerealiseerd; dat in deze richtlijn alleen de
nodige en voldoende voorwaarden zijn vervat om
het vrije verkeer van medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek waarop zij van toepassing is in
zo veilig mogelijke omstandigheden te laten plaatsvinden;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 100 A,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
(4)

Overwegende dat deze geharmoniseerde bepalingen
dienen te worden onderscheiden van de direct of
indirect op dergelijke hulpmiddelen toepasselijke
maatregelen die de lidstaten nemen ten aanzien van
het financiële beheer van de stelsels van volksgezondheid en ziekteverzekering; dat deze bepalingen
de lidstaten derhalve niet beletten de bedoelde
maatregelen, met inachtneming van de communautaire wetgeving, uit te voeren;

Overwegende dat maatregelen moeten worden
genomen met het oog op de goede werking van de
interne markt; dat de interne markt een ruimte
zonder binnengrenzen omvat waarin het vrije verkeer van goederen, personen, diensten en kapitaal
is gewaarborgd;

(5)

Overwegende dat in de lidstaten wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen met betrekking tot
de veiligheids, de gezondheidsbescherming, de prestaties en de karakteristieken van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en vergunningsprocedures met betrekking tot die hulpmiddelen
van kracht zijn waarvan de inhoud en de werkingssfeer onderling verschillen; dat het bestaan van
deze verschillen resulteert in handelsbelemmeringen
en dat een vergelijkend onderzoek van de nationale
wetgevingen dat ten behoeve van de Commissie is
uitgevoerd, de noodzaak heeft aangetoond om
geharmoniseerde regels vast te stellen;

Overwegende dat medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek aan patiënten, gebruikers en derden een hoog gezondheidsbeschermingsniveau
moeten garanderen en dat zij het prestatieniveau
dienen te bereiken dat daaraan door de fabrikant
wordt toegeschreven; dat daarom de instandhouding of de verbetering van het in de lidstaten
bereikte beschermingsniveau één van de essentiële
doelstellingen van deze richtlijn is;

(6)

Overwegende dat, in overeenstemming met de
beginselen die zijn geformuleerd in de resolutie van
de Raad van 7 mei 1985 betreffende een nieuwe
aanpak op het gebied van de technische harmonisatie en normalisatie (4), de regelgeving met betrekking tot het ontwerp, de fabricage en de verpakking van de beschouwde producten moet worden
beperkt tot voorschriften die nodig zijn om aan de
essentiële eisen te voldoen; dat deze eisen, omdat ze
essentieel zijn, de overeenkomstige nationale voorschriften dienen te vervangen; dat de essentiële
eisen, inclusief die welke zijn vastgesteld om de
risico’s tot een minimum te beperken, oordeelkundig moeten worden toegepast, rekening houdend
met de stand van de techniek en de praktijk op het
moment van het ontwerp alsmede met technische
en economische factoren, mits het garanderen van
een hoog gezondheids-, beschermings- en veiligheidsniveau daardoor niet in het gedrang wordt
gebracht;

Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (3),
(1)

(2)

(3)

Overwegende dat alleen een harmonisatie van de
nationale wetgevingen deze belemmeringen van het
vrije handelsverkeer uit de weg kan ruimen en het
ontstaan van nieuwe belemmeringen kan beletten;
dat dit doel niet op bevredigende wijze door de

(1) PB C 172 van 7.7.1995, blz. 21, en PB C 87 van 18.3.1997,
blz. 9.
(2) PB C 18 van 22.1.1996, blz. 12.
(3) Advies van het Europees Parlement van 12 maart 1996 (PB
C 96 van 1.4.1996, blz. 31), gemeenschappelijk standpunt
van de Raad van 23 maart 1998 en besluit van het Europees
Parlement van . . . (nog niet verschenen in het Publicatieblad).

(4) PB C 136 van 4.6.1985, blz. 1.
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Overwegende dat de meeste medische hulpmiddelen, met uitzondering van de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek, binnen de werkingssfeer vallen van Richtlijn 90/385/EEG van de Raad
van 20 juni 1990 betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake
actieve implanteerbare medische hulpmiddelen (1)
en Richtlijn 93/42/EEG van de Raad van 14 juni
1993 betreffende medische hulpmiddelen (2); dat
bij onderhavige richtlijn de harmonisatie tot de
medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
wordt uitgebreid; dat onderhavige richtlijn in het
belang van een uniforme communautaire regelgeving grotendeels is gebaseerd op de bepalingen van
de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG;

(8)

Overwegende dat instrumenten, apparaten, toestellen, materialen en andere artikelen, met inbegrip
van de programmatuur, die bestemd zijn om voor
onderzoek te worden gebruikt zonder dat medische
doeleinden worden nagestreefd, niet beschouwd
worden als voor doeltreffendheidsonderzoek bestemde hulpmiddelen;

(9)

Overwegende dat gecertificeerde internationale
referentiematerialen en materialen die worden
gebruikt in systemen voor externe kwaliteitsevaluatie, niet binnen de werkingssfeer van deze richtlijn
vallen, maar dat ijk- en controlematerialen die de
gebruiker nodig heeft om de prestatiekarakteristieken van de hulpmiddelen te bepalen of te controleren, als medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek worden beschouwd;

(10)

Overwegende dat reagentia die worden aangemaakt in de laboratoria van instellingen voor
gezondheidszorg voor gebruik in dezelfde omgeving en die niet worden verhandeld, met het oog
op het subsidiariteitsbeginsel buiten het toepassingsgebied van deze richtlijn zijn gehouden;

(11)

Overwegende dat hulpmiddelen evenwel, die voor
medische analyse vervaardigd worden in een professioneel en commercieel kader en bestemd zijn
voor gebruik aldaar zonder dat zij in de handel
worden gebracht, onder deze richtlijn vallen;

(12)

Overwegende dat laboratoriumapparatuur met een
mechanisch karakter, met name bestemd voor
diagnostisch onderzoek in-vitro, binnen de werkingssfeer van deze richtlijn valt en dat derhalve
Richtlijn 89/392/EEG van de Raad van 14 juni
1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wet-

(1) PB L 189 van 20.7.1990, blz. 17. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993,
blz. 1).
(2) PB L 169 van 12.7.1993, blz. 1.
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gevingen van de lidstaten betreffende machines (3),
met het oog op de gelijktrekking op passende wijze
moet worden gewijzigd zodat zij in overeenstemming is met deze richtlijn;
(13)

Overwegende dat deze richtlijn eisen moet bevatten
betreffende het ontwerp en de vervaardiging van
hulpmiddelen met ioniserende straling; dat zij geen
afbreuk doet aan de toepassing van Richtlijn 96/
29/Euratom van de Raad van 13 mei 1996 tot
vaststelling van de basisnormen voor de bescherming van de gezondheid der bevolking en der
werkers tegen de aan ioniserende straling verbonden gevaren (4);

(14)

Overwegende dat de aspecten van de elektromagnetische compatibiliteit een integrerend deel uitmaken van de essentiële eisen van deze richtlijn, en
Richtlijn 89/336/EEG van de Raad van 3 mei 1989
betreffende de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake elektromagnetische
compatibiliteit (5) derhalve niet van toepassing is;

(15)

Overwegende dat het, om het aantonen van de
overeenstemming met de essentiële eisen te vergemakkelijken en de verificatie van die overeenstemming mogelijk te maken, wenselijk is te beschikken
over geharmoniseerde normen inzake preventie van
de risico’s die verband houden met het ontwerp, de
fabricage en de verpakking van medische hulpmiddelen; dat zulke geharmoniseerde normen worden
opgesteld door privaatrechtelijke instanties en een
niet-bindend karakter moeten behouden; dat met
het oog hierop het Europees Comité voor normalisatie (CEN) en het Europees Comité voor elektrotechnische normalisatie (Cenelec) worden erkend
als de instanties die bevoegd zijn om geharmoniseerde normen vast te stellen, overeenkomstig de
op 13 november 1984 ondertekende algemene
beleidslijnen voor de samenwerking tussen de
Commissie en deze twee instanties;

(16)

Overwegende dat een geharmoniseerde norm in de
zin van deze richtlijn een technische specificatie
(Europese norm of harmonisatiedocument) is die
door CEN of Cenelec dan wel door beide instanties is aangenomen krachtens een mandaat van de
Commissie, overeenkomstig Richtlijn 93/189/EEG
van de Raad van 28 maart 1983 betreffende een
informatieprocedure op het gebied van normen en
technische voorschriften (6) en de bovengenoemde
algemene beleidslijnen;

(3) PB L 183 van 29.6.1989, blz. 9. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993, blz. 1).
(4) PB L 159 van 29.6.1996, blz. 1.
(5) PB L 139 van 23.5.1989, blz. 19. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 93/68/EEG (PB L 220 van 30.8.1993,
blz. 1).
(6) PB L 109 van 26.4.1983, blz. 8. Richtlijn laatstelijk gewijzigd
bij Richtlijn 96/139/EG van de Commissie (PB L 32 van
10.2.1996, blz. 31).
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(17)

Overwegende dat bij de opstelling van gemeenschappelijke technische specificaties, in afwijking
van de algemene beginselen, rekening wordt gehouden met een in bepaalde lidstaten bestaande praktijk waarbij dergelijke specificaties door de overheidsinstanties worden vastgesteld voor bepaalde
hulpmiddelen die hoofdzakelijk worden gebruikt
voor de beoordeling van de veiligheid van de
bloedvoorziening en van orgaandonaties; dat die
bijzondere specificaties dienen te worden vervangen
door gemeenschappelijke technische specificaties;
dat die gemeenschappelijke technische specificaties
kunnen dienen voor (her)onderzoek van de doeltreffendheid;

(18)

Overwegende dat wetenschappelijke deskundigen
van de verschillende belanghebbende partijen
betrokken kunnen worden bij het opstellen van het
ontwerp van de gemeenschappelijke technische specificaties en bij de bespreking van andere specifieke
of algemene vraagstukken;

(19)

Overwegende dat de fabricage, zoals die binnen de
werkingssfeer van deze richtlijn valt, ook de verpakking van medische hulpmiddelen omvat, voorzover er een samenhang bestaat tussen deze verpakking en de veiligheid en prestaties van het
hulpmiddel;

(20)

Overwegende dat bepaalde hulpmiddelen een
beperkte levensduur hebben door de geleidelijke
verslechtering van hun prestaties, bijvoorbeeld ten
gevolge van de achteruitgang van hun fysische of
chemische eigenschappen, met name de steriliteit of
ongeschondenheid van de verpakking; dat de fabrikant moet bepalen en aangeven tijdens welke
periode de opgegeven prestaties van het hulpmiddel
gewaarborgd zijn, en dat op de etikettering moet
zijn vermeld tot welke datum het hulpmiddel of
een van de elementen daarvan geheel veilig kan
worden gebruikt;

(21)

Overwegende dat de Raad in zijn Besluit 93/
465/EEG van 22 juli 1993 betreffende de modules
voor de verschillende fasen van de conformiteitsbeoordelingsprocedures en de voorschriften inzake
het aanbrengen en het gebruik van de CE-markering van overeenstemming die in de richtlijnen voor
technische harmonisatie moeten worden gebruikt (1), geharmoniseerde overeenstemmingsbeoordelingsprocedures heeft uitgewerkt; dat de toevoegingen aan deze modules verantwoord zijn wegens de aard van de ten aanzien van medische
hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek vereiste controles en de noodzaak van consistentie met de
bestaande richtlijnen inzake medische hulpmiddelen;

(1) PB L 220 van 30.8.1993, blz. 23.
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(22)

Overwegende dat de medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek hoofdzakelijk ten behoeve van
de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures in
twee grote productklassen moeten worden ingedeeld; dat de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures in het algemeen kunnen worden uitgevoerd
onder de uitsluitende verantwoordelijkheid van de
fabrikant, aangezien het overgrote deel van deze
hulpmiddelen geen direct risico oplevert voor de
patiënt en wordt gebruikt door degelijk opgeleide
beroepsbeoefenaren, en de verkregen resultaten
vaak via een andere weg kunnen worden bevestigd;
dat de aangemelde instanties in verband met de
bestaande nationale regelgevingen en de kennisgevingen die in het kader van de procedure van
Richtlijn 83/189/EEG zijn ontvangen, uitsluitend
behoeven op te treden voor bepaalde hulpmiddelen
waarvan de goede werking essentieel is voor de
medische praktijk en waarvan het eventuele falen
een ernstig gezondheidsrisico kan veroorzaken;

(23)

Overwegende dat van de medische hulpmiddelen
voor in-vitrodiagnostiek waarvoor een aangemelde
instantie moet worden ingeschakeld, de groepen
producten die bij bloedtransfusie en voorkoming
van aids en bepaalde vormen van hepatitis worden
gebruikt, een conformiteitsbeoordeling moeten ondergaan die voor ontwerp en productie daarvan
een optimaal veiligheids- en betrouwbaarheidsniveau waarborgt;

(24)

Overwegende dat de lijst van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek waarvan de conformiteit door een derde partij moet worden beoordeeld,
dient te worden geactualiseerd in het licht van de
technologische vooruitgang en de ontwikkelingen
inzake gezondheidszorg; dat deze actualisering
dient te geschieden volgens procedure III, variant
a), van Besluit 87/373/EEG van de Raad van 13
juli 1987 tot vaststelling van de voorwaarden die
gelden voor de uitoefening van aan de Commissie
verleende uitvoeringsbevoegdheden (2);

(25)

Overwegende dat op 20 december 1994 tussen het
Europees Parlement, de Raad en de Commissie een
„modus vivendi” is overeengekomen betreffende de
maatregelen ter uitvoering van besluiten die volgens de procedure van artikel 189 B van het
Verdrag zijn vastgesteld (3);

(26)

Overwegende dat op medische hulpmiddelen over
het algemeen de CE-markering moet worden aangebracht als bewijs van hun overeenstemming met
de voorschriften van deze richtlijn, waardoor zij
vrij kunnen circuleren binnen de Gemeenschap en
overeenkomstig hun bestemming in gebruik kunnen worden genomen;

(2) PB L 197 van 18.7.1987, blz. 33.
(3) PB C 102 van 4.4.1996, blz. 1.
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Overwegende dat een fabrikant die een beroep
dient te doen op een aangemelde instantie, een
keuze kan maken uit de instanties die voorkomen
op de door de Commissie gepubliceerde lijst; dat
de lidstaten niet verplicht zijn dergelijke aangemelde instanties aan te wijzen, maar er wel voor
moeten zorgen dat de aangemelde instanties die in
voorkomend geval worden aangewezen, voldoen
aan de in deze richtlijn vastgestelde evaluatiecriteria;

(28)

Overwegende dat de directeur en het personeel van
de aangemelde instanties zelf of via tussenpersonen
geen enkel belang mogen hebben in de inrichtingen
waar beoordelingen en keuringen worden verricht,
dat hun onafhankelijkheid in het gedrang zou
kunnen brengen;

(29)

Overwegende dat de bevoegde autoriteiten die
belast zijn met het bewaken van de markt zich, met
name in spoedeisende situaties, moeten kunnen
wenden tot de fabrikant of zijn in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde om de conservatoire maatregelen te treffen die noodzakelijk blijken; dat
samenwerking en uitwisseling van gegevens tussen
de lidstaten met het oog op de uniforme toepassing
van deze richtlijn, met name wat betreft de bewaking van de markt, noodzakelijk zijn; dat het voor
dat doel noodzakelijk is een gegevensbank op te
zetten en te beheren met gegevens over fabrikanten
en hun gemachtigden, de in de handel gebrachte
hulpmiddelen, de afgegeven, geschorste of ingetrokken verklaringen, evenals over de bewakingsprocedure; dat een systeem voor het signaleren van
incidenten (bewakingsprocedure) een nuttig instrument is voor het bewaken van de markt en met
name de prestaties van nieuwe hulpmiddelen; dat
de gegevens die worden verkregen in het kader van
de bewakingsprocedure en de systemen voor
externe kwaliteitsevaluatie goede diensten kunnen
bewijzen bij de besluitvorming inzake de indeling
van de hulpmiddelen;

(30)

(31)

Overwegende dat een lidstaat, die van oordeel is
dat er ter bescherming van de gezondheid en de
veiligheid en/of met het oog op de inachtneming
van de eisen van de volksgezondheid overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag reden is een product of een groep producten te verbieden of de
levering daarvan te beperken of aan bijzondere
voorwaarden te binden, alle nodige gerechtvaardigde overgangsmaatregelen kan nemen; dat de
Commissie in dat geval de betrokken partijen en de
lidstaten raadpleegt en, indien de nationale maatregelen gerechtvaardigd zijn, de nodige Gemeenschapsmaatregelen treft volgens procedure III,
variant a), van Besluit 87/373/EEG;

Overwegende dat deze richtlijn medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek bestrijkt die gemaakt zijn met behulp van weefsels, cellen of
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stoffen van menselijke oorsprong; dat zij geen
andere medische hulpmiddelen bestrijkt die met
gebruik van stoffen van menselijke oorsprong
gemaakt zijn; dat dienaangaande dus verder werk
zal moeten worden verricht om daarvoor zo spoedig mogelijk Gemeenschapsvoorschriften op te stellen;
(32)

Overwegende dat het aangewezen is, in verband
met de noodzaak van bescherming van de onaantastbaarheid van de mens bij de afname en het
gebruik van stoffen die van het menselijk lichaam
afkomstig zijn, de beginselen toe te passen die
genoemd zijn in het Verdrag van de Raad van
Europa ter bescherming van de rechten van de
mens en de menselijke waardigheid ten aanzien van
de toepassingen in biologie en geneeskunde, en dat
voorts de nationale ethische regels van toepassing
blijven;

(33)

Overwegende dat met het oog op de onderlinge
samenhang van de richtlijnen inzake medische
hulpmiddelen, een aantal bepalingen van deze
richtlijn moet worden opgenomen in Richtlijn 93/
42/EEG, die dienovereenkomstig moet worden
gewijzigd,

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD:

Artikel 1
Werkingssfeer, definities
1. Deze richtlijn is van toepassing op medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek en op de hulpstukken
daarvan. Voor de toepassing van deze richtlijn worden
hulpstukken als volwaardige medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek aangemerkt. De voor in-vitrodiagnostiek bestemde medische hulpmiddelen en hulpstukken
worden hierna hulpmiddelen genoemd.
2. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt verstaan
onder:
a) „medisch hulpmiddel”: elk instrument, apparaat, toestel, materiaal of ander artikel dat afzonderlijk of in
combinatie wordt gebruikt, met inbegrip van de software die voor de goede werking ervan benodigd is, en
dat door de fabrikant bestemd is om bij de mens voor
de volgende doeleinden te worden aangewend:
— diagnose, preventie, bewaking, behandeling of verlichting van ziekten,
— diagnose, bewaking, behandeling, verlichting of
compensatie van verwondingen of handicaps,
— onderzoek naar of vervanging of wijziging van
lichaamsdelen of fysiologische processen,
— beheersing van de bevruchting,
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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;
b) „medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek”: elk
medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief
product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een instrument, een apparaat, een
toestel of een systeem is dat afzonderlijk of in combinatie wordt gebruikt en door de fabrikant is bestemd
om te worden gebruikt voor het in-vitro-onderzoek
van specimens die afkomstig zijn van het menselijk
lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel,
uitsluitend of hoofdzakelijk met het doel om informatie te verschaffen:
— over een fysiologische of pathologische toestand,
of
— over een aangeboren afwijking, of
— om de veiligheid en de mate van verenigbaarheid
met potentiële ontvangers te bepalen, of
— om de uitwerking van therapeutische maatregelen
te toetsen.
Recipiënten voor specimens worden als medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek aangemerkt. Onder
recipiënten voor specimens worden verstaan hulpmiddelen, al dan niet van het vacuümtype, die door de
fabrikanten speciaal zijn bestemd om specimens
afkomstig van het menselijk lichaam rechtstreeks op
te vangen en te bewaren met het oog op in-vitrodiagnostiek.
Producten voor algemeen laboratoriumgebruik zijn
geen hulpmiddelen, tenzij uit de kenmerken van deze
producten blijkt dat zij door de fabrikant speciaal zijn
bestemd om bij in-vitrodiagnostiek te worden
gebruikt;
c) „hulpstuk”: een artikel dat geen medisch hulpmiddel
voor in-vitrodiagnostiek is maar door de fabrikant
speciaal is bestemd om samen met een hulpmiddel te
worden gebruikt zodat dit hulpmiddel overeenkomstig
het beoogde doel kan worden aangewend.
In de zin van deze definitie worden invasieve hulpmiddelen voor het nemen van specimens, alsmede
hulpmiddelen die rechtstreeks in aanraking met het
menselijk lichaam worden gebracht om een specimen
te verkrijgen in de zin van Richtlijn 93/42/EEG, niet
beschouwd als hulpstukken van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek;
d) „voor zelftesten bestemd hulpmiddel”: elk hulpmiddel
dat door de fabrikant is bestemd om door leken in
een thuissituatie te kunnen worden gebruikt;
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e) „voor doeltreffendheidsonderzoek bestemd hulpmiddel”: elk hulpmiddel dat door de fabrikant is bestemd
om een of meer malen op zijn prestatievermogen te
worden onderzocht in laboratoria voor medische analyses of in een andere daarvoor geschikte omgeving
buiten zijn eigen bedrijfsruimten;
f) „fabrikant”: de natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor het ontwerp, de fabricage, de
verpakking en de etikettering van een hulpmiddel met
het oog op het in de handel brengen ervan onder
eigen naam, ongeacht of deze verrichtingen door
diezelfde persoon of voor zijn rekening door een
derde worden uitgevoerd.
De verplichtingen die bij deze richtlijn aan de fabrikanten worden opgelegd, gelden voor de natuurlijke
of rechtspersoon die een of meer geprefabriceerde
producten assembleert, verpakt, behandelt, vernieuwt
en/of etiketteert en/of daaraan het doel van hulpmiddel toekent om deze producten onder eigen naam in
de handel te brengen. Zij zijn niet van toepassing
voor de persoon die, zonder fabrikant te zijn in de zin
van de eerste alinea, hulpmiddelen die reeds in de
handel zijn voor een individuele patiënt assembleert of
aanpast overeenkomstig hun beoogde doel;
g) „gemachtigde”: de in de Gemeenschap gevestigde
natuurlijke of rechtspersoon die, na daartoe uitdrukkelijk door de fabrikant te zijn aangewezen, namens
die fabrikant handelt en door de autoriteiten en
instanties in de Gemeenschap in diens plaats in rechte
kan worden aangesproken ten aanzien van de verplichtingen die krachtens deze richtlijn aan de fabrikant worden opgelegd;
h) „beoogd doel”: het gebruik waartoe het hulpmiddel is
bestemd volgens de aanwijzingen die de fabrikant op
het etiket, de gebruiksaanwijzing en/of het reclamemateriaal verschaft;
i) „in de handel brengen”: het voor het eerst tegen
betaling of kosteloos ter beschikking stellen van een
hulpmiddel, dat niet bestemd is voor doeltreffendheidsonderzoek, met het oog op de distributie en/of
het gebruik ervan op de communautaire markt, ongeacht of het gaat om een nieuw of een vernieuwd hulpmiddel;
j) „ingebruikneming”: het stadium waarin een hulpmiddel ter beschikking van de eindgebruiker wordt
gesteld als zijnde voor het eerst gereed om overeenkomstig zijn beoogde doel op de communautaire
markt te worden gebruikt.

3. Voor de toepassing van deze richtlijn omvat het
controle- en kalibratiemateriaal alle stoffen, materialen of
artikelen die door de fabrikant zijn ontworpen om een
maatverhouding aan te geven, dan wel om na te gaan hoe
de prestatiekenmerken van een hulpmiddel zich verhouden tot het gebruik waarvoor het bestemd is.
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4. Voor de toepassing van deze richtlijn wordt het
afnemen, inzamelen en gebruiken van weefsels, cellen en
materialen van menselijke oorsprong wat de ethische
aspecten betreft geregeld dor de beginselen die zijn vervat
in het „Verdrag van de Raad van Europa betreffende de
bescherming van de rechten van de mens en de menselijke
waardigheid bij toepassingen van de biologie en de
geneeskunde” en door de regelgevingen van de lidstaten
terzake.
5. Deze richtlijn is niet van toepassing op hulpmiddelen
die uitsluitend worden gebruikt in de instelling voor
gezondheidszorg en binnen de bedrijfsruimten waar zij
zijn vervaardigd, of die worden gebruikt in belendende
ruimten, zonder dat er sprake is van overdracht naar een
ander juridisch lichaam. Deze bepaling laat het recht van
de lidstaten om ten aanzien van dergelijke toepassingen
passende beschermingsvoorschriften vast te stellen, onverlet.
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gebied van hulpmiddelen waarop de in artikel 16
bedoelde CE-markering is aangebracht, als die hulpmiddelen op hun conformiteit zijn beoordeeld overeenkomstig artikel 9.
2. De lidstaten verhinderen op geen enkele wijze dat
voor doeltreffendheidsonderzoek bestemde hulpmiddelen
met dat doel ter beschikking worden gesteld van de in de
verklaring in bijlage VIII bedoelde lijst van laboratoria of
andere instellingen, mits deze voldoen aan de in artikel 9,
lid 4, en bijlage VIII neergelegde voorwaarden.

6. Deze richtlijn laat de nationale wetgevingen inzake
levering van hulpmiddelen op doktersvoorschrift onverlet.

3. De lidstaten verhinderen op geen enkele wijze dat
hulpmiddelen die niet in overeenstemming zijn met deze
richtlijn, tijdens beurzen, tentoonstellingen, of wetenschappelijke of technische bijeenkomsten en demonstraties worden getoond, voorzover deze hulpmiddelen niet
worden gebruikt op specimens die van deelnemers afkomstig zijn, en op duidelijke en zichtbare wijze is aangegeven
dat deze hulpmiddelen noch in de handel gebracht, noch
in gebruik genomen kunnen worden zolang zij niet aan
de voorschriften voldoen.

7. Deze richtlijn is een bijzondere richtlijn in de zin van
artikel 2, lid 2, van Richtlijn 89/336/EEG. Richtlijn
89/336/EEG geldt niet meer voor hulpmiddelen die aan
de onderhavige richtlijn voldoen.

4. De lidstaten kunnen eisen dat de overeenkomstig
bijlage I, deel B, punt 8, te verstrekken informatie bij
levering aan de eindgebruiker in hun officiële taal/talen
wordt gesteld.

Artikel 2
In de handel brengen en ingebruikneming
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om ervoor te
zorgen dat hulpmiddelen alleen in de handel gebracht
en/of in gebruik genomen kunnen worden indien zij aan
de eisen van deze richtlijn voldoen en tevens naar behoren worden afgeleverd en correct worden geplaatst,
onderhouden en gebruikt overeenkomstig hun beoogde
doel. De lidstaten zijn derhalve verplicht de veiligheid en
kwaliteit van deze hulpmiddelen te controleren. Dit artikel is ook van toepassing op hulpmiddelen die bestemd
zijn voor doeltreffendheidsonderzoek.

Artikel 3
Essentiële eisen
Hulpmiddelen moeten voldoen aan de in bijlage I neergelegde essentiële eisen die erop van toepassing zijn, rekening houdend met het beoogde doel van de betrokken
hulpmiddelen.

Artikel 4
Vrij verkeer
1. De lidstaten verhinderen op geen enkele manier het in
de handel brengen en de ingebruikneming op hun grond-

Mits een veilig en correct gebruik van het hulpmiddel
gewaarborgd is, kunnen de lidstaten toestaan dat de in de
eerste alinea bedoelde informatie in een of meer andere
officiële talen van de Gemeenschap is gesteld.
Bij de toepassing van deze bepaling houden de lidstaten
rekening met het evenredigheidsbeginsel en met name:
a) met het feit dat de informatie verstrekt kan worden
door middel van geharmoniseerde symbolen, algemeen erkende codes of andere maatregelen;
b) met het beoogde type gebruiker van het hulpmiddel.
5. Indien de hulpmiddelen onder andere richtlijnen vallen die betrekking hebben op andere aspecten en die
eveneens in het aanbrengen van de CE-markering voorzien, geeft die markering aan dat de hulpmiddelen ook
aan de bepalingen van die andere richtlijnen voldoen.
Indien echter één of meer van die richtlijnen de fabrikant
de mogelijkheid bieden om gedurende een overgangsperiode zelf te kiezen welke regelingen hij toepast, geeft de
CE-markering aan dat de hulpmiddelen enkel voldoen
aan de bepalingen van de door de fabrikant toegepaste
richtlijnen. In dit geval moeten de referenties van die
richtlijnen zoals zij in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen zijn bekendgemaakt, worden vermeld in
de door de richtlijnen vereiste documenten, handleidingen
of gebruiksaanwijzingen die bij deze hulpmiddelen zijn
gevoegd.
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Artikel 5
Verwijzing naar de normen
1. De lidstaten gaan ervan uit dat aan de in artikel 3
bedoelde essentiële eisen is voldaan voor hulpmiddelen
die in overeenstemming zijn met de desbetreffende nationale normen waarmee uitvoering wordt gegeven aan de
geharmoniseerde normen waarvan de referentienummers
zijn bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen; de lidstaten publiceren de referentienummers van genoemde nationale normen.
2. Indien een lidstaat of de Commissie de mening te
kennen geeft dat de geharmoniseerde normen niet volledig aan de in artikel 3 bedoelde essentiële eisen voldoen,
worden de maatregelen die met betrekking tot deze
normen en de in lid 1 bedoelde publicatie moeten worden
getroffen, vastgesteld volgens de procedure van artikel 6,
lid 2.
3. De lidstaten gaan ervan uit dat hulpmiddelen, ontworpen en vervaardigd in overeenstemming met de
gemeenschappelijke technische specificaties die zijn opgesteld voor de in lijst A van bijlage II genoemde hulpmiddelen, en, voorzover nodig, de hulpmiddelen van lijst B
van bijlage II, aan de in lid 3 bedoelde essentiële eisen
voldoen. In die specificaties worden, op passende wijze,
de criteria voor het onderzoek en het heronderzoek van
de doeltreffendheid, de criteria voor het vrijgeven van de
partijen, de referentiemethoden en de referentiematerialen
vastgelegd.
De gemeenschappelijke specificaties worden vastgesteld
volgens de procedure van artikel 7, lid 2, en in het
Publicatieblad bekendgemaakt.
De fabrikanten dienen zich in de regel aan de gemeenschappelijke technische specificaties te houden; indien zij
zich, om naar behoren gerechtvaardigde redenen, niet aan
deze specificaties houden, dienen zij oplossingen te kiezen
die ten minste gelijkwaardig aan genoemde specificaties
zijn.
Waar in deze richtlijn wordt verwezen naar geharmoniseerde normen, geldt dat tevens als een verwijzing naar de
gemeenschappelijke technische specificaties.

Artikel 6
Comité „Normen en technische voorschriften”
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 5
van Richtlijn 83/189/EEG ingestelde comité.
2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen.
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Het comité brengt binnen een termijn die de voorzitter
kan vaststellen naar gelang van de urgentie van de
materie, advies uit over dit ontwerp, zo nodig door
middel van een stemming.

Het advies wordt in de notulen opgenomen; voorts heeft
iedere lidstaat het recht te verzoeken dat zijn standpunt
in de notulen wordt opgenomen.

De Commissie houdt zoveel mogelijk rekening met het
door het comité uitgebrachte advies. Zij brengt het comité op de hoogte van de wijze waarop zij rekening heeft
gehouden met zijn advies.

Artikel 7
Comité „Medische hulpmiddelen”
1. De Commissie wordt bijgestaan door het bij artikel 6,
lid 2, van Richtlijn 90/385/EEG ingestelde comité.

2. De vertegenwoordiger van de Commissie legt het
comité een ontwerp voor van de te nemen maatregelen.
Het comité brengt advies uit over dit ontwerp binnen een
termijn die de voorzitter kan vaststellen naar gelang van
de urgentie van de materie. Het comité spreekt zich uit
met de meerderheid van stemmen die in artikel 148, lid 2,
van het Verdrag is voorgeschreven in geval van besluiten
die de Raad op voorstel van de Commissie dient te
nemen. Bij de stemming in het comité worden de stemmen van de vertegenwoordigers van de lidstaten gewogen
overeenkomstig genoemd artikel. De voorzitter neemt niet
aan de stemming deel.

De Commissie stelt de beoogde maatregelen vast wanneer
zij in overeenstemming zijn met het advies van het
comité.

Wanneer de beoogde maatregelen niet in overeenstemming zijn met het advies van het comité of indien geen
advies is uitgebracht, dient de Commissie onverwijld bij
de Raad een voorstel in betreffende de te nemen maatregelen. De Raad besluit met gekwalificeerde meerderheid
van stemmen.

Indien de Raad na verloop van een termijn van drie
maanden, te rekenen vanaf de indiening van het voorstel
bij de Raad, geen besluit heeft genomen, worden de
voorgestelde maatregelen door de Commissie vastgesteld.

3. Het in lid 1 bedoelde comité kan elke kwestie onderzoeken die in verband staat met de tenuitvoerlegging van
deze richtlijn.
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Artikel 8
Vrijwaringsclausule
1. Wanneer een lidstaat constateert dat de in artikel 4,
lid 1, bedoelde hulpmiddelen die naar behoren zijn
geplaatst en onderhouden en overeenkomstig hun
beoogde doel worden gebruikt, de gezondheid en/of de
veiligheid van de patiënten, de gebruikers of, in voorkomend geval, andere personen dan wel de veiligheid van
hun bezittingen in gevaar dreigen te brengen, neemt hij
alle passende voorlopige maatregelen om deze hulpmiddelen uit de handel te nemen of om het in de handel
brengen of de ingebruikneming van deze hulpmiddelen te
verbieden dan wel te beperken. De betrokken lidstaat
stelt de Commissie onverwijld in kennis van deze maatregelen met opgave van de redenen voor het besluit en
vermeldt in het bijzonder of het niet in overeenstemming
zijn met deze richtlijn het gevolg is van:
a) het niet beantwoorden aan de in artikel 3 bedoelde
essentiële eisen;
b) een onjuiste toepassing van de in artikel 5 bedoelde
normen, voorzover wordt gesteld dat ze zijn toegepast;
c) een leemte in deze normen zelf.

2. De Commissie treedt zo spoedig mogelijk met de
betrokken partijen in overleg. Wanneer de Commissie na
dit overleg vaststelt:
— dat de maatregelen gerechtvaardigd zijn, deelt zij dit
onverwijld mede aan de lidstaat die de maatregelen
heeft getroffen, en tevens aan de overige lidstaten.
Wanneer het in lid 1 bedoelde besluit het gevolg is
van een leemte in de normen, legt de Commissie,
indien de lidstaat die de maatregelen heeft getroffen
voornemens is deze te handhaven, deze aangelegenheid na overleg met de betrokken partijen binnen
twee maanden voor aan het in artikel 6, lid 1,
bedoelde comité, en leidt zij de in artikel 6 bedoelde
procedure in; wanneer de in lid 1 bedoelde maatregel
is ingegeven door problemen in verband met de
inhoud of de toepassing van de gemeenschappelijke
technische specificaties, legt de Commissie deze aangelegenheid na overleg met de betrokken partijen binnen
twee maanden voor aan het in artikel 7, lid 1,
bedoelde comité;
— dat de maatregelen niet gerechtvaardigd zijn, stelt zij
de lidstaat die de maatregelen heeft getroffen, alsook
de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde, daarvan onmiddellijk in kennis.

3. Indien een hulpmiddel de CE-markering draagt hoewel het niet aan de eisen voldoet, neemt de bevoegde
lidstaat passende maatregelen jegens degene die het merkteken heeft aangebracht en doet hij hiervan mededeling
aan de Commissie en aan de overige lidstaten.
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4. De Commissie zorgt ervoor dat de lidstaten van het
verloop en de uitkomst van deze procedure op de hoogte
worden gehouden.

Artikel 9
Conformiteitsbeoordeling
1. Voor alle hulpmiddelen, behalve die welke onder
bijlage II vallen en die welke bestemd zijn voor doeltreffendheidsonderzoek, moet de fabrikant, om de CEmarkering aan te brengen, de in bijlage III beschreven
procedure volgen en de vereiste EG-conformiteitsverklaring opstellen alvorens de hulpmiddelen in de handel te
brengen.
Voor alle hulpmiddelen behalve die welke onder bijlage II
vallen en die welke bestemd zijn voor zelftesten moet de
fabrikant, alvorens de vorengenoemde conformiteitsverklaring op te stellen, voldoen aan de aanvullende voorschriften die zijn omschreven in bijlage III, punt 6. In
plaats van deze procedure toe te passen, mag de fabrikant
ook de in de leden 2 en 3 genoemde procedure volgen.
2. Voor de hulpmiddelen van lijst A van bijlage II die
niet voor doeltreffendheidsonderzoek zijn bestemd, moet
de fabrikant, om de CE-markering aan te brengen, naar
keuze:
a) hetzij de in bijlage IV omschreven procedure inzake
de EG-conformiteitsverklaring (volledig kwaliteitsborgingssysteem) volgen;
b) hetzij de in bijlage V omschreven procedure inzake
het EG-typeonderzoek volgen in combinatie met de in
bijlage VII omschreven procedure inzake de EGconformiteitsverklaring (productiekwaliteitsborging).
3. Voor de hulpmiddelen van lijst B van bijlage II die
niet voor doeltreffendheidsonderzoek zijn bestemd, moet
de fabrikant, om de CE-markering aan te brengen, naar
keuze:
a) hetzij de in bijlage IV omschreven procedure inzake
de EG-conformiteitsverklaring (volledig kwaliteitsborgingssysteem) volgen;
b) hetzij de in bijlage V omschreven procedure inzake
het EG-typeonderzoek volgen in combinatie met:
i) de in bijlage VI omschreven procedure inzake de
EG-keuring, of
ii) de in bijlage VII omschreven procedure inzake de
EG-conformiteitsverklaring (productiekwaliteitsborging).
4. Voor hulpmiddelen die voor doeltreffendheidsonderzoek bestemd zijn, moet de fabrikant de procedure van
bijlage VIII volgen en de in die bijlage omschreven
verklaring opstellen alvorens deze hulpmiddelen ter
beschikking te stellen.
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Deze bepaling laat de nationale regels onverlet betreffende de ethische aspecten in verband met het gebruik
van weefsels en materialen van menselijke oorsprong
voor doeltreffendheidsonderzoek.
5. Tijdens de conformiteitsbeoordelingsprocedure aangaande een hulpmiddel houden de fabrikant en, indien
deze daarbij betrokken is, de aangemelde instantie rekening met de beschikbare resultaten van beoordelings- en
keuringswerkzaamheden die eventueel overeenkomstig de
bepalingen van deze richtlijn plaatsvonden in een tussenstadium van de fabricage.
6. De fabrikant kan zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde belasten met het inleiden van de in de
bijlagen III, V, VI en VIII bedoelde procedures.
7. De fabrikant dient de conformiteitsverklaring, de in
de bijlagen III tot en met VIII bedoelde technische documentatie alsmede de door de aangemelde instanties opgestelde besluiten, rapporten en verklaringen te bewaren en
ter beschikking te stellen voor inspectie door de nationale
autoriteiten gedurende een periode van vijf jaar, te rekenen vanaf het moment waarop het laatste product is
vervaardigd. Wanneer de fabrikant niet in de Gemeenschap is gevestigd, geldt de verplichting om de vorengenoemde documentatie op verzoek ter beschikking te stellen, voor zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde.
8. Wanneer de conformiteitsbeoordelingsprocedure de
tussenkomst van een aangemelde instantie vooronderstelt,
kan de fabrikant of diens in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde zich wenden tot een instantie van zijn keuze
in het kader van de taken waarvoor deze instantie is
aangemeld.
9. In naar behoren gerechtvaardigde gevallen kan de
aangemelde instantie inlichtingen of gegevens verlangen
die noodzakelijk zijn voor het opstellen en handhaven
van de conformiteitsverklaring met het oog op de gekozen procedure.
10. De beslissingen die door de aangemelde instanties
overeenkomstig de bijlagen III, IV en V worden genomen,
zijn ten hoogste vijf jaar geldig en kunnen met perioden
van maximaal vijf jaar worden verlengd wanneer daarom
wordt verzocht op het in het contract tussen beide
partijen overeengekomen tijdstip.
11. De bescheiden en de briefwisseling met betrekking
tot de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde procedures
worden gesteld in een officiële taal van de lidstaat waar
genoemde procedures worden afgewikkeld en/of in een
andere communautaire taal die door de aangemelde
instantie wordt aanvaard.
12. In afwijking van de leden 1 tot en met 4 kunnen de
bevoegde autoriteiten, op een naar behoren gemotiveerd
verzoek, toestaan dat op het grondgebied van de betrok-
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ken lidstaat een beperkt aantal hulpmiddelen in de handel
wordt gebracht en in gebruik wordt genomen zonder dat
daarvoor de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde
procedures zijn toegepast, indien het gebruik van die
hulpmiddelen de bescherming van de gezondheid ten
goede komt.
13. De bepalingen van dit artikel zijn dienovereenkomstig van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon
die onder deze richtlijn vallende hulpmiddelen vervaardigt
en deze, zonder ze in de handel te brengen, in gebruik
neemt en aanwendt in het kader van zijn beroepsactiviteit.

Artikel 10
Registratie van fabrikanten en hulpmiddelen
1. Iedere fabrikant die onder eigen naam hulpmiddelen
in de handel brengt, moet bij de bevoegde autoriteiten
van de lidstaat waar hij zijn zetel heeft, het volgende
melden:
— het adres van de zetel;
— de gegevens betreffende de reagentia, de reactieve
producten, en het kalibratie- en controlemateriaal, in
termen van gemeenschappelijke technologische kenmerken en/of analyten, en alle belangrijke wijzigingen
daarvan, met inbegrip van beëindiging van het in de
handel brengen; voor de andere hulpmiddelen, de
passende gegevens;
— in het geval van hulpmiddelen die onder bijlage II
vallen en van hulpmiddelen die bestemd zijn voor
zelftesten, alle gegevens ter identificatie van dergelijke
hulpmiddelen, de analytische en, in voorkomend
geval, de diagnostische parameters als bedoeld in
bijlage I, deel A, punt 3, de resultaten van het
doeltreffendheidsonderzoek overeenkomstig bijlage
VIII, de certificaten alsmede alle belangrijke wijzigingen daarvan, met inbegrip van beëindiging van het in
de handel brengen.
2. Voor de hulpmiddelen die onder bijlage II vallen en
de hulpmiddelen die bestemd zijn voor zelftesten, kunnen
de lidstaten verzoeken om over de gegevens ter identificatie samen met het etiket en de gebruiksaanwijzing te
worden geïnformeerd, wanneer zulke hulpmiddelen op
hun grondgebied in de handel worden gebracht en/of in
gebruik worden genomen.
3. Wanneer een fabrikant die onder eigen naam hulpmiddelen in de handel brengt, geen zetel in een lidstaat
heeft, moet hij een in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde aanwijzen. Deze gemachtigde moet de
bevoegde autoriteiten van de lidstaat waar hij zijn zetel
heeft, alle in lid 1 genoemde gegevens meedelen.
4. De in lid 1 bedoelde kennisgeving heeft eveneens
betrekking op elk nieuw hulpmiddel. Wanneer bovendien
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in het kader van een dergelijke kennisgevingsprocedure
een „nieuw” hulpmiddel, voorzien van de CE-markering,
wordt aangemeld, moet de fabrikant zulks in de kennisgeving vermelden.
Voor de toepassing van dit artikel wordt een hulpmiddel
als „nieuw” aangemerkt, indien:
a) gedurende de voorgaande drie jaar niet ononderbroken een soortgelijk, dezelfde analyt of parameter
betreffend hulpmiddel op de communautaire markt
verkrijgbaar was, of
b) bij de toepassing ervan gebruik moet worden gemaakt
van analysetechnieken die in de voorgaande drie jaar
op de communautaire markt niet ononderbroken voor
de bepaling van die analyt of parameter zijn
gebruikt.
5. De lidstaten nemen alle nodige maatregelen opdat de
in de leden 1 en 3 bedoelde kennisgevingen onverwijld
worden geregistreerd in de in artikel 12 bis beschreven
databank. De wijze van uitvoering van dit artikel, met
name de modellen van de kennisgeving en het begrip
„belangrijke wijziging”, worden vastgesteld volgens de
procedure van artikel 7.
6. Deze kennisgeving wordt voorlopig, in afwachting
van de instelling van een Europese databank waartoe de
bevoegde autoriteiten van de lidstaten toegang hebben en
waarin de gegevens betreffende alle op het grondgebied
van de Gemeenschap in het verkeer zijnde hulpmiddelen
worden samengebracht, door de fabrikant gedaan aan de
bevoegde autoriteiten van elke lidstaat waar het hulpmiddel op de markt wordt gebracht.
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2. Wanneer een lidstaat aan de artsen, aan de medische
instellingen en aan de personen die externe kwaliteitsbeoordelingssystemen opzetten, de verplichting oplegt om
de in lid 1 bedoelde incidenten ter kennis van de
bevoegde autoriteiten te brengen, treft die lidstaat de
noodzakelijke maatregelen om de fabrikant van het desbetreffende hulpmiddel of diens in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde eveneens van het incident op de
hoogte te brengen.
3. Nadat zij, indien mogelijk samen met de fabrikant,
een beoordeling hebben verricht, stellen de lidstaten,
onverminderd artikel 8, de Commissie en de andere
lidstaten onmiddellijk in kennis van de in lid 1 bedoelde
incidenten waarvoor passende maatregelen, desnoods het
uit de handel nemen van de hulpmiddelen, zijn genomen
of worden overwogen.
4. Wanneer in het kader van de in artikel 10 bedoelde
kennisgevingsprocedure een aangemeld hulpmiddel, voorzien van de CE-markering, een „nieuw” product is, moet
de fabrikant zulks in de kennisgeving vermelden. De
aldus in kennis gestelde bevoegde autoriteit kan gedurende de daaropvolgende twee jaar en naar behoren
gemotiveerd steeds van de fabrikant verlangen dat hij een
rapport indient over de ervaring die met het hulpmiddel
is opgedaan sinds het in de handel is gebracht.
5. De lidstaten stellen de andere lidstaten op verzoek in
kennis van de in de leden 1 tot en met 4 bedoelde
gegevens. De procedures ter uitvoering van dit artikel
worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 7,
lid 2.

Artikel 12
Europese databank

Artikel 11
Bewakingsprocedure
1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om de
gegevens die overeenkomstig de bepalingen van deze
richtlijn te hunner kennis zijn gebracht en die betrekking
hebben op de hieronder genoemde incidenten met hulpmiddelen met de CE-markering, op een gecentraliseerde
wijze te registreren en te evalueren:
a) elke slechte werking, storing of achteruitgang van de
kenmerken en/of prestaties van een hulpmiddel, alsmede elke onvolkomenheid in de etikettering of in de
gebruiksaanwijzing die direct of indirect de dood of
een ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt of van een gebruiker of van
andere personen kan of heeft kunnen veroorzaken;
b) elke technische of medische reden in verband met de
kenmerken of de prestaties van een hulpmiddel, die
als gevolg van de onder a) genoemde omstandigheden
ertoe heeft geleid dat de fabrikant hulpmiddelen van
hetzelfde type systematisch heeft hersteld of teruggenomen.

1. De bij deze richtlijn voorgeschreven gegevens worden
opgeslagen in een Europese databank waartoe de
bevoegde autoriteiten toegang hebben, zodat zij over
goede informatie beschikken om hun taken uit hoofde
van deze richtlijn te verrichten.
De databank bevat het volgende:
a) gegevens betreffende de registratie van fabrikanten en
hulpmiddelen overeenkomstig artikel 10;
b) gegevens betreffende verklaringen die volgens de procedures van de bijlagen III tot en met VII zijn
afgegeven, gewijzigd, aangevuld, geschorst, ingetrokken of geweigerd;
c) gegevens die volgens de bewakingsprocedure van artikel 11 zijn verkregen.
2. De gegevens worden verstrekt in een genormaliseerd
formaat.
3. De procedures ter uitvoering van dit artikel worden
vastgesteld volgens de procedure van artikel 7, lid 2.
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Artikel 13
Bijzondere maatregelen inzake gezondheidsbewaking
Wanneer een lidstaat ten aanzien van een bepaald product of een bepaalde groep producten van mening is dat
de beschikbaarheid van dergelijke producten omwille van
de bescherming van de gezondheid en de veiligheid en/of
om de naleving van de vereisten van de volksgezondheid
te waarborgen, overeenkomstig artikel 36 van het Verdrag verboden, beperkt of aan bepaalde eisen onderworpen moet zijn, kan hij alle nodige en gerechtvaardigde
overgangsmaatregelen nemen. Hij brengt de Commissie
en de andere lidstaten daarvan op de hoogte en vermeldt
de redenen voor zijn beslissing. De Commissie raadpleegt
de belanghebbende partijen en de lidstaten en, indien de
nationale maatregelen gerechtvaardigd zijn, neemt zij
overeenkomstig de procedure van artikel 7, lid 2, de
nodige communautaire maatregelen.

Artikel 14
Wijziging van bijlage II en afwijkingsclausule
1. Wanneer een lidstaat van mening is dat:
a) de lijst van de onder bijlage II vallende hulpmiddelen
moet worden gewijzigd of uitgebreid, of
b) de conformiteit van een hulpmiddel of een categorie
hulpmiddelen, in afwijking van artikel 9, door toepassing van één of meer van de in artikel 9 bedoelde
alternatieve 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.
2. Wanneer overeenkomstig lid 1 een besluit dient te
worden genomen, moet terdege rekening worden gehouden met:
a) alle relevante informatie die de in artikel 11 bedoelde
bewakingsprocedures en externe kwaliteitsbeoordelingssystemen hebben opgeleverd;
b) de volgende criteria:
i)

ii)

of volledig moet worden afgegaan op de resultaten die met het betrokken hulpmiddel worden
verkregen, die rechtstreeks van invloed zijn op de
daaropvolgende medische handeling, en
of handelingen, gebaseerd op met het betrokken
hulpmiddel verkregen onjuiste resultaten, een
gevaar voor de patiënt, voor derden of voor het
publiek zouden kunnen opleveren als gevolg van
valspositieve of valsnegatieve resultaten, en

iii) of het inschakelen van een aangemelde instantie
een geschikte manier is om de conformiteit van
het hulpmiddel te helpen vaststellen.
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3. De Commissie stelt de lidstaten van de genomen
maatregelen in kennis en maakt deze maatregelen in
voorkomend geval bekend in het Publicatieblad van de
Europese Gemeenschappen.

Artikel 15
Aangemelde instanties
1. De lidstaten stellen de Commissie en de overige
lidstaten in kennis van de instanties die zij voor het
uitvoeren van de taken in samenhang met de in artikel 9
bedoelde procedures hebben aangewezen en van de specifieke taken waarvoor elke instantie is aangewezen. De
Commissie kent deze instanties, hierna „aangemelde
instanties” te noemen, een identificatienummer toe.
De Commissie maakt in het Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen een lijst van deze aangemelde
instanties bekend en vermeldt daarin het hun toegekende
identificatienummer alsmede de taken waarvoor zij zijn
aangemeld. De Commissie draagt er zorg voor dat deze
lijst geregeld wordt bijgewerkt.
De lidstaten zijn niet verplicht een aangemelde instantie
aan te wijzen.
2. De lidstaten passen voor de aanwijzing van instanties
de in bijlage IX vermelde criteria toe. Instanties die
voldoen aan de criteria die zijn vastgesteld in de nationale
normen waarin de geharmoniseerde normen zijn omgezet,
worden geacht aan de relevante criteria te voldoen.
3. De lidstaten houden permanent toezicht op de aangemelde instanties om ervoor te zorgen dat deze blijven
beantwoorden aan de criteria van bijlage IX. Een lidstaat
die een instantie heeft aangemeld, trekt deze aanmelding
in of beperkt ze indien hij vaststelt dat deze instantie niet
langer aan de in bijlage IX bedoelde criteria voldoet. Hij
brengt elke intrekking of beperking van een aanmelding
onverwijld ter kennis van de overige lidstaten en van de
Commissie.
4. De aangemelde instantie en de fabrikant of diens in
de Gemeenschap gevestigde gemachtigde stellen in onderling overleg de termijnen voor de voltooiing van de in de
bijlagen III tot en met VII bedoelde beoordelings- en
keuringsverrichtingen vast.
5. De aangemelde instantie informeert de andere aangemelde instanties en de bevoegde autoriteit over alle verklaringen die zij heeft geschorst of ingetrokken en, desgevraagd, over de afgegeven of geweigerde verklaringen.
Bovendien stelt zij, desgevraagd, alle bijkomende relevante informatie ter beschikking.
6. Wanneer een aangemelde instantie constateert dat de
fabrikant niet heeft voldaan of niet langer voldoet aan de
toepasselijke eisen van deze richtlijn of wanneer geen
verklaring had mogen worden afgegeven, moet zij, reke-
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ning houdend met het evenredigheidsbeginsel, de afgegeven verklaring schorsen, intrekken of beperken, tenzij de
fabrikant er door invoering van geschikte corrigerende
maatregelen voor zorgt dat aan bovengenoemde eisen
voldaan wordt. In geval van schorsing, intrekking of
beperking van de verklaring of indien ingrijpen van de
bevoegde autoriteit nodig zou zijn, stelt de aangemelde
instantie haar bevoegde autoriteit daarvan in kennis. De
lidstaat brengt de andere lidstaten en de Commissie op de
hoogte.
7. De aangemelde instantie verstrekt desgevraagd alle
relevante informatie en documenten, met inbegrip van de
financiële documenten, aan de hand waarvan de lidstaat
kan nagaan of de voorschriften van bijlage IX worden
nageleefd.
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b) wanneer de inbreuk voortduurt, moet de lidstaat
overeenkomstig de procedure van artikel 8 alle passende maatregelen treffen om het in de handel brengen van het betrokken product te beperken of te
verbieden, dan wel om ervoor te zorgen dat het uit de
handel wordt genomen.
2. De bepalingen van lid 1 gelden ook als er ten
onrechte volgens de procedure van deze richtlijn een
CE-markering is aangebracht op producten die niet onder
de richtlijn vallen.
Artikel 18
Besluiten inzake weigering of beperking
1. In elk besluit dat ingevolge deze richtlijn wordt genomen en dat:

Artikel 16
CE-markering
1. De hulpmiddelen die niet voor doeltreffendheidsonderzoek zijn bestemd en die worden geacht te voldoen
aan de in artikel 3 bedoelde essentiële eisen, moeten,
wanneer zij in de handel worden gebracht, voorzien zijn
van de CE-conformiteitsmarkering.
2. De in bijlage X weergegeven CE-conformiteitsmarkering moet zichtbaar, leesbaar en onuitwisbaar op het
hulpmiddel worden aangebracht, voorzover dat uitvoerbaar en toepasselijk is, alsmede op de gebruiksaanwijzing.
De CE-conformiteitsmarkering moet ook op de verkoopverpakking worden aangebracht. De CE-markering moet
vergezeld gaan van het identificatienummer van de aangemelde instantie die verantwoordelijk is voor de uitvoering
van de in de bijlagen III, IV, VI en VII bedoelde procedures.
3. Het is verboden merktekens of opschriften aan te
brengen die bij derden verwarring kunnen veroorzaken
over de betekenis of de grafische vormgeving van de
CE-markering. Op het hulpmiddel, op de verpakking of
op de gebruiksaanwijzing die het vergezelt, mogen andere
markeringen worden aangebracht, op voorwaarde dat de
CE-markering daardoor niet minder zichtbaar of leesbaar
wordt.

Artikel 17
Onrechtmatig aangebrachte CE-markeringen

a) leidt tot weigering of beperking van het in de handel
brengen, ter beschikking stellen of in gebruik nemen
van een hulpmiddel, of
b) verplicht tot het uit de handel nemen van hulpmiddelen,
moeten nauwkeurig de gronden worden vermeld waarop
het besluit berust. Een dergelijk besluit moet onverwijld
ter kennis worden gebracht van de betrokken partij, die
tegelijkertijd wordt ingelicht over de haar volgens het
recht van de betrokken lidstaat ter beschikking staande
rechtsmiddelen en over de voor de toepassing van die
rechtsmiddelen geldende termijnen.
2. Indien een besluit als bedoeld in lid 1 wordt genomen, moet de fabrikant of diens in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde de mogelijkheid hebben om zijn
standpunt vooraf uiteen te zetten, tenzij dergelijk overleg
niet mogelijk is wegens het dringende karakter van de
maatregel die, in het bijzonder op grond van de vereisten
van de volksgezondheid, moet worden genomen.

Artikel 19
Vertrouwelijkheid
Onverminderd de bestaande nationale voorschriften en
praktijk inzake medisch beroepsgeheim zien de lidstaten
erop toe dat alle bij de toepassing van deze richtlijn
betrokken partijen het vertrouwelijk karakter van de bij
de uitoefening van hun taak verkregen informatie in acht
nemen. Dit laat de verplichtingen van de lidstaten en de
aangemelde instanties met betrekking tot wederzijdse
informatie en verspreiding van waarschuwingen, alsmede
de informatieplicht waaraan de betrokken personen in
het kader van het strafrecht zijn onderworpen, onverlet.

1. Onverminderd artikel 8 gelden de volgende verplichtingen:
a) wanneer een lidstaat constateert dat de CE-markering
ten onrechte is aangebracht, moet de fabrikant of
diens in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde worden verplicht aan de inbreuk een einde te maken
onder de door de lidstaat vastgestelde voorwaarden;

Artikel 20
Samenwerking tussen de lidstaten
Door het nemen van passende maatregelen zorgen de
lidstaten ervoor dat de bevoegde autoriteiten die belast
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zijn met de tenuitvoerlegging van deze richtlijn, onderling
samenwerken en elkaar de gegevens verstrekken die nodig
zijn om de toepassing overeenkomstig de bepalingen van
deze richtlijn te garanderen.

Artikel 21

C 178/19

— wordt punt i) als volgt gelezen:
„i) „ingebruikneming”: het stadium waarin een
hulpmiddel ter beschikking van de eindgebruiker wordt gesteld als zijnde voor het eerst
gereed om overeenkomstig zijn beoogde doel
op de communautaire markt te worden
gebruikt;”;

Wijziging van richtlijnen
— wordt het volgende punt toegevoegd:
1. In artikel 1, lid 3, tweede streepje, van Richtlijn
89/392/EEG worden de woorden „machines voor
medisch gebruik die rechtstreeks in aanraking komen met
de patiënt” vervangen door de woorden „medische hulpmiddelen”.
2. Richtlijn 93/42/EEG wordt als volgt gewijzigd:

„j) „gemachtigde”: de in de Gemeenschap gevestigde natuurlijke of rechtspersoon die, na
daartoe uitdrukkelijk door de fabrikant te
zijn aangewezen, namens die fabrikant handelt en door de autoriteiten en instanties in
de Gemeenschap in diens plaats in rechte kan
worden aangesproken ten aanzien van de
verplichtingen die krachtens deze richtlijn aan
de fabrikant worden opgelegd.”;

a) in artikel 1, lid 2,
— wordt punt c) als volgt gelezen:
„c) „medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek”: elk medisch hulpmiddel dat een reagens, een reactief product, een kalibratiemateriaal, een controlemateriaal, een kit, een
instrument, een apparaat, een toestel of een
systeem is dat afzonderlijk of in combinatie
wordt gebruikt en door de fabrikant is
bestemd om te worden gebruikt voor het
in-vitro-onderzoek van specimens die afkomstig zijn van het menselijk lichaam, met inbegrip van donorbloed en -weefsel, uitsluitend
of hoofdzakelijk met het doel om informatie
te verschaffen:
— over een fysiologische of pathologische
toestand, of
— over een aangeboren afwijking, of
— om de veiligheid en de mate van verenigbaarheid met potentiële ontvangers te
bepalen, of
— om de uitwerking van therapeutische
maatregelen te toetsen.
Recipiënten voor specimens worden als
medisch hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek
aangemerkt. Onder recipiënten voor specimens worden verstaan hulpmiddelen, al dan
niet vacuüm, die door de fabrikanten speciaal
zijn bestemd om specimens afkomstig van het
menselijk lichaam rechtstreeks op te vangen
en te bewaren met het oog op in-vitrodiagnostiek.
Producten voor algemeen laboratoriumgebruik zijn geen medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek, tenzij uit de kenmerken
van deze producten blijkt dat zij door de
fabrikant speciaal zijn bestemd om bij invitrodiagnostiek te worden gebruikt;”;

b) artikel 2 wordt als volgt gelezen:
„Artikel 2
In de handel brengen en in gebruik nemen
De lidstaten nemen alle nodige maatregelen om
ervoor te zorgen dat hulpmiddelen alleen in de handel
gebracht en/of in gebruik genomen kunnen worden
indien zij aan de eisen van deze richtlijn voldoen en
tevens naar behoren worden afgeleverd en correct
worden geplaatst, onderhouden en gebruikt overeenkomstig hun beoogde doel.”;
c) aan artikel 14, lid 1, wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Met betrekking tot alle medische hulpmiddelen van
de klassen IIb en III mogen de lidstaten verlangen dat
zij bij de ingebruikneming van deze hulpmiddelen op
hun grondgebied in kennis worden gesteld van alle
gegevens aan de hand waarvan deze hulpmiddelen
geïdentificeerd kunnen worden, alsook van het etiket
en de gebruiksaanwijzing.”;
d) de volgende artikelen worden ingevoegd:
„Artikel 14 bis
Europese Databank
1. De bij deze richtlijn voorgeschreven gegevens worden opgeslagen in een Europese databank waartoe de
bevoegde autoriteiten toegang hebben, zodat zij over
goede informatie beschikken om hun taken uit hoofde
van deze richtlijn te verrichten.
De databank bevat het volgende:
a) gegevens betreffende de registratie van fabrikanten
en hulpmiddelen overeenkomstig artikel 14;
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b) gegevens betreffende verklaringen die volgens de
procedures van de bijlagen II tot en met VII zijn
afgegeven, gewijzigd, aangevuld, geschorst, ingetrokken of geweigerd;
c) gegevens die in overeenstemming met de bewakingsprocedure van artikel 10 zijn verkregen.
2. De gegevens worden verstrekt in een genormaliseerd formaat.
3. De procedures ter uitvoering van dit artikel worden vastgesteld volgens de procedure van artikel 7,
lid 2.

10.6.98

de financiële documenten, aan de hand waarvan de
lidstaat kan nagaan of de voorschriften van bijlage XI
worden nageleefd.”;
f) aan artikel 18 wordt de volgende alinea toegevoegd:
„Deze bepalingen zijn ook van toepassing als er ten
onrechte volgens de procedure van deze richtlijn een
CE-markering is aangebracht op producten die niet
onder de richtlijn vallen.”;
g) de eerste alinea van artikel 22, lid 4, wordt als volgt
gelezen:
„4. De lidstaten staan toe:

Artikel 14 ter
Bijzondere maatregelen inzake gezondheidsbewaking
Wanneer een lidstaat ten aanzien van een bepaald
product of een bepaalde groep producten van mening
is dat de beschikbaarheid van dergelijke producten
omwille van de bescherming van de gezondheid en de
veiligheid en/of om de naleving van de vereisten van
de volksgezondheid te waarborgen, verboden, beperkt
of aan bepaalde eisen onderworpen moet zijn, kan hij
alle nodige overgangsmaatregelen nemen. Hij brengt
de Commissie en de andere lidstaten daarvan op de
hoogte en vermeldt de redenen voor zijn beslissing.
Waar mogelijk raadpleegt de Commissie de belanghebbende partijen en de lidstaten en waar nodig
neemt zij overeenkomstig de procedure van artikel 7,
lid 2, de nodige maatregelen.”;

e) aan artikel 16 worden de volgende leden toegevoegd:
„5. De aangemelde instantie informeert de andere
aangemelde instanties en de bevoegde autoriteit over
alle verklaringen die zij heeft geschorst of ingetrokken
en, desgevraagd, over de afgegeven of geweigerde
verklaringen. Bovendien stelt zij, desgevraagd, alle
bijkomende relevante informatie ter beschikking.
6. Wanneer een aangemelde instantie constateert dat
de fabrikant niet heeft voldaan of niet langer voldoet
aan de toepasselijke eisen van deze richtlijn of wanneer geen verklaring had mogen worden afgegeven,
moet zij, rekening houdend met het evenredigheidsbeginsel, de afgegeven verklaring schorsen, intrekken of
beperken, tenzij de fabrikant er door het nemen van
passende corrigerende maatregelen voor zorgt dat aan
bovengenoemde eisen voldaan wordt. In geval van
schorsing, intrekking of beperking van de verklaring
of indien ingrijpen van de bevoegde autoriteit nodig
zou zijn, stelt de aangemelde instantie haar bevoegde
autoriteit daarvan in kennis. De lidstaat brengt de
andere lidstaten en de Commissie op de hoogte.
7. De aangemelde instantie verstrekt desgevraagd alle
relevante informatie en documenten, met inbegrip van

— dat voor een tijdvak van vijf jaar na de vaststelling
van deze richtlijn hulpmiddelen die voldoen aan
de voorschriften die op 31 december 1994 op hun
grondgebied van kracht waren, in de handel worden gebracht, en
— dat bovengenoemde hulpmiddelen uiterlijk tot 30
juni 2001 in gebruik worden genomen.”;
h) punt 6.2 van bijlage II, punt 7.1 van bijlage III, punt
5.2 van bijlage V en punt 5.2 van bijlage VI worden
geschrapt;
i) in bijlage XI, punt 3, wordt na de tweede zin de
volgende zin ingevoegd:
„Dit houdt in dat er binnen de organisatie voldoende
wetenschappelijk personeel beschikbaar is dat beschikt over de passende ervaring en kennis die nodig
is om de medische functionaliteit en prestaties van
hulpmiddelen waarvoor de organisatie is aangemeld,
te beoordelen met betrekking tot de eisen van deze
richtlijn, in het bijzonder de eisen van bijlage I.”.

Artikel 22
Uitvoerings- en overgangsbepalingen
1. De lidstaten nemen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen aan om uiterlijk op . . . (1) aan deze
richtlijn te voldoen. Zij stellen de Commissie daarvan
onverwijld in kennis.
De lidstaten passen deze bepalingen toe met ingang van
. . . (2).
Wanneer de lidstaten deze bepalingen aannemen, wordt
in die bepalingen naar de onderhavige richtlijn verwezen
of wordt hiernaar verwezen bij de officiële bekendmaking
van die bepalingen. De regels voor deze verwijzing worden vastgesteld door de lidstaten.
(1) 12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
(2) 18 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn.
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2. De lidstaten delen de Commissie de tekst mede van
alle bepalingen van nationaal recht die zij op de onder
deze richtlijn vallende gebieden vaststellen.

3. Het in artikel 7 bedoelde comité kan onmiddellijk na
de inwerkingtreding van deze richtlijn in functie treden.
De lidstaten kunnen onmiddellijk na de inwerkingtreding
van deze richtlijn de in artikel 15 bedoelde maatregelen
nemen.

4. De lidstaten treffen de nodige maatregelen opdat de
aangemelde instanties die krachtens artikel 9 met de
conformiteitsbeoordeling zijn belast, rekening houden
met alle relevante informatie over de kenmerken en
prestaties van de hulpmiddelen en met name ook met de
resultaten van eventuele proeven en keuringen die reeds
zijn uitgevoerd krachtens de voorheen bestaande nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen ten aanzien van dergelijke hulpmiddelen.

5. De lidstaten staan voor een tijdvak van vijf jaar na de
inwerkingtreding van deze richtlijn het in de handel
brengen toe van hulpmiddelen die voldoen aan de voor-

C 178/21

schriften die op hun grondgebied van kracht zijn. De
ingebruikneming van deze hulpmiddelen wordt voor een
bijkomend tijdvak van twee jaar toegestaan.

Artikel 23
Deze richtlijn treedt in werking op de dag van haar
bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese
Gemeenschappen.

Artikel 24
Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te . . .
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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BIJLAGE I

ESSENTIËLE EISEN

A. ALGEMENE EISEN
1.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat het gebruik ervan noch
direct, noch indirect 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, noch voor de veiligheid van hun bezittingen, wanneer ze op de voorgeschreven wijze en
overeenkomstig hun beoogde doel worden gebruikt. Eventuele risico’s die aan het gebruik ervan
kunnen zijn verbonden, moeten afgewogen tegen het nut van het hulpmiddel voor de patiënt,
aanvaardbaar zijn en verenigbaar zijn met een hoog niveau van bescherming van de gezondheid
en de veiligheid.

2.

De door de fabrikant gekozen oplossingen voor het ontwerp en de constructie van de
hulpmiddelen moeten, in het licht van de algemeen erkende stand van de techniek, in
overeenstemming zijn met de veiligheidsprincipes.
De fabrikant moet bij de keuze van de meest geschikte oplossingen onderstaande principes in de
genoemde volgorde aanhouden:
— risico’s worden zoveel mogelijk uitgesloten of beperkt (intrinsiek veilig ontwerp en intrinsiek
veilige constructie);
— in voorkomend geval worden er passende maatregelen getroffen ter bescherming tegen risico’s
die niet kunnen worden uitgesloten;
— de gebruikers worden geïnformeerd over de nog aanwezige risico’s als gevolg van het
eventuele tekortschieten van de beschermende maatregelen.

3.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat zij in het licht van de
algemeen erkende stand van de techniek geschikt zijn voor de in artikel 1, lid 2, onder b),
genoemde en door de fabrikant gespecificeerde doeleinden. Zij moeten de door de fabrikant
aangegeven prestaties leveren, met name, in voorkomend geval wat betreft analytische sensitiviteit, diagnostische sensitiviteit, analytische specificiteit, diagnostische specificiteit, exactheid,
herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, met inbegrip van beheersing van de bekende relevante
interferenties en detectiedrempels.
De aan kalibratie- en/of controlemateriaal toegekende waarden moeten via bestaande referentiemeetprocedures en/of beschikbaar referentiemateriaal van hogere orde kunnen worden nagetrokken.

4.

De in de punten 1 en 3 genoemde kenmerken en prestaties mogen niet zodanig achteruitgaan dat
de gezondheid of de veiligheid van de patiënt of de gebruiker of, in voorkomend geval, andere
personen in gevaar komt tijdens de door de fabrikant opgegeven levensduur van het hulpmiddel
wanneer dit hulpmiddel wordt onderworpen aan de belasting die bij normaal gebruik kan
voorkomen. Wanneer de levensduur niet is vermeld, zijn voor de levensduur die gelet op het
beoogde doel en bij het te voorziene gebruik redelijkerwijs van een dergelijk hulpmiddel mag
worden verwacht, dezelfde bepalingen van toepassing.

5.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen, vervaardigd en verpakt dat hun kenmerken en
prestaties bij gebruik overeenkomstig het beoogde doel niet nadelig worden beïnvloed door de
omstandigheden tijdens opslag en vervoer (temperatuur, vochtigheidsgraad enz.) als de instructies
en de informatie van de fabrikant in acht worden genomen.

B. EISEN BETREFFENDE ONTWERP EN FABRICAGE
1.

Chemische en fysische eigenschappen

1.1.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat de in deel I („Algemene
eisen”) genoemde kenmerken en prestaties gewaarborgd zijn. Met name moet rekening worden
gehouden met de mogelijkheid dat de analytische prestaties nadelig worden beïnvloed als gevolg
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van incompatibiliteit van de gebruikte materialen en de specimens (zoals biologische weefsels,
cellen, lichaamsvochten en micro-organismen) die gelet op het beoogde doel met het hulpmiddel
in aanraking kunnen komen.

1.2.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen, vervaardigd en verpakt dat gelet op het
beoogde doel van het product de gevaren die contaminanten, residuen of weglekken van het
product kunnen opleveren door degenen die bij vervoer, opslag en gebruik van die hulpmiddelen
betrokken zijn, zoveel mogelijk worden beperkt.

2.

Infectie en microbiële besmetting

2.1.

De hulpmiddelen en de fabricageprocédés ervan moeten zodanig zijn ontworpen dat het
infectiegevaar voor de gebruiker of voor derden weggenomen of tot een minimum beperkt wordt.
Het ontwerp moet afgestemd zijn op een gemakkelijke bediening en moet, waar nodig,
besmetting van en lekkage uit het hulpmiddel tijdens gebruik en, in het geval van recipiënten voor
specimens, het risico van besmetting van het specimen tot een minimum beperken. De fabricageprocédés moeten in dit opzicht adequaat zijn.

2.2.

Wanneer in een hulpmiddel biologische materialen zijn verwerkt, moet het infectiegevaar tot een
minimum worden beperkt door de selectie van geschikte donoren en geschikte materialen en door
toepassing van geschikte en gevalideerde inactiverings-, conserverings-, test- en controleprocedures.

2.3.

Indien op het etiket van een hulpmiddel de vermelding „STERIEL” is aangebracht c. q. is vermeld
dat het hulpmiddel bijzondere microbiologische kenmerken vertoont, moet het hulpmiddel zijn
ontworpen, vervaardigd en van een passende verpakking voorzien volgens procedures die kunnen
garanderen dat, wanneer het in de handel wordt gebracht en in de door de fabrikant
voorgeschreven omstandigheden wordt opgeslagen en vervoerd, de op het etiket aangegeven
microbiologische kenmerken behouden blijven totdat de beschermende verpakking wordt beschadigd of geopend.

2.4.

Indien op het etiket van een hulpmiddel de vermelding „STERIEL” is aangebracht c. q. is vermeld
dat het bijzondere microbiologische kenmerken vertoont, moet dit hulpmiddel volgens een
geschikte en gevalideerde methode zijn behandeld.

2.5.

Verpakkingssystemen voor andere dan de in punt 2.3 bedoelde hulpmiddelen moeten van dien
aard zijn dat het product zonder vermindering van de door de fabrikant aangegeven reinheidsgraad kan worden bewaard en dat, als het hulpmiddel vóór gebruik moet worden gesteriliseerd,
het gevaar voor microbiële besmetting zoveel mogelijk wordt beperkt.
Er moeten maatregelen worden getroffen om microbiële besmetting tijdens de selectie en
hantering van de uitgangsmaterialen, de fabricage, de opslag en de distributie te beperken
voorzover de prestaties van het hulpmiddel door een dergelijke besmetting nadelig kunnen
worden beïnvloed.

2.6.

Hulpmiddelen die gesteriliseerd moeten worden, moeten onder naar behoren gecontroleerde
omstandigheden (bijvoorbeeld milieuomstandigheden) zijn vervaardigd.

2.7.

De verpakkingssystemen voor niet-steriele hulpmiddelen moeten van dien aard zijn dat het
product in de vereiste mate van reinheid wordt bewaard en dat als het product vóór gebruik
moet worden gesteriliseerd, het gevaar voor bacteriële besmetting tot een minimum wordt
beperkt; bij de keuze van het juiste verpakkingssysteem moet rekening worden gehouden met de
door de fabrikant opgegeven sterilisatiemethode.

3.

Eigenschappen in verband met constructie en milieu

3.1.

Wanneer een hulpmiddel bestemd is om gebruikt te worden in combinatie met andere
hulpmiddelen of toestellen, moet de gehele combinatie, met inbegrip van het systeem dat voor de
verbinding dient, veilig zijn en van dien aard dat zij geen afbreuk doet aan de aangegeven
prestaties van de hulpmiddelen. Elke beperking betreffende het gebruik moet op het etiket en/of
in de gebruiksaanwijzing zijn vermeld.

3.2.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat de gevaren verbonden aan
het gebruik ervan in combinatie met materialen, stoffen en gassen waarmee zij tijdens normaal
gebruik in contact kunnen komen, tot een minimum worden beperkt.
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De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat de volgende risico’s
weggenomen of zoveel mogelijk beperkt worden:
— gevaar voor letsel verbonden aan hun fysische eigenschappen (met name aspecten als het
product van volume en druk, afmetingen en, in voorkomend geval, ergonomische kenmerken);
— gevaren verbonden aan redelijkerwijs te voorziene externe invloeden zoals magnetische
velden, exogene elektrische effecten, elektrostatische ontladingen, druk, vochtigheid, temperatuur en druk- en versnellingsschommelingen, of het ongewild binnendringen van stoffen in het
hulpmiddel.
De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat zij intrinsiek voldoende
ongevoelig zijn voor elektromagnetische storingen om overeenkomstig hun beoogde doel te
kunnen functioneren.

3.4.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat bij normaal gebruik en in
eerstefouttoestand het gevaar voor brand of ontploffing minimaal is. Speciale aandacht moet
worden besteed aan hulpmiddelen die onder meer bestemd zijn voor blootstelling aan of gebruik
in combinatie met stoffen die ontvlambaar zijn of ontbranding kunnen veroorzaken.

3.5.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat afval gemakkelijk veilig kan
worden verwijderd.

3.6.

Meet-, controle- en afleesschalen (ook voor aflezingen op basis van kleurveranderingen en andere
visuele indicatoren) moeten zijn ontworpen en vervaardigd volgens ergonomische principes en
afgestemd zijn op het beoogde doel van het hulpmiddel.

4.

Hulpmiddelen in de vorm van instrumenten of apparaten met een meetfunctie

4.1.

Hulpmiddelen in de vorm van instrumenten of apparaten die in de eerste plaats voor het
uitvoeren van analytische metingen bestemd zijn, moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd
dat ze, gelet op het beoogde doel van het hulpmiddel en de beschikbare en passende
referentiemeetprocedures en referentiematerialen, binnen passende nauwkeurigheidsgrenzen de
vereiste meetnauwkeurigheid en -stabiliteit garanderen. De nauwkeurigheidsgrenzen worden door
de fabrikant aangegeven.

4.2.

In getallen uitgedrukte meetwaarden moeten zijn aangegeven in wettelijke eenheden, in overeenstemming met de voorschriften van Richtlijn 80/181/EEG van de Raad van 20 december 1979
inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der lidstaten op het gebied van de
meeteenheden (1).

5.

Bescherming tegen straling

5.1.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen, vervaardigd en verpakt dat de blootstelling van
gebruikers en andere personen aan de uitgezonden straling tot een minimum wordt beperkt.

5.2.

Hulpmiddelen die bestemd zijn om potentieel gevaarlijke, zichtbare en/of onzichtbare straling uit
te zenden, moeten voorzover mogelijk:
— zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat de kenmerken en de kwantiteit van de uitgezonden straling kunnen worden ingesteld en/of beheerst;
— uitgerust zijn met visuele en/of geluidsindicatoren die aangeven wanneer er straling
vrijkomt.

5.3.

In de gebruiksaanwijzing voor hulpmiddelen die straling uitzenden, moet nauwkeurig zijn
aangegeven wat de aard van de uitgezonden straling is en hoe de gebruiker zich kan beschermen,
verkeerde bediening kan worden voorkomen en de aan de installatie verbonden risico’s kunnen
worden weggenomen.

6.

Eisen voor medische hulpmiddelen verbonden aan of uitgerust met een energiebron

6.1.

Hulpmiddelen met programmeerbare elektronische systemen, met inbegrip van de software,
moeten zodanig zijn ontworpen dat herhaalbaarheid, betrouwbaarheid en prestatievermogen van
deze systemen overeenkomstig het beoogde doel gewaarborgd zijn.

(1) PB L 39 van 15.2.1980, blz. 40. Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 89/617/EEG (PB L 357 van 7.12.1989,
blz. 28).

10.6.98

10.6.98

NL

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

6.2.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat het gevaar dat zij
elektromagnetische storingen opwekken die de werking van andere hulpmiddelen of toestellen in
de gebruikelijke omgeving zouden kunnen verstoren, tot een minimum wordt beperkt.

6.3.

De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat bij normaal gebruik en in
eerstefouttoestand het gevaar van ongewilde elektrische schokken zoveel mogelijk wordt vermeden als de hulpmiddelen juist geïinstalleerd en goed onderhouden zijn.

6.4.

Bescherming tegen mechanische en thermische gevaren

6.4.1. De hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat de gebruiker beschermd is
tegen gevaren van mechanische aard. Zij moeten onder normale bedrijfsomstandigheden
voldoende stabiel zijn. Zij moeten bestand zijn tegen de belastingen waaraan zij in de normale
gebruiksomgeving worden blootgesteld, en die hoedanigheid gedurende hun verwachte levensduur
behouden, rekening houdend met de door de fabrikant vermelde inspectie- en onderhoudsvoorschriften.
Indien er gevaar bestaat door de aanwezigheid van bewegende delen, delen die kunnen breken of
losraken, of stoffen die kunnen weglekken, moeten er passende beschermingsvoorzieningen zijn
ingebouwd.
Schermen of andere inrichtingen die met name ter bescherming tegen bewegende delen op het
hulpmiddel zijn aangebracht, moeten stevig bevestigd zijn en mogen niet de toegang voor de
normale bediening van het hulpmiddel beperken of het door de fabrikant voorgeschreven
routineonderhoud van het hulpmiddel belemmeren.
6.4.2. De hulpmiddelen moeten, rekening houdend met de technische vooruitgang en de beschikbare
middelen om trillingen te verminderen, zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat gevaren als
gevolg van door de hulpmiddelen veroorzaakte trillingen met name aan de bron tot een minimum
worden beperkt, tenzij die trillingen deel uitmaken van de beoogde prestaties.
6.4.3. De hulpmiddelen moeten, rekening houdend met de technische vooruitgang en de beschikbare
middelen voor het beperken van geluid, zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat gevaren als
gevolg van het geproduceerde geluid met name aan de bron tot een minimum worden beperkt,
tenzij dat geluid deel uitmaakt van de beoogde prestaties.
6.4.4. Terminals en verbindingsstukken die verbonden zijn met elektrische, hydraulische of pneumatische energiebronnen of met gas als energiebron, en die door de gebruiker moeten worden
gehanteerd, moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat elk mogelijk gevaar tot een
minimum wordt beperkt.
6.4.5. Bereikbare delen van de hulpmiddelen (uitgezonderd de delen of zones die bestemd zijn om
warmte af te geven of bepaalde temperaturen te bereiken) en hun omgeving mogen bij normaal
gebruik geen temperatuur bereiken die gevaar oplevert.

7.

Eisen voor hulpmiddelen bestemd voor zelftesten
Voor zelftesten bestemde hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat hun
prestaties in verhouding staan tot hun beoogde doel, rekening houdend met de vaardigheid van
de gebruiker, de middelen die hem ter beschikking staan en de invloed van de redelijkerwijs te
voorziene verschillen qua techniek en omgeving van de gebruiker. De door de fabrikant verstrekte
gegevens en aanwijzingen moeten voor de gebruiker begrijpelijk en gemakkelijk toepasbaar zijn.

7.1.

Voor zelftesten bestemde hulpmiddelen moeten zodanig zijn ontworpen en vervaardigd dat:
— het hulpmiddel in alle stadia van de hantering voor de niet-professionele gebruiker eenvoudig
te gebruiken is, en
— het gevaar van een foutief gebruik en foutieve interpretatie van de resultaten door de
gebruiker zoveel mogelijk wordt beperkt.

7.2.

Voor zelftesten bestemde hulpmiddelen moeten, voorzover redelijkerwijs mogelijk, zijn uitgerust
met een controlemethode voor de gebruiker, dat wil zeggen een procedure aan de hand waarvan
de gebruiker kan nagaan of het product bij gebruik naar behoren zal functioneren.

8.

Informatie geleverd door de fabrikant

8.1.

Elk hulpmiddel moet vergezeld gaan van de nodige informatie om het juist en volledig veilig te
kunnen gebruiken en om de fabrikant te kunnen identificeren. Hierbij dient rekening te worden
gehouden met de opleiding en de kennis van de potentiële gebruiker.
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Deze informatie bestaat uit de aanduidingen op het etiket en in de gebruiksaanwijzing.
De informatie voor een juist en volledig veilig gebruik van het hulpmiddel moet, voorzover dit
mogelijk en nuttig is, op het hulpmiddel zelf zijn vermeld of, in voorkomend geval, op de
verkoopverpakking. Indien volledige etikettering van elke eenheid afzonderlijk niet uitvoerbaar is,
moet de informatie zijn vermeld op de verpakking en/of in de gebruiksaanwijzing die bij een of
meer hulpmiddelen wordt verstrekt.
Bij de hulpmiddelen moet een gebruiksaanwijzing worden verstrekt of in de verpakking van een
of meer hulpmiddelen worden ingesloten.
Bij wijze van uitzondering is deze gebruiksaanwijzing in deugdelijk gemotiveerde gevallen niet
nodig voor hulpmiddelen die op een correcte en veilige wijze zonder een dergelijke gebruiksaanwijzing kunnen worden gebruikt.

8.2.

De vereiste informatie dient, waar dit opportuun is, in de vorm van symbolen te worden gegeven.
De gebruikte symbolen en identificatiekleuren moeten in overeenstemming zijn met de geharmoniseerde normen. Voor gebieden waarvoor nog geen norm bestaat, moeten de gebruikte symbolen
en kleuren worden beschreven in de documentatie die het hulpmiddel vergezelt.

8.3.

Hulpmiddelen die een materiaal bevatten of uit een preparaat bestaan dat als gevaarlijk kan
worden aangemerkt gezien de aard en de hoeveelheid van de bestanddelen en de vorm waarin zij
aanwezig zijn, moeten zijn voorzien van de desbetreffende gevarensymbolen en voldoen aan de
etiketteringsvoorschriften van Richtlijn 67/548/EEG (1) en Richtlijn 88/379/EEG (2). Wanneer er
onvoldoende ruimte is om alle informatie op het hulpmiddel zelf of op het etiket te vermelden,
dienen de desbetreffende gevarensymbolen op het etiket te worden aangebracht en de rest van de
krachtens die richtlijnen vereiste informatie in de gebruiksaanwijzing.
De bepalingen van voornoemde richtlijnen met betrekking tot het veiligheidsinformatieblad zijn
van toepassing, tenzij alle op dit punt relevante informatie reeds is vermeld in de gebruiksaanwijzing.

8.4.

De etikettering omvat de volgende informatie, eventueel in de vorm van symbolen:
a) de naam of handelsnaam en het adres van de fabrikant. In het geval van hulpmiddelen die in
de Gemeenschap worden ingevoerd om aldaar te worden gedistribueerd, moeten op het etiket,
op de buitenste verpakking of in de gebruiksaanwijzing ook de naam en het adres worden
vermeld van de in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde van de fabrikant;
b) de strikt noodzakelijke gegevens voor de gebruiker om het hulpmiddel en de inhoud van de
verpakking op ondubbelzinnige wijze te kunnen identificeren;
c) indien van toepassing, de vermelding „STERIEL” of een vermelding waaruit de bijzondere
microbiologische toestand of reinheidsgraad van het hulpmiddel blijkt;
d) de code van de partij, voorafgegaan door de vermelding „PARTIJ”, of het serienummer;
e) indien nodig, de vermelding van de uiterste datum voor volledig, veilig gebruik van het
hulpmiddel of een deel daarvan, zonder verlies van prestatievermogen, uitgedrukt in jaar/
maand en, indien relevant, dag, in die volgorde;
f) bij hulpmiddelen die voor doeltreffendheidsonderzoek zijn bestemd, de vermelding „uitsluitend voor doeltreffendheidsonderzoek”;
g) indien van toepassing, een vermelding waaruit blijkt dat het hulpmiddel is bestemd voor
in-vitrogebruik;
h) speciale voorwaarden voor opslag en/of hantering van het hulpmiddel;
i) eventuele verdere bijzondere gebruiksaanwijzingen;

(1) Richtlijn 67/548/EEG van de Raad van 27 juni 1967 betreffende de aanpassing van de wettelijke en bestuursrechtelijke
bepalingen inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke stoffen (PB 196 van 16.8.1967, blz. 1).
Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 97/69/EG van de Commissie (PB L 343 van 13.12.1997, blz. 19).
2
( ) Richtlijn 88/379/EEG van de Raad van 7 juni 1988 betreffende de onderlinge aanpassing van de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen van de lidstaten inzake de indeling, de verpakking en het kenmerken van gevaarlijke
preparaten (PB L 187 van 16.7.1988, blz. 14). Richtlijn laatstelijk gewijzigd bij Richtlijn 96/65/EG van de Commissie
(PB L 265 van 18.10.1996, blz. 15).
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j) de passende waarschuwingen en/of te nemen voorzorgsmaatregelen;
k) bij hulpmiddelen die voor zelftesten zijn bestemd, de duidelijke vermelding „voor zelftesten”.

8.5.

Indien het voor de gebruiker niet zonder meer duidelijk is waarvoor het hulpmiddel moet worden
gebruikt, moet de fabrikant het beoogde doel duidelijk vermelden in de gebruiksaanwijzing en
eventueel op het etiket.

8.6.

De hulpmiddelen en afzonderlijke componenten moeten voorzover dat redelijkerwijs uitvoerbaar
is en in voorkomend geval per partij worden geïdentificeerd, zodat het mogelijk is elke passende
maatregel te nemen om potentieel gevaar dat aan de hulpmiddelen en de afneembare componenten verbonden is, op te sporen.

8.7.

De instructies voor het gebruik moeten, in voorkomend geval, de volgende informatie bevatten:
a) de gegevens vermeld in punt 8.4, met uitzondering van de onder d) en e) genoemde
gegevens;
b) de samenstelling van het reactief product qua aard en hoeveelheid of concentratie van de
actieve stof(fen) in het reagens/de reagentia of de kit alsmede een vermelding dat het
hulpmiddel andere bestanddelen bevat die van invloed kunnen zijn op de metingen;
c) de voorwaarden voor opslag en de houdbaarheidsperiode na opening van de primaire
verpakking alsmede de voorwaarden voor opslag en de stabiliteit van de actieve reagentia;
d) de prestaties vermeld in punt 3 van deel A;
e) een vermelding van de eventuele speciale materialen die zijn vereist, en de informatie op basis
waarvan deze speciale materialen moeten worden geselecteerd, om een correct gebruik van het
hulpmiddel te garanderen;
f) het soort specimens dat moet worden gebruikt, alsmede eventuele specifieke voorwaarden
voor de inzameling, de voorbehandeling en, indien nodig, opslag ervan, alsmede de instructies
betreffende de voorbereiding van de patiënt;
g) een gedetailleerde beschrijving van de bij het gebruik van het hulpmiddel te volgen
procedure;
h) de bij het gebruik van het hulpmiddel te volgen meetprocedure, onder vermelding van,
voorzover van toepassing;
— de beginselen van de methode;
— de specifieke kenmerken inzake de analytische prestaties (bijvoorbeeld gevoeligheid,
specificiteit, nauwkeurigheid, herhaalbaarheid, reproduceerbaarheid, detectiedrempels en
meetgebied, met inbegrip van de nodige gegevens voor de bescherming van de bekende
relevante interferenties), de beperkingen van de methode en de gegevens betreffende de
toepassing van de referentiemeetprocedures en -materialen die de gebruiker ter beschikking staan;
— nadere gegevens over eventuele verdere procedures of handelingen die nodig zijn om het
hulpmiddel gebruiksklaar te maken (bijvoorbeeld reconstitutie, incubatie, verdunning,
controle van de instrumenten enz.);
— of voor het gebruik van het hulpmiddel een bepaalde opleiding is vereist;
i) de wiskundige methode waarop de berekening van het analytisch resultaat is gebaseerd;
j) de te nemen maatregelen bij veranderingen in de analytische prestaties van het hulpmiddel;
k) voor de gebruiker bestemde gegevens over:
— de interne kwaliteitsbewaking, met inbegrip van specifieke valideringsprocedures,
— de traceerbaarheid van de ijking van het hulpmiddel;
l) de referentie-intervallen voor de te bepalen grootheden met inbegrip van een beschrijving van
de overeenkomstige referentiegroep;
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m) ingeval het hulpmiddel samen met andere medische hulpmiddelen of toestellen moet worden
gebruikt, geïnstalleerd of daarmee moet worden verbonden om overeenkomstig zijn beoogde
doel te functioneren: voldoende gegevens over de kenmerken van het hulpmiddel voor het
identificeren van de juiste hulpmiddelen of toestellen die gebruikt moeten worden om een
veilige en deugdelijke combinatie te verkrijgen;
n) alle nodige gegevens om na te gaan of het hulpmiddel goed geïnstalleerd is en correct en
volledig veilig kan functioneren alsmede gegevens over de aard en de frequentie van de
onderhoudsbeurten en de ijkingen die moeten worden verricht om de goede en veilige
werking van het hulpmiddel te waarborgen; gegevens over de wijze waarop afval veilig kan
worden verwijderd;
o) informatie over eventuele verdere bewerking of behandeling van het hulpmiddel voordat het
kan worden gebruikt (bijvoorbeeld sterilisatie, eindassemblage enz.);
p) de nodige instructies voor het geval de beschermende verpakking beschadigd wordt en
vermelding van de juiste methode om het hulpmiddel opnieuw te steriliseren of te ontsmetten;
q) indien het hulpmiddel opnieuw kan worden gebruikt, informatie over de geschikte procédés
om hergebruik mogelijk te maken, met inbegrip van het reinigen, het desinfecteren, het
verpakken en de sterilisatie- of ontsmettingsmethode, alsmede elke beperking ten aanzien van
het aantal malen dat het hulpmiddel opnieuw mag worden gebruikt;
r) de te treffen voorzorgsmaatregelen betreffende de blootstelling, in redelijkerwijs te voorziene
omgevingsvoorwaarden, aan magnetische velden, externe elektrische invloeden, elektrostatische ontladingen, druk of drukschommelingen, versnelling, thermische ontstekingsbronnen
enz.;
s) de te treffen voorzorgsmaatregelen, met inbegrip van speciale beschermende maatregelen,
tegen ieder speciaal of ongewoon risico bij het gebruik of de verwijdering van het hulpmiddel;
indien in het hulpmiddel materialen van menselijke of dierlijke oorsprong zijn verwerkt, dient
de aandacht te worden gevestigd op het potentiële besmettingsgevaar daarvan;
t) specificaties voor hulpmiddelen bestemd voor zelftesten:
— de resultaten moeten worden uitgedrukt en gepresenteerd op een wijze die voor leken
gemakkelijk te begrijpen is; de gebruiker dient te worden geïnformeerd en geadviseerd
over de te nemen maatregelen (in geval van een positieve, negatieve of onduidelijke
uitslag) en over de mogelijkheid van een valspositieve of valsnegatieve uitslag;
— specifieke bijzonderheden mogen worden weggelaten, mits de andere door de fabrikant
verstrekte gegevens voor de gebruiker voldoende zijn om het hulpmiddel te kunnen
gebruiken en de daarmee verkregen resultaten te interpreteren;
— in het verstrekte informatiemateriaal moet duidelijk worden gesteld dat de gebruiker geen
enkel besluit van medische aard mag nemen zonder eerst zijn of haar arts te raadplegen;
— wanneer een hulpmiddel bestemd voor zelftesten wordt gebruikt om een reeds vastgestelde
ziekte te controleren, moet in het informatiemateriaal ook worden verduidelijkt dat de
patiënt de behandeling slechts mag aanpassen indien hij de daartoe vereiste opleiding heeft
gekregen;
u) datum van verschijning of meest recente revisie van de gebruiksaanwijzing.
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BIJLAGE II

LIJST VAN HULPMIDDELEN ALS BEDOELD IN ARTIKEL 9, LEDEN 2 EN 3

Lijst A
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor de
bepaling van de volgende bloedgroepen: ABO Rhesus (C, c, D, E, e) anti-Kell.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
detecteren, confirmeren en kwantificeren van de aanwezigheid in menselijke specimens van merkers van
besmetting met HIV (HIV 1 en 2), HTLV I en II, en hepatitis B, C en D.

Lijst B
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
bepaling van de volgende bloedgroepen: anti-Duffy en anti-Kidd.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
opsporen van onregelmatige anti-erytrocytaire antilichamen.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor de
opsporen van en kwantificeren van de volgende erfelijke besmettingen in menselijke specimens: rode
hond, toxoplasmose.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor de
diagnose van de volgende erfelijke ziekte: fenylketonurie.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
opsporen van de volgende menselijke besmettingen: cytomegalovirus, chlamydia.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
bepalen van de volgende HLA-weefselgroepen: DR, A, B.
— Reagentia en reactieve producten, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal, voor het
bepalen van tumormerkstoffen: PSA.
— Het volgende hulpmiddel voor zelfdiagnose, met inbegrip van het bijbehorende ijk- en controlemateriaal:
hulpmiddel voor het meten van de glucose in het bloed.
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BIJLAGE III

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
1.

De EG-conformiteitsverklaring is de procedure waarbij de fabrikant of diens in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde die aan de verplichtingen van de punten 2 tot en met 5 en, in het geval van
hulpmiddelen bestemd voor zelftesten, ook aan die van punt 6 voldoet, garandeert en verklaart dat de
betrokken producten voldoen aan de desbetreffende bepalingen van deze richtlijn. De fabrikant brengt
de CE-markering aan overeenkomstig het bepaalde in artikel 16.

2.

De fabrikant stelt de in punt 3 omschreven technische documentatie samen en garandeert dat het
fabricageprocédé in overeenstemming is met de in punt 4 beschreven beginselen inzake kwaliteitsborging.

3.

Aan de hand van de technische documentatie moet kunnen worden nagegaan of het product voldoet
aan de in deze richtlijn gestelde eisen. Deze documentatie omvat met name:
— een algemene beschrijving van het product, met inbegrip van de geplande varianten;
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;
— informatie over het ontwerp, inclusief de bepaling van de kenmerken van de basismaterialen, de
kenmerken en marges van de prestaties van de hulpmiddelen, de fabricagemethoden en, bij
instrumenten, ontwerpschetsen, schema’s van de componenten, zelfstandige onderdelen, schakelingen enz.;
— bij hulpmiddelen die menselijke weefsels of uit menselijke weefsels verkregen stoffen bevatten,
informatie over de oorsprong van deze materialen en de omstandigheden waaronder ze zijn
ingezameld;
— de beschrijvingen en toelichtingen die nodig zijn voor een goed begrip van bovengenoemde
kenmerken, schetsen en schema’s en de werking van het product;
— de resultaten van een eventuele risicoanalyse en, in voorkomend geval, een lijst van de in artikel 5
bedoelde normen die volledig of gedeeltelijk worden toegepast, evenals een beschrijving van de
oplossingen die worden aangehouden om te voldoen aan de essentiële eisen van deze richtlijn
ingeval de in artikel 5 bedoelde normen niet volledig worden toegepast;
— in het geval van steriele producten of producten met bijzondere microbiologische kenmerken of
met een bijzondere reinheidsgraad, een beschrijving van de gevolgde procedures;
— de resultaten van de voor het ontwerp gemaakte berekeningen, de uitgevoerde controles enz.;
— het bewijs dat het hulpmiddel, wanneer het met één of meer andere hulpmiddelen moet worden
gecombineerd om te kunnen functioneren overeenkomstig zijn beoogde doel, aan de essentiële
eisen voldoet wanneer het wordt gecombineerd met één of meer van deze hulpmiddelen die de
kenmerken hebben welke door de fabrikant zijn opgegeven;
— de testrapporten;
— deugdelijke beoordelingsgegevens inzake de prestaties, die de door de fabrikant opgegeven
prestaties bevestigen en die zijn gestaafd met een referentiemeetsysteem (voorzover beschikbaar),
met informatie over de referentiemethoden, de referentiematerialen, de bekende referentiewaarden,
de toegepaste nauwkeurigheidsgrenzen en de gebruikte meeteenheden; die gegevens moeten
afkomstig zijn uit studies welke in een klinische of andere passende omgeving zijn uitgevoerd, of
blijken uit relevante bibliografische verwijzingen;
— de etikettering en de gebruiksaanwijzing;
— de resultaten van stabiliteitsonderzoeken.

4.

De fabrikant neemt de nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageprocédé in
overeenstemming is met de ten aanzien van de vervaardigde producten relevante beginselen inzake
kwaliteitsborging.
Het kwaliteitssysteem betreft de volgende aspecten:
— de organisatiestructuur en de verantwoordelijkheden van het bedrijf;
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— de fabricageprocédés en de systematische kwaliteitsbeheersing bij de productie;
— de middelen waarmee de doeltreffendheid van het kwaliteitssysteem wordt nagegaan.
5.

De fabrikant dient een systematische procedure op te zetten en zo nodig te actualiseren die toelaat de
na het productiestadium met de hulpmiddelen opgedane ervaring te onderzoeken en passende
maatregelen te treffen om de nodige verbeteringen aan te brengen, rekening houdend met de aard van
het hulpmiddel en de daaraan verbonden risico’s. Hij brengt de bevoegde autoriteiten, zodra hij er
kennis van heeft gekregen, onverwijld op de hoogte van de volgende incidenten:
i) elke slechte werking, storing of achteruitgang van de kenmerken en/of prestaties van een
hulpmiddel alsmede elke onvolkomenheid in de etikettering of in de gebruiksaanwijzing die, direct
of indirect, de dood of een ernstige achteruitgang van de gezondheidstoestand van een patiënt of
een gebruiker of van andere personen kan of had kunnen veroorzaken;
ii) elke technische of medische reden in verband met de kenmerken of de prestaties van een
hulpmiddel die, als gevolg van de onder i) genoemde omstandigheden, ertoe heeft geleid dat de
fabrikant hulpmiddelen van hetzelfde type systematisch heeft hersteld of teruggenomen.

6.

Voor hulpmiddelen die voor zelftesten zijn bestemd, dient de fabrikant bij een aangemelde instantie
een aanvraag tot beoordeling van het ontwerp in.

6.1. De aanvraag moet inzicht verschaffen in het ontwerp van het hulpmiddel en moet het mogelijk maken
het te toetsen aan de voor ontwerpen geldende eisen van de richtlijn. De aanvraag omvat:
— testrapporten en, eventueel, de resultaten van studies met onervaren gebruikers;
— gegevens waaruit blijkt dat het hulpmiddel, qua bedieningsgemak, geschikt is om voor zelftesten te
worden gebruikt;
— de informatie die op het etiket en in de gebruiksaanwijzing van het hulpmiddel zal worden
verstrekt.
6.2. De aangemelde instantie onderzoekt de aanvraag en verstrekt, wanneer het ontwerp aan de
desbetreffende bepalingen van deze richtlijn voldoet, de aanvrager een certificaat van EG-ontwerponderzoek. De aangemelde instantie kan eisen dat de aanvraag wordt aangevuld met extra proeven of
bewijsstukken om te kunnen beoordelen of voldaan is aan de voor ontwerpen geldende eisen van de
richtlijn. Het certificaat bevat de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden voor de geldigheid
van het certificaat, de voor de identificatie van het goedgekeurde ontwerp vereiste gegevens en, in
voorkomend geval, een beschrijving van het beoogde doel van het product.
6.3. De aanvrager deelt de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft
afgegeven, alle belangrijke wijzigingen mede die in het goedgekeurde ontwerp worden aangebracht.
Voor de in het goedgekeurde ontwerp aangebrachte wijzigingen moet een aanvullende goedkeuring
worden verstrekt door de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft
afgegeven, wanneer die wijzigingen van invloed kunnen zijn op de conformiteit van het ontwerp met
de essentiële eisen van de richtlijn of de gebruiksvoorschriften van het product. Deze aanvullende
goedkeuring wordt verleend in de vorm van een addendum bij het certificaat van EG-ontwerponderzoek.
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BIJLAGE IV

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
(VOLLEDIG KWALITEITSBORGINGSSYSTEEM)
1.

De fabrikant ziet toe op de toepassing van het voor het ontwerp, de fabricage en de eindcontrole van
het betrokken hulpmiddel goedgekeurde kwaliteitssysteem als omschreven in punt 3 en is onderworpen aan de in punt 3.3 genoemde audit en aan het EG-toezicht als bepaald in punt 5. Bovendien dient
de fabrikant voor de in bijlage II, lijst A, vermelde hulpmiddelen, de procedures te volgen als bepaald
in de punten 4 en 6.

2.

De conformiteitsverklaring is de procedure waarbij de fabrikant die aan de verplichtingen van punt 1
voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken hulpmiddelen voldoen aan de desbetreffende
bepalingen van deze richtlijn.
De fabrikant brengt de CE-markering aan overeenkomstig artikel 16 en stelt een conformiteitsverklaring op betreffende de betrokken hulpmiddelen.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1. De fabrikant dient bij een aangemelde instantie een aanvraag tot beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.
De aanvraag omvat:
— de naam en het adres van de fabrikant en eventuele andere fabricageplaatsen die onder het
kwaliteitssysteem vallen;
— alle nuttige gegevens over de hulpmiddelen of de categorie hulpmiddelen waarop de procedure
betrekking heeft;
— een schriftelijke verklaring dat er voor hetzelfde, een hulpmiddel betreffende kwaliteitssysteem
geen aanvraag bij een andere aangemelde instantie is ingediend;
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;
— de verbintenis van de fabrikant dat de uit het goedgekeurde kwaliteitssysteem voortvloeiende
verplichtingen zullen worden nagekomen;
— de verbintenis van de fabrikant dat het goedgekeurde kwaliteitssysteem adequaat en doeltreffend
zal blijven functioneren;
— de verbintenis van de fabrikant om een systematische procedure op te zetten en zo nodig te
actualiseren waarmee de na het productiestadium met de hulpmiddelen opgedane ervaring kan
worden onderzocht, alsook om passende maatregelen te treffen om overeenkomstig bijlage III,
punt 5, de nodige verbeteringen aan te brengen en de vereiste kennisgevingen te doen.
3.2. Door het kwaliteitssysteem wordt gegarandeerd dat de hulpmiddelen in alle stadia, van het ontwerp
tot en met de eindcontrole, in overeenstemming zijn met de desbetreffende bepalingen van deze
richtlijn. Alle elementen, eisen en bepalingen die door de fabrikant voor zijn kwaliteitssysteem worden
gevolgd, moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijke
beleidslijnen en procedures, zoals kwaliteitsprogramma’s, -plannen, -handleidingen en -rapporten.
De documentatie omvat met name een adequate beschrijving van:
a) de kwaliteitsdoelstellingen van de fabrikant;
b) de organisatie van het bedrijf, en met name:
— de organisatiestructuren, de verantwoordelijkheden van het leidinggevend personeel en de
organisatorische bevoegdheden van de betrokkenen ten aanzien van de kwaliteit van het
ontwerp en de fabricage van de hulpmiddelen;
— de middelen waarmee wordt nagegaan of het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert en
met name of het in staat is de gewenste kwaliteit van ontwerp en producten te bereiken,
inclusief de controle op niet-conforme hulpmiddelen;
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c) de procedures om het ontwerp van de hulpmiddelen te controleren en te keuren, in het
bijzonder:
— een algemene beschrijving van het hulpmiddel, met inbegrip van de geplande varianten;
— alle documentatie als bedoeld in bijlage III, punt 3, streepjes 3 tot en met 13;
— voor hulpmiddelen bestemd voor zelftesten, de informatie bedoeld in bijlage III, punt 6.1;
— de controle- en keuringstechnieken voor het ontwerp alsmede de procédés en systematische
maatregelen die bij het ontwerpen van het hulpmiddel zullen worden toegepast;
d) de technieken inzake bewaking en kwaliteitsborging in het fabricagestadium, en met name:
— de procédés en methoden die in het bijzonder bij sterilisatie worden toegepast;
— de procedures voor de inkoop;
— de productidentificatiemethoden die met betrekking tot de diverse fabricagestadia worden
vastgesteld en bijgewerkt op basis van tekeningen, specificaties of andere relevante documenten;
e) passend onderzoek en passende proeven vóór, tijdens en na de fabricage, de frequentie waarmee
deze worden verricht, alsmede de gebruikte beproevingsapparatuur; de traceerbaarheid van de
ijking moet gewaarborgd zijn;
f) de fabrikant voert de vereiste controles en proeven uit en maakt daarbij gebruik van de nieuwste
technieken. Deze controles en proeven hebben betrekking op de fabricageprocédés, inclusief de
typering van het basismateriaal, alsook op de vervaardigde producten of partijen afzonderlijk.
Voor de producten van bijlage II, lijst A, neemt de fabrikant de nieuwste inzichten in aanmerking,
vooral voor wat betreft de biologische complexiteit en variabiliteit van het specimen dat met het
hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek moet worden onderzocht.
3.3. De aangemelde instantie verricht een audit van het kwaliteitssysteem om na te gaan of het voldoet aan
de eisen van punt 3.2. Zij gaat ervan uit dat aan deze eisen is voldaan voor de kwaliteitssystemen
waarin de desbetreffende geharmoniseerde normen worden toegepast.
Het beoordelingsteam dient ervaring te hebben in het beoordelen van de betrokken technologie. De
beoordelingsprocedure omvat een bezoek aan de bedrijfsruimten van de fabrikant en, in naar behoren
gemotiveerde gevallen, aan de bedrijfsruimten van de leveranciers en/of de toeleveranciers van de
fabrikant om er de fabricageprocédés te controleren.
Het besluit wordt aan de fabrikant medegedeeld. Het bevat de conclusies van de controle en een met
redenen omklede beoordeling.
3.4. De fabrikant licht de aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd, in over elk
plan om het kwaliteitssysteem of het daaronder vallende productengamma ingrijpend te wijzigen.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en gaat na of het aldus gewijzigde
kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de eisen van punt 3.2. Zij stelt de fabrikant van haar besluit
in kennis. Het besluit bevat de conclusies van de controle en een met redenen omklede beoordeling.

4.

Onderzoek van het ontwerp van het product

4.1. Ten aanzien van de hulpmiddelen die onder bijlage II, lijst A, vallen, is de fabrikant, naast zijn
verplichtingen in het kader van punt 3, ook verplicht bij de aangemelde instantie een aanvraag in te
dienen voor een onderzoek van het dossier met betrekking tot het ontwerp van het hulpmiddel dat hij
wil fabriceren en dat onder de in punt 3.1 bedoelde categorie valt.
4.2. In de aanvraag worden het ontwerp, de fabricage en de prestaties van het betrokken hulpmiddel
beschreven. De aanvraag bevat ook de vereiste documenten als bedoeld in punt 3.2, onder c), aan de
hand waarvan kan worden beoordeeld of het hulpmiddel aan de eisen van de richtlijn voldoet.
4.3. De aangemelde instantie onderzoekt de aanvraag en verstrekt, wanneer het hulpmiddel aan de
desbetreffende bepalingen van deze richtlijn voldoet, de aanvrager een certificaat van EG-ontwerponderzoek. De aangemelde instantie kan eisen dat de aanvraag wordt aangevuld met extra proeven of
bewijsstukken om te kunnen beoordelen of voldaan is aan de eisen van de richtlijn. Het certificaat
bevat de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden voor de geldigheid ervan, de voor de
identificatie van het goedgekeurde ontwerp vereiste gegevens en, in voorkomend geval, een beschrijving van het beoogde doel van het hulpmiddel.
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4.4. Voor de in het goedgekeurde ontwerp aangebrachte wijzigingen moet een aanvullende goedkeuring
worden verstrekt door de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft
afgegeven, wanneer die wijzigingen van invloed kunnen zijn op de conformiteit van het ontwerp met
de essentiële eisen van de richtlijn of de gebruiksvoorschriften van het hulpmiddel. De aanvrager deelt
de aangemelde instantie die het certificaat van EG-ontwerponderzoek heeft afgegeven, alle wijzigingen
mede die in het goedgekeurde ontwerp zijn aangebracht. Deze aanvullende goedkeuring wordt
verleend in de vorm van een addendum bij het certificaat van EG-ontwerponderzoek.
4.5. De fabrikant brengt de aangemelde instantie onmiddellijk op de hoogte als hij kennis heeft van
veranderingen in de te onderzoeken ziekteverwekkers en merkstoffen van infecties, vooral als deze
verband houden met biologische complexiteit of variabiliteit. In diezelfde context deelt de fabrikant de
aangemelde instantie mee of het aannemelijk is dat die veranderingen de prestatie van het betrokken
medische hulpmiddel voor in-vitrodiagnostiek beïnvloeden.
5.

Toezicht

5.1. Het toezicht heeft ten doel ervoor te zorgen dat de fabrikant de verplichtingen die uit het
goedgekeurde kwaliteitssysteem voortvloeien, naar behoren vervult.
5.2. De fabrikant staat de aangemelde instantie toe alle nodige controles te verrichten en verstrekt haar alle
relevante informatie, in het bijzonder:
— de documentatie over het kwaliteitssysteem;
— de gegevens bedoeld in het deel van het kwaliteitssysteem dat op het ontwerp betrekking heeft,
zoals de resultaten van analyses, berekeningen, proeven enz.;
— de gegevens bedoeld in het deel van het kwaliteitssysteem dat op de fabricage betrekking heeft,
zoals de inspectieverslagen, de resultaten van proeven, de ijkgegevens en de rapporten betreffende
de kwalificaties van het betrokken personeel enz.
5.3. De aangemelde instantie verricht op gezette tijden de nodige controles en evaluaties om zich ervan te
vergewissen dat de fabrikant het goedgekeurde kwaliteitssysteem toepast, en verstrekt de fabrikant een
beoordelingsverslag.
5.4. De aangemelde instantie kan voorts onaangekondigde inspectiebezoeken brengen aan de fabrikant. Bij
deze bezoeken kan de aangemelde instantie, indien dat nodig is, proeven verrichten of laten uitvoeren
om zich van de goede werking van het kwaliteitssysteem te vergewissen. De aangemelde instantie
verstrekt de fabrikant een inspectieverslag en, indien er proeven zijn gedaan, een verslag daarvan.
6.

Keuring van vervaardigde hulpmiddelen die onder bijlage II, lijst A, vallen

6.1. In geval van controles op en proeven met hulpmiddelen die onder bijlage II, lijst A, vallen, stuurt de
fabrikant de aangemelde instantie na afloop onmiddellijk de verslagen toe over het onderzoek
waaraan de vervaardigde hulpmiddelen of partijen zijn onderworpen. Bovendien stelt de fabrikant de
monsters van de vervaardigde hulpmiddelen of partijen van hulpmiddelen volgens vooraf overeengekomen voorwaarden en modaliteiten ter beschikking van de aangemelde instantie.
6.2. De fabrikant mag het product in de handel brengen, tenzij de aangemelde instantie de fabrikant
binnen de overeengekomen termijn, doch niet later dan 30 dagen na de ontvangst van de monsters,
een andersluidend besluit meedeelt, waaronder met name eventuele voorwaarden voor de geldigheid
van afgegeven certificaten.
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BIJLAGE V

EG-TYPEONDERZOEK
1.

Het EG-typeonderzoek is het procedureonderdeel waarbij een aangemelde instantie vaststelt en
verklaart dat een representatief exemplaar van de betrokken productie voldoet aan de desbetreffende
bepalingen van de richtlijn.

2.

De aanvraag voor een EG-typeonderzoek wordt door de fabrikant of door zijn in de Gemeenschap
gevestigde gemachtigde ingediend bij een aangemelde instantie.
De aanvraag omvat:
— de naam en het adres van de fabrikant, alsmede de naam en het adres van de gemachtigde indien
de aanvraag dor deze laatste wordt ingediend;
— de in punt 3 beschreven documentatie die nodig is voor de beoordeling van de conformiteit van
het representatieve exemplaar van de betrokken productie, hierna „type” genoemd, met de eisen
van de richtlijn. De aanvrager stelt een „type” ter beschikking van de aangemelde instantie. Deze
kan zo nodig om andere exemplaren verzoeken;
— een schriftelijke verklaring dat geen aanvraag voor hetzelfde type bij een andere aangemelde
instantie is ingediend.

3.

De documentatie moet inzicht verschaffen in het ontwerp, de fabricage en de prestaties van het
hulpmiddel en dient met name de volgende elementen te omvatten:
— een algemene beschrijving van het type, inclusief de geplande varianten;
— alle documentatie als bedoeld in bijlage III, punt 3, streepjes 3 tot en met 13;
— voor hulpmiddelen bestemd voor zelftesten, de informatie bedoeld in bijlage III, punt 6.1.

4.

De aangemelde instantie:

4.1. onderzoekt en beoordeelt de documentatie, gaat na of het type dienovereenkomstig is vervaardigd en
identificeert de elementen die zijn ontworpen in overeenstemming met de desbetreffende bepalingen
van de in artikel 5 bedoelde normen, alsook de elementen waarvan het ontwerp niet gebaseerd is op
de desbetreffende bepalingen van die normen;
4.2. verricht de passende controles en vereiste proeven of laat deze uitvoeren om na te gaan of de door de
fabrikant gebruikte methoden voldoen aan de essentiële eisen van deze richtlijn, wanneer de in artikel
5 bedoelde normen niet zijn toegepast. Wanneer een hulpmiddel met een of meer andere hulpmiddelen
moet worden gecombineerd om voor het beoogde doel te kunnen functioneren, moet worden
aangetoond dat het eerste hulpmiddel aan de essentiële eisen voldoet wanneer het is gekoppeld aan
een of meer van deze hulpmiddelen die de kenmerken hebben welke door de fabrikant zijn
opgegeven;
4.3. verricht de passende controles en vereiste proeven of laat deze uitvoeren om na te gaan of — indien de
fabrikant voor toepassing van de desbetreffende normen heeft gekozen — deze daadwerkelijk zijn
toegepast;
4.4. komt met de aanvrager overeen waar de nodige controles en proeven zullen plaatsvinden.
5.

Wanneer het type aan de bepalingen van deze richtlijn voldoet, verstrekt de aangemelde instantie de
aanvrager een certificaat van EG-typeonderzoek. Het certificaat bevat de naam en het adres van de
fabrikant, de conclusies van het onderzoek, de voorwaarden voor de geldigheid van de verklaring
alsmede de gegevens die nodig zijn voor de identificatie van het goedgekeurde type. De relevante delen
van de documentatie worden aan het certificaat gehecht en een afschrift ervan wordt door de
aangemelde instantie bewaard.

6.

De fabrikant brengt de aangemelde instantie onmiddellijk op de hoogte als hij kennis heeft van
veranderingen in de te onderzoeken ziekteverwekkers en merkstoffen van infecties, vooral als deze
verband houden met biologische complexiteit of variabiliteit. In diezelfde context deelt de fabrikant de
aangemelde instantie mee of het aannemelijk is dat die veranderingen de prestatie van het hulpmiddel
voor in-vitrodiagnostiek beïnvloeden.
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6.1. Voor de in het goedgekeurde hulpmiddel aangebrachte wijzigingen moet een aanvullende goedkeuring
worden verstrekt door de aangemelde instantie die het certificaat van EG-typeonderzoek heeft
afgegeven, wanneer die wijzigingen van invloed kunnen zijn op de overeenstemming van het product
met de essentiële eisen van de richtlijn of de gebruiksvoorschriften met betrekking tot het hulpmiddel.
De aanvrager deelt de aangemelde instantie die het certificaat van EG-typeonderzoek heeft afgegeven,
alle dergelijke wijzigingen van het goedgekeurde hulpmiddel mede. Deze aanvullende goedkeuring
moet worden verleend in de vorm van een addendum bij het eerste certificaat van EGtypeonderzoek.
7.

Administratieve bepalingen
De andere aangemelde instanties kunnen een afschrift van de certificaten van EG-typeonderzoek en/of
de aanvullingen daarop verkrijgen. De bijlagen bij de certificaten worden op grond van een
gemotiveerd verzoek en na voorafgaande kennisgeving aan de fabrikant ter beschikking gehouden van
de andere aangemelde instanties.
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BIJLAGE VI

EG-KEURING
1.

De EG-keuring is de procedure waardoor de fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde
gemachtigde garandeert en verklaart dat zijn producten die onderworpen werden aan de procedure
van punt 4, in overeenstemming zijn met het type dat in het certificaat van EG-typeonderzoek is
beschreven en beantwoorden aan de desbetreffende eisen van deze richtlijn.

2.1. De fabrikant neemt alle nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat het fabricageprocédé waarborgt
dat de producten in overeenstemming zijn met het in het certificaat van EG-typeonderzoek beschreven
type en met de eisen van de richtlijn die erop van toepassing zijn. Voor hij met de fabricage begint,
moet de fabrikant een documentatiepakket samenstellen met een beschrijving van het fabricageprocédé, met name, indien van toepassing, ten aanzien van de sterilisatie en de geschiktheid van het
uitgangsmateriaal. Ook moeten de nodige testprocedures worden vermeld, waarbij rekening wordt
gehouden met de stand van de techniek. Alle vooraf vastgestelde en systematische maatregelen moeten
worden toegepast om te waarborgen dat de productie homogeen is en dat de producten in
overeenstemming zijn met het in het certificaat van EG-typeonderzoek beschreven type en met de
desbetreffende eisen van deze richtlijn.
2.2. Voorzover ten aanzien van bepaalde aspecten een eindcontrole als omschreven in punt 6.3 ongeschikt
is, past de fabrikant, met instemming van de aangemelde instantie, passende methoden toe om de
producten tijdens de fabricage te testen, onder observatie te houden en te controleren. In dit kader is
met betrekking tot de genoemde goedgekeurde procedures het bepaalde in bijlage IV, punt 5, van
toepassing.
3.

De fabrikant verbindt zich ertoe een systematische procedure op te zetten en zo nodig te actualiseren
die toelaat de na het productiestadium met de hulpmiddelen opgedane ervaring te onderzoeken,
alsook passende maatregelen te treffen om overeenkomstig bijlage III, punt 5, de nodige verbeteringen
aan te brengen en de vereiste kennisgevingen te doen.

4.

De aangemelde instantie voert met inachtneming van punt 2.2 de nodige onderzoeken en proeven uit
om na te gaan of het product in overeenstemming is met de eisen van de richtlijn, ofwel door elk
product te onderzoeken en te beproeven zoals bepaald in punt 5, ofwel door onderzoek en beproeving
van de producten op een statistische basis zoals bepaald in punt 6. Dit gebeurt naar keuze van de
fabrikant. Bij statistische controle volgens punt 6 beslist de aangemelde instantie of statistische
methoden voor keuring per partij dan wel keuring van losse partijen moeten worden toegepast. Deze
beslissing wordt in onderling overleg met de fabrikant genomen.
Wanneer de producten zich niet lenen voor onderzoek en beproeving op een statistische basis, is het
toegestaan onderzoeken en proeven uit te voeren op basis van zuiver toevallige steekproeven, op
voorwaarde dat een dergelijke procedure in combinatie met de overeenkomstig punt 2.2 genomen
maatregelen dezelfde mate van conformiteit garandeert.

5.

Keuring door onderzoek en beproeving van elk product

5.1. Alle producten worden individueel onderzocht en de passende proeven als bepaald in de in artikel 5
bedoelde toepasselijke norm(en), of daarmee gelijkwaardige proeven, worden uitgevoerd om na te
gaan of de producten in overeenstemming zijn met het type dat beschreven is in het certificaat van
EG-typeonderzoek en met de desbetreffende eisen van de richtlijn.
5.2. De aangemelde instantie brengt haar identificatienummer aan of laat het aanbrengen op elk
goedgekeurd product en stelt een conformiteitscertificaat op met betrekking tot de uitgevoerde
proeven.
6.

Statistische keuring

6.1. De fabrikant biedt de vervaardigde producten in homogene partijen aan.
6.2. Uit elke partij worden naar gelang van het geval een of meer steekproeven getrokken. De producten
die samen de steekproef vormen, worden onderzocht en de passende proeven als bepaald in de in
artikel 5 bedoelde toepasselijke norm(en), of daarmee gelijkwaardige proeven, worden uitgevoerd om
in voorkomend geval na te gaan of de producten in overeenstemming zijn met het type dat is
beschreven in het certificaat van EG-typeonderzoek en met de desbetreffende eisen van de richtlijn om
te bepalen of de partij wordt goedgekeurd dan wel afgekeurd.
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6.3. De statistische controle van de producten geschiedt op basis van attributen en/of variabelen, waarbij
steekproefschema’s worden gevolgd met werkingskenmerken die een hoog veiligheids- en prestatieniveau volgens de stand van de techniek waarborgen. Het steekproefschema zal worden vastgelegd door
de geharmoniseerde normen bedoeld in artikel 5, rekening houdend met de specifieke aard van de
betrokken productklassen.
6.4. Voor de partijen die worden goedgekeurd brengt de aangemelde instantie haar identificatienummer op
elk product aan, of laat het aanbrengen, en stelt zij een conformiteitscertificaat op met betrekking tot
de uitgevoerde proeven. Alle producten van de partij mogen in de handel worden gebracht, met
uitzondering van de niet-conform gebleken producten in de steekproef.
Indien een partij wordt afgekeurd, treft de bevoegde aangemelde instantie de nodige maatregelen om
te beletten dat die partij in de handel wordt gebracht. Indien herhaaldelijk partijen worden afgekeurd,
kan de aangemelde instantie de statistische keuring schorsen.
De fabrikant mag onder de verantwoordelijkheid van de aangemelde instantie tijdens het fabricageproces het identificatienummer van deze laatste aanbrengen.
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BIJLAGE VII

EG-CONFORMITEITSVERKLARING
(PRODUCTIEKWALITEITSBORGING)
1.

De fabrikant zorgt voor de toepassing van het voor de fabricage van de betrokken hulpmiddelen
goedgekeurde kwaliteitssysteem en verricht de eindcontrole ervan als vastgesteld in punt 3; hij is
onderworpen aan het in punt 4 bedoelde EG-toezicht.

2.

De conformiteitsverklaring is het procedureonderdeel waarbij de fabrikant die aan de verplichtingen
van punt 1 voldoet, garandeert en verklaart dat de betrokken producten in overeenstemming zijn met
het in de verklaring van EG-typeonderzoek beschreven type en met de voor deze producten geldende
bepalingen van deze richtlijn.
De fabrikant brengt de CE-markering aan overeenkomstig artikel 16 en stelt een conformiteitsverklaring op voor de hulpmiddelen in kwestie.

3.

Kwaliteitssysteem

3.1. De fabrikant dient bij een aangemelde instantie een aanvraag tot beoordeling van zijn kwaliteitssysteem in.
De aanvraag omvat:
— alle documentatie en verbintenissen als bedoeld in bijlage IV, punt 3.1, en
— de technische documentatie over de goedgekeurde types en een afschrift van de certificaten van
EG-typeonderzoek.
3.2. Door het kwaliteitssysteem wordt gegarandeerd dat de hulpmiddelen in overeenstemming zijn met het
in het certificaat van EG-typeonderzoek beschreven type.
Alle elementen, eisen en bepalingen die door de fabrikant voor zijn kwaliteitssysteem worden gevolgd,
moeten systematisch en ordelijk worden aangegeven in een documentatie van schriftelijke beleidslijnen
en procedures. Deze documentatie van het kwaliteitssysteem moet een uniforme interpretatie van het
kwaliteitsbeleid en de kwaliteitsprocedures zoals kwaliteitsprogramma’s, -plannen, -handleidingen en
-rapporten, mogelijk maken.
De documentatie bevat met name een adequate beschrijving van:
a) de kwaliteitsdoelstellingen van de fabrikant;
b) de organisatie van het bedrijf, en met name:
— de organisatiestructuren, de verantwoordelijkheden van het leidinggevend personeel en de
organisatorische bevoegdheden van de betrokkenen ten aanzien van de kwaliteit van de
fabricage van de hulpmiddelen;
— de middelen waarmee wordt nagegaan of het kwaliteitssysteem doeltreffend functioneert en
met name of het in staat is de gewenste kwaliteit van de producten te bereiken, inclusief de
controle op niet-conforme hulpmiddelen;
c) de technieken inzake bewaking en kwaliteitsborging in het fabricagestadium, en met name:
— de procédés en methoden die in het bijzonder bij sterilisatie worden toegepast;
— de procedures voor de inkoop;
— de productidentificatiemethoden die met betrekking tot de diverse fabricagestadia worden
vastgesteld en bijgewerkt op basis van tekeningen, specificaties of andere relevante documenten;
d) passend onderzoek en passende proeven vóór, tijdens en na de fabricage, de frequentie waarmee
deze worden verricht, alsmede de gebruikte beproevingsapparatuur. De traceerbaarheid van de
ijking moet gewaarborgd zijn.
3.3. De aangemelde instantie verricht een audit van het kwaliteitssysteem om na te gaan of het voldoet aan
de eisen van punt 3.2. Zij gaat ervan uit dat aan deze eisen is voldaan voor de kwaliteitssystemen
waarin de desbetreffende geharmoniseerde normen worden toegepast.
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Het beoordelingsteam dient ervaring te hebben in het beoordelen van de betrokken technologie. De
beoordelingsprocedure omvat een bezoek aan de bedrijfsruimten van de fabrikant en, in naar behoren
gemotiveerde gevallen, aan de bedrijfsruimten van de leveranciers en/of toeleveranciers van de
fabrikant om er de fabricageprocédés te controleren.
Het besluit moet aan de fabrikant worden medegedeeld. Het moet de conclusies van de controle en
een met redenen omklede beoordeling omvatten.
3.4. De fabrikant licht de aangemelde instantie die het kwaliteitssysteem heeft goedgekeurd in over elk
plan om het kwaliteitssysteem ingrijpend te wijzigen.
De aangemelde instantie beoordeelt de voorgestelde wijzigingen en gaat na of het aldus gewijzigde
kwaliteitssysteem nog steeds voldoet aan de eisen van punt 3.2. De aangemelde instantie stelt de
fabrikant van haar besluit in kennis. Het besluit bevat de conclusies van de controle en een met
redenen omklede beoordeling.
4.

Toezicht
De bepalingen van bijlage IV, punt 5, zijn van toepassing.

5.

Keuring van eindproducten die onder bijlage II, lijst A, vallen

5.1. In geval van controles op en proeven met hulpmiddelen die onder bijlage II, lijst A, vallen, stuurt de
fabrikant de aangemelde instantie na afloop onmiddellijk de verslagen toe over het onderzoek
waaraan de vervaardigde hulpmiddelen of partijen zijn onderworpen. Bovendien stelt de fabrikant de
monsters van de vervaardigde hulpmiddelen of partijen van hulpmiddelen volgens vooraf overeengekomen voorwaarden en modaliteiten ter beschikking van de aangemelde instantie.
5.2. De fabrikant mag het hulpmiddel in de handel brengen, tenzij de aangemelde instantie de fabrikant
binnen de overeengekomen termijn, doch niet later dan 30 dagen na de ontvangst van de monsters,
een andersluidend besluit meedeelt, waaronder met name eventuele voorwaarden voor de geldigheid
van afgegeven certificaten.
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BIJLAGE VIII

VERKLARING EN PROCEDURES INZAKE HULPMIDDELEN
DIE VOOR DOELTREFFENDHEIDSONDERZOEK ZIJN BESTEMD
1. De fabrikant of zijn in de Gemeenschap gevestigde gemachtigde stelt voor hulpmiddelen die voor
doeltreffendheidsonderzoek zijn bestemd, een verklaring op die de onder punt 2 genoemde bijzonderheden bevat, en garandeert dat aan de desbetreffende bepalingen van deze richtlijn wordt voldaan.
2. De verklaring bevat de volgende gegevens:
— gegevens ter identificatie van het hulpmiddel;
— een onderzoeksplan met in het bijzonder het doel, de wetenschappelijke, technische of medische
motivering, de reikwijdte van het onderzoek en het aantal betrokken hulpmiddelen;
— de lijst van laboratoria of andere instellingen die aan het doeltreffendheidsonderzoek deelnemen;
— de begindatum en de geplande duur van het onderzoek en, in het geval van hulpmiddelen voor
zelftesten, de plaats en het aantal deelnemende gebruikers;
— een verklaring dat het betrokken hulpmiddel — afgezien van de aspecten waarop het onderzoek
betrekking heeft en van de aspecten die specifiek in de verklaring worden genoemd — in
overeenstemming is met de eisen van de richtlijn en dat alle voorzorgsmaatregelen zijn genomen om
de gezondheid en de veiligheid van de patiënt, de gebruiker of andere personen te beschermen.
3. De fabrikant verbindt zich er eveneens toe de documentatie omtrent het ontwerp, de fabricage en de
prestaties van het product, met inbegrip van de beoogde prestaties, ter beschikking van de bevoegde
nationale autoriteiten te houden, zodat kan worden nagegaan of ze in overeenstemming zijn met de eisen
van deze richtlijn. Deze documentatie moet worden bewaard gedurende een periode van ten minste vijf
jaar na de afronding van het doeltreffendheidsonderzoek.
De fabrikant treft alle maatregelen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat de conformiteit van de
vervaardigde producten met de in de eerste alinea genoemde documentatie door het fabricageprocédé
wordt gewaarborgd.
4. Voor hulpmiddelen voor doeltreffendheidsonderzoek gelden de bepalingen van artikel 10, leden 1, 3
en 5.
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BIJLAGE IX

CRITERIA VOOR DE AANWIJZING VAN AANGEMELDE INSTANTIES
1. De aangemelde instantie, de directeur ervan en het met de beoordeling en keuring belaste personeel
mogen niet de ontwerper, de fabrikant, de leverancier, de installateur of de gebruiker zijn van de
hulpmiddelen die zij keuren, noch de gemachtigde van een der genoemde personen. Ze mogen noch
rechtstreeks, noch als gemachtigden optreden bij het ontwerpen, de bouw, de verkoop of het onderhoud
van deze hulpmiddelen. Een eventuele uitwisseling van technische informatie tussen fabrikant en
aangemelde instantie wordt door deze bepaling niet uitgesloten.
2. De aangemelde instantie en het personeel daarvan dienen de beoordeling en keuring uit te voeren met de
grootste mate van professionele integriteit en de vereiste technische bekwaamheid op het gebied van
medische hulpmiddelen; zij dienen vrij te zijn van elke druk en beïnvloeding, met name van financiële
aard, die hun oordeel of de uitslag van hun keuring kunnen beïnvloeden, inzonderheid van personen of
groepen van personen die belang hebben bij de resultaten van de keuring.
Wanneer een aangemelde instantie specifieke werkzaamheden met betrekking tot de vaststelling en
verificatie van feiten aan een onderaannemer toevertrouwt, moet de instantie zich er tevoren van
vergewissen dat de voorschriften van de richtlijn door de onderaannemer worden nageleefd. De
aangemelde instantie houdt de relevante documenten betreffende de beoordeling van de bekwaamheid
van de onderaannemer en betreffende de door hem in het kader van deze richtlijn uitgevoerde
werkzaamheden, ter beschikking van de nationale autoriteiten.
3. De aangemelde instantie moet alle taken die in een van de bijlagen III tot en met VII aan een dergelijke
instantie zijn toegewezen en waarvoor zij is aangemeld, kunnen vervullen, ongeacht of die taken door de
instantie zelf dan wel onder haar verantwoordelijkheid worden uitgevoerd. Zij dient met name te
beschikken over het personeel en de nodige middelen om de aan de uitvoering van de beoordelingen en
keuringen verbonden technische en administratieve taken adequaat te vervullen. Dit houdt in dat er
binnen de organisatie voldoende wetenschappelijk personeel beschikbaar is dat beschikt over de
passende ervaring en kennis die nodig is om de biologische en medische functionaliteit en prestaties van
hulpmiddelen waarvoor de organisatie is aangemeld, te beoordelen met betrekking tot de eisen van deze
richtlijn, in het bijzonder de eisen van bijlage I. De aangemelde instantie moet tevens kunnen beschikken
over het instrumentarium dat nodig is om de vereiste keuringen uit te voeren.
4. Het personeel dat met de controles is belast, moet:
— een goede beroepsopleiding hebben genoten die betrekking heeft op alle beoordelings- en keuringswerkzaamheden waarvoor de aangemelde instantie is aangewezen;
— voldoende kennis bezitten van de voorschriften betreffende de controles die het verricht en voldoende
ervaring hebben met deze controles;
— de vereiste bekwaamheid bezitten om op grond van de verrichte controles certificaten, notulen en
rapporten op te stellen.
5. De onafhankelijkheid van het personeel dat met de controles is belast, dient te zijn gewaarborgd. De
bezoldiging van dit personeel mag niet afhangen van het aantal controles dat het verricht, noch van de
uitslagen van deze controles.
6. De aangemelde instantie dient een wettelijkeaansprakelijkheidsverzekering af te sluiten, tenzij deze
wettelijke aansprakelijkheid uit hoofde van het nationale recht door de staat wordt gedekt of de
controles rechtstreeks door de lidstaat worden verricht.
7. Het personeel van de aangemelde instantie is gebonden aan het beroepsgeheim ten aanzien van alles wat
het bij de uitoefening van zijn taak in het kader van deze richtlijn of van de bepalingen van nationaal
recht die daaraan uitvoering geven, te weten komt (behalve tegenover de terzake bevoegde overheidsinstanties van de staat waarin de aangemelde instantie haar werkzaamheden verricht).
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BIJLAGE X

CE-CONFORMITEITSMARKERING

De CE-conformiteitsmarkering bestaat uit de initialen „CE” die in de volgende grafische vorm worden
weergegeven:

— Bij vergroting of verkleining van de markering moeten de verhoudingen die in de bovenstaande
gegradueerde afbeelding zijn aangegeven, in acht worden genomen.
— De onderscheiden onderdelen van de CE-markering moeten nagenoeg dezelfde hoogte hebben, die ten
minste 5 mm moet bedragen. Bij kleinschalige hulpmiddelen kan van deze minimumafmeting worden
afgeweken.
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MOTIVERING VAN DE RAAD
I.

INLEIDING

De Commissie heeft op 19 april 1995 bij de Raad een voorstel ingediend voor een richtlijn
van het Europees Parlement en de Raad betreffende medische hulpmiddelen voor invitrodiagnostiek. Dat richtlijnvoorstel is gebaseerd op artikel 100 A van het Verdrag.
Het Europees Parlement en het Economisch en Sociaal Comité hebben op 12 maart 1996,
respectievelijk 25 oktober 1995 advies uitgebracht.
Naar aanleiding van het advies van het Europees Parlement heeft de Commissie op 20
december 1996 een gewijzigd voorstel ingediend.
Op 23 maart 1998 heeft de Raad volgens artikel 189 B van het Verdrag een gemeenschappelijk standpunt vastgesteld over het Commissievoorstel.

II.

DOEL VAN HET VOORSTEL

Met dit voorstel voor een richtlijn van het type „nieuwe aanpak” wordt een aanvulling
beoogd van het communautaire juridisch kader met betrekking tot de voorwaarden voor
het in de handel brengen van medische hulpmiddelen, dat thans wordt gevormd door de
Richtlijnen 90/385/EEG (actieve implanteerbare medische hulpmiddelen) en 93/42/EEG
(medische hulpmiddelen), zulks door de onderlinge aanpassing van de nationale wetgevingen terzake uit te breiden tot de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek. Om de
totstandkoming van een uniforme communautaire regelgeving te stimuleren, is deze richtlijn
grotendeels gebaseerd op het bepaalde in de Richtlijnen 90/385/EEG en 93/42/EEG.
De medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek vormen een subcategorie van de
medische hulpmiddelen zoals die reeds in Richtlijn 93/42/EEG zijn omschreven. Het betreft
producten die voor medische doeleinden worden gebruikt bij de in-vitroanalyse van aan het
menselijk lichaam onttrokken specimens. Het nagestreefde medische doel kan bestaan in de
analyse van de gezondheidstoestand (cholesterolbepalingen, zwangerschapstests), de diagnose van ziekten of aangeboren afwijkingen, de monitoring van het verloop van een
therapie (bijvoorbeeld dosering en bepaling van het effect van geneesmiddelen) of de
vaststelling van de compatibiliteit en de geschiktheid met het oog op orgaantransplantaties
of bloedtransfusies (bijvoorbeeld hepatitis- en HIV-tests). Het richtlijnvoorstel bepaalt aan
welke essentiële eisen deze producten moeten voldoen, zowel wat betreft hun betrouwbaarheid met het oog op het gebruik ervan, als wat betreft de bescherming van gebruikers en
van derden. Het voorstel voorziet tevens in een harmonisatie van de overeenstemmingsbeoordelingsprocedures waaraan de fabrikanten hun producten moeten onderwerpen alvorens
ze op de markt te brengen.

III. ANALYSE VAN HET GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT
A. Algemene opmerkingen
Het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is gebaseerd op het gewijzigd voorstel
van de Commissie en omvat derhalve, zowel naar de letter als naar de geest, de meeste
door de Commissie overgenomen amendementen van het Europees Parlement. De enige
significante uitzondering daarop zijn de amendementen met betrekking tot de opneming
van bepaalde medische hulpmiddelen die worden vervaardigd met behulp van cellen of
weefsels van menselijke oorsprong, in het toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG
(amendementen nrs. 33, 36, 37, 38 en 39).
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Krachtens het gemeenschappelijk standpunt vallen de medische hulpmiddelen voor
in-vitrodiagnostiek vervaardigd uit weefsels, cellen en materialen van menselijke oorsprong wel onder dat toepassingsgebied, maar geldt dat niet voor de andere medische
hulpmiddelen, omdat de Raad tot dusver nog geen overeenstemming heeft kunnen
bereiken over de uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG tot
hulpmiddelen die stoffen van menselijke oorsprong bevatten. De Raad is daarom, gelet
op het specifieke karakter van dit type hulpmiddelen en de talrijke (bekende en nog te
verwachten) problemen die zijn verbonden aan stoffen van menselijke oorsprong,
overeengekomen dat eerst grondig moet worden nagedacht over alle veiligheids- en
ethische aspecten van dit vraagstuk.
Omdat het richtlijnvoorstel betreffende medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek
wegens zijn economisch belang en zijn invloed op de volksgezondheid spoedig zou
moeten worden aangenomen, is de Raad van mening dat het vraagstuk van de
uitbreiding van het toepassingsgebied van Richtlijn 93/42/EEG tot hulpmiddelen die
stoffen van menselijke oorsprong bevatten, apart moet worden besproken. Artikel 21
van het gemeenschappelijk standpunt bevat derhalve geen bepalingen terzake.
In de preambule is echter wel een overweging opgenomen waarin de Raad benadrukt
dat de werkzaamheden moeten worden voortgezet teneinde ook voor deze categorie
medische hulpmiddelen zo spoedig mogelijk communautaire wetgeving tot stand te
brengen. Dat moet dan gebeuren op basis van die gedeelten van het Commissievoorstel
die in dit gemeenschappelijk standpunt niet zijn opgenomen.
De Raad heeft het tevens noodzakelijk geacht specifieke maatregelen te treffen om de
veiligheid van de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek aanzienlijk te verbeteren, ervan uitgaande dat eventuele gebreken aanleiding geven tot verkeerde diagnoses,
die in sommige gevallen ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid en de
behandeling van de patiënten, of voor andere personen, die door besmettelijke ziekten
zouden kunnen worden geïnfecteerd.

B. Voornaamste wijzigingen die in het Commissievoorstel zijn aangebracht om de veiligheid van de medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek te verbeteren
De wijzigingen hebben met name betrekking op:
— de lijst van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die als „gevoelig”
worden beschouwd (bijlage II bij het richtlijnvoorstel) en de specifieke bepalingen
betreffende de meest gevoelige producten;
— de specifieke bepalingen betreffende het markttoezicht;
— de invoering van bijzondere maatregelen inzake gezondheidsbewaking;
— de regels inzake de aangemelde instanties.

1. Lijst van medische hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek die als „gevoelig” worden
beschouwd (bijlage II bij het richtlijnvoorstel) en de specifieke bepalingen betreffende de meest gevoelige producten
a) L i j s t v a n g e v o e l i g e m e d i s c h e h u l p m i d d e l e n ( b i j l a g e I I I )
Ten aanzien van een heel gamma aan hulpmiddelen voor in-vitrodiagnostiek,
met uitzondering van hulpmiddelen voor zelftesten, voorziet artikel 9, in
samenhang met bijlage III, van het gewijzigd voorstel, in een controle van
ontwerp en fabricage onder verantwoordelijkheid van de fabrikant, zonder dat
derden daaraan te pas komen. De grote meerderheid van de onder de richtlijn
vallende hulpmiddelen levert namelijk geen rechtstreeks gevaar op voor de
patiënten en is bestemd voor gebruik door naar behoren opgeleide vakmensen.
Bovendien kunnen de resultaten van de analyses vaak nog met andere middelen
worden bevestigd.
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Een aantal in bijlage II vermelde gevoelige hulpmiddelen kan evenwel pas in de
handel worden gebracht na interventie van een aangemelde instantie. Het gaat
daarbij om hulpmiddelen waarvan de goede werking van fundamenteel belang is
voor de medische praktijk en die bij eventuele gebreken een ernstig risico voor
de gezondheid kunnen inhouden. De Raad heeft het nodig geacht de lijst van
deze categorieën hulpmiddelen in het gewijzigd voorstel aanzienlijk uit te
breiden, door er met name bepaalde categorieën reagentia en reactieve producten
aan toe te voegen voor het bepalen van bloedgroepen en het opsporen van
onregelmatige anti-erytrocytaire antilichamen en bepaalde menselijke besmettingen. De Raad heeft tot op zekere hoogte ook rekening gehouden met de
amendementen nrs. 55 en 71 van het Europees Parlement, die door de
Commissie niet waren overgenomen in het gewijzigd voorstel.
Voor wat betreft de in bijlage II vermelde hulpmiddelen, is de Raad van mening
dat bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de categorieën producten
die worden gebruikt in de context van bloedtransfusies en de preventie van aids
en bepaalde vormen van hepatitis, zulks rekening houdend met het feit dat deze
een overeenstemmingsbeoordeling vergen die waarborgt dat ontwerp en fabricage een optimale veiligheid en dito betrouwbaarheid bieden. Bijlage II is
daarom opgesplitst in twee afzonderlijke lijsten, A en B, waarbij lijst A de
medische hulpmiddelen omvat en lijst B de overige hulpmiddelen. Voor de in
lijst A opgenomen hulpmiddelen gelden bijzondere eisen.

b) S p e c i f i e k e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e d e m e e s t g e v o e l i g e h u l p m i d d e len (lijst A)

De Raad is van oordeel dat de eisen die gelden voor de vanuit het oogpunt van
de gezondheid meest gevoelige hulpmiddelen, moeten omvatten:
i)

Gebruik van gemeenschappelijke technische specificaties (artikel 5, lid 3)

Naast de verwijzing naar geharmoniseerde normen om aan te tonen dat de
hulpmiddelen in overeenstemming zijn met de essentiële eisen (artikel 5,
leden 1 en 2), heeft de Raad het nodig geacht te bepalen dat gemeenschappelijke technische specificaties moeten worden opgesteld voor de in lijst A
vermelde hulpmiddelen en, voorzover nodig, de hulpmiddelen van lijst B,
om de criteria voor het onderzoek en het heronderzoek naar de doeltreffendheid van die hulpmiddelen vast te stellen (artikel 5, lid 3). Die
specificaties, die zullen worden aangenomen volgens de procedure van
artikel 7, zullen worden gelijkgesteld met geharmoniseerde normen, voorzover de toepassing ervan zal leiden tot een vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen van de richtlijn. In tegenstelling tot wat geldt
voor de geharmoniseerde normen, zullen de fabrikanten zich als regel
moeten houden aan de gemeenschappelijke technische specificaties.
De vaststelling van die gemeenschappelijke technische specificaties is
bedoeld om rekening te houden met de huidige praktijk in sommige
lidstaten waarbij dergelijke specificaties door de overheid worden aangenomen voor welbepaalde medische hulpmiddelen die voornamelijk worden
gebruikt ter evaluatie van de veiligheid van de bloedvoorziening en van
orgaandonaties. De gemeenschappelijke technische specificaties komen dus
in de plaats van de specificaties die thans in die lidstaten gelden.
ii)

Invoering van een verplicht onderzoek van het ontwerp (bijlage IV, punt 4)

De Raad heeft het nuttig geacht aan bijlage IV een punt 4 toe te voegen
waarin staat dat de fabrikant niet alleen zijn kwaliteitssysteem moet laten
beoordelen door een aangemelde instantie, maar ook een dossier met
betrekking tot het ontwerp van het hulpmiddel dat hij wil fabriceren aan
een aangemelde instantie moet voorleggen.
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iii) Invoering van een procedure voor de controle van de partijen (bijlage IV, punt 6)
De Raad is van mening dat de keuring van vervaardigde hulpmiddelen moet
worden versterkt door de invoering van een procedure voor de controle van
de partijen, die de aangemelde instantie de mogelijkheid biedt elke partij
vervaardigde hulpmiddelen te keuren.

2. Specifieke bepalingen betreffende het markttoezicht
Net zoals in het gewijzigd voorstel wordt in het gemeenschappelijk standpunt de
nadruk gelegd op de verplichting voor de lidstaten om toezicht te houden op de
veiligheid van de reeds in de handel gebrachte producten (artikel 2). Om de lidstaten
in staat te stellen hun verplichtingen op het gebied van het markttoezicht beter na te
komen, heeft de Raad het evenwel nodig geacht de bepalingen betreffende de
kennisgeving van de hulpmiddelen (artikel 10) uit te breiden, door eraan toe te
voegen dat de fabrikant de bevoegde autoriteiten het volgende moet toezenden:
— precieze gegevens betreffende de reagentia, de reactieve producten en het
kalibratie- en controlemateriaal;
— alle gegevens ter identificatie van de in bijlage II vermelde hulpmiddelen en van
hulpmiddelen voor zelftesten.
Aan artikel 10 is een nieuw lid toegevoegd, waarin is bepaald dat de lidstaten
kunnen verzoeken om te worden geïnformeerd over de gegevens ter identificatie
(samen met het etiket en de gebruiksaanwijzing) van de onder bijlage II vallende
hulpmiddelen en de hulpmiddelen die bestemd zijn voor zelftesten, wanneer zulke
hulpmiddelen op hun grondgebied in de handel worden gebracht en/of in gebruik
genomen.
De Raad heeft ook, conform het gewijzigd voorstel, een nieuw artikel toegevoegd
betreffende de oprichting van een Europese databank (artikel 12). De Raad laat het
aan de Commissie, daarin bijgestaan door het comité „Medische hulpmiddelen”,
over om de praktische regels vast te stellen voor de uitvoering en het beheer van de
databank, maar heeft het wenselijk geacht om nu reeds te bepalen welke categorieën
gegevens in die databank moeten worden opgenomen. Die categorieën zijn tot het
absoluut noodzakelijke minimum beperkt, om geen kosten te veroorzaken die niet
in verhouding staan tot de nagestreefde doelstellingen.
De Raad heeft het ten slotte wenselijk geacht om, conform het laatste deel van
amendement nr. 21 van het Europees Parlement, in artikel 10 een nieuw lid in te
voegen dat stipuleert dat de in artikel 10 bedoelde kennisgeving voorlopig, in
afwachting van de instelling van de Europese databank, wordt gedaan aan de
bevoegde autoriteiten van elke lidstaat waar het hulpmiddel in de handel wordt
gebracht.

3. Invoering van bijzondere maatregelen inzake gezondheidsbewaking (nieuw artikel
13)
Met dit nieuwe artikel wordt beoogd de lidstaten de mogelijkheid te bieden omwille
van de bescherming van de gezondheid en de veiligheid en/of om de naleving van de
vereisten van de volksgezondheid te waarborgen, overeenkomstig artikel 36 van het
Verdrag, alle nodige en gerechtvaardigde overgangsmaatregelen te treffen met het
oog op een beperking van of een verbod op het beschikbaar stellen van een
welbepaald product of een welbepaalde categorie producten, of om die producten
aan bepaalde eisen te onderwerpen. In voorkomend geval kunnen de nationale
maatregelen worden vervangen door communautaire maatregelen die worden aangenomen volgens de procedure van artikel 7, lid 2.
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Het gaat hier bijvoorbeeld om tests voor het detecteren van een HIV-besmetting of
van een genetisch bepaalde vatbaarheid voor bepaalde ziekten, waarvoor beperkingen kunnen worden ingevoerd voor wat betreft het beoogde gebruik, rekening
houdend met de technologische ontwikkeling en het ontstaan van nieuwe risico’s.
De Raad heeft het voorts nuttig geacht een identieke bepaling op te nemen in
Richtlijn 93/42/EEG (artikel 21, lid 2, onder d), van het gemeenschappelijk
standpunt).

4. Regels die van toepassing zijn op de aangemelde instanties
De regels die gelden voor de aanwijzing van de aangemelde instanties die zijn belast
met het toezicht, zijn verscherpt, getuige:
— de aangescherpte verplichting voor de aangemelde instanties om een verklaring
te schorsen of in te trekken (of in voorkomend geval aan beperkingen te
onderwerpen) in bepaalde omstandigheden en de bevoegde autoriteiten daarvan
in kennis te stellen (artikel 15, lid 6);
— de nieuwe eis die is opgenomen om de aangemelde instanties te verplichten
desgevraagd alle relevante informatie te verstrekken aan de hand waarvan de
lidstaten kunnen nagaan of de criteria voor de aanwijzing van de aangemelde
instanties wel zijn nageleefd;
— de criteria voor de aanwijzing die zijn verduidelijkt voor wat betreft de
noodzaak voor de aangemelde instantie om te beschikken over voldoende
wetenschappelijk personeel dat de nodige ervaring en kennis bezit om de
biologische en medische functionaliteit en prestaties van de hulpmiddelen te
kunnen beoordelen (bijlage IX, punt 3).
IV. STANDPUNT VAN DE RAAD OVER DE AMENDEMENTEN VAN HET PARLEMENT
BETREFFENDE ANDERE ASPECTEN VAN HET VOORSTEL

De Raad heeft rekening gehouden met zowel de letter als de geest van de overgrote
meerderheid van de amendementen van het Parlement die door de Commissie in het
gewijzigd voorstel zijn overgenomen. Zo is hij bijvoorbeeld uitgegaan van amendement nr.
8 betreffende hulpmiddelen voor diagnosegeoriënteerde behandelingscontrole om de definitie van deze hulpmiddelen te verduidelijken (artikel 1, lid 2, onder b)). Hij heeft er tevens in
de geest van de amendementen nrs. 41, 42, 44, 48 (tweede deel) tot en met 50, de voorkeur
aan gegeven in een overweging op te nemen dat de fabricage van medische hulpmiddelen
voor in-vitrodiagnostiek ook de verpakking van die hulpmiddelen omvat, voorzover er een
samenhang bestaat tussen deze verpakking en de veiligheid en prestaties van de hulpmiddelen.
De Raad heeft evenwel geen rekening kunnen houden met alle amendementen betreffende
de minimalisering van de risico’s voor een aantal essentiële eisen van bijlage I bij het
gewijzigd voorstel.
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GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 31/98
door de Raad vastgesteld op 23 maart 1998
met het oog op de aanneming van Besluit nr. . . ./98/EG van het Europees Parlement en de
Raad van . . . betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor
activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie
(1998-2002)
(98/C 178/03)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE
EUROPESE UNIE,

zaamheden op het gebied van onderzoek, technische ontwikkeling en demonstratie (1994-1998) (5),
door onafhankelijke bevoegde deskundigen een
externe evaluatie moet laten uitvoeren van het
beheer en van de resultaten van de activiteiten van
de Gemeenschap in de loop van de vijf aan de
evaluatie voorafgaande jaren, alvorens haar voorstel voor een vijfde kaderprogramma in te dienen;
dat deze evaluatie en de conclusies ervan, alsmede
de opmerkingen van de Commissie, zijn medegedeeld aan het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van
de Regio’s;

Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap, inzonderheid op artikel 130, lid 1,
Gezien het voorstel van de Commissie (1),
Gezien het advies van het Economisch en Sociaal Comité (2),
Gezien het advies van het Comité van de Regio’s (3),

(4)

Overwegende dat, overeenkomstig artikel 130 F,
lid 1, van het Verdrag, het beleid van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling in de eerste plaats betrekking
moet hebben op maatschappelijke problemen, de
verbetering van het internationale concurrentievermogen van de communautaire industrie, duurzame
ontwikkeling, het scheppen van arbeidsplaatsen, de
kwaliteit van het bestaan en de mondialisering van
kennis, de bijdrage tot de ontwikkeling en de
uitvoering van het beleid van de Gemeenschap en
de plaats van de Gemeenschap als centrum van
wetenschappelijke en technologische kwaliteit in de
wereld;

(5)

Overwegende dat passende maatregelen moeten
worden genomen ter bevordering van de samenwerking en de coördinatie tussen de lidstaten;

(6)

Overwegende dat de OTO-activiteiten die uit
hoofde van de eerste, in artikel 130 G van het
Verdrag omschreven activiteit worden verricht,
zich moeten concentreren op een beperkt aantal
thema’s; dat die activiteiten in de context van
werkzaamheden onder contract moeten worden
uitgevoerd via „kernactiviteiten”, waarin de werkzaamheden (gaande van fundamenteel onderzoek
over toegepast en generiek onderzoek tot ontwikkeling en demonstratie) in een samenhangend
geheel zijn bijeengebracht teneinde ze strategisch

Volgens de procedure van artikel 189 B van het Verdrag (4),
(1)

Overwegende dat overeenkomstig artikel 130 F,
lid 3, en artikel 130 I, lid 1, van het Verdrag, een
meerjarenkaderprogramma dient te worden vastgesteld, waarin alle activiteiten van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling met inbegrip van demonstratie
(hierna OTO genoemd), zijn opgenomen;

(2)

Overwegende dat het passend werd geacht voor de
periode 1998-2002 een nieuw kaderprogramma
vast te stellen om te waarborgen dat de activiteiten
van de Gemeenschap op het gebied van onderzoek
worden voortgezet;

(3)

Overwegende dat de Commissie, overeenkomstig
artikel 4, lid 2, van Besluit nr. 1110/94/EG van het
Europees Parlement en de Raad van 26 april 1994
betreffende het vierde kaderprogramma van de
Europese Gemeenschap van communautaire werk-

(1) PB C 173 van 7.6.1997, blz. 10, en PB C 291 van
25.9.1997, blz. 15.
(2) PB C 355 van 21.11.1997, blz. 38, en PB C 73 van
9.3.1998, blz. 133.
(3) PB C 379 van 15.12.1997, blz. 26.
(4) Advies van het Europees Parlement van 18 december 1997
(PB C 14 van 19.1.1998, blz. 171), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 23 maart 1998 en besluit van het
Europees Parlement van . . . (nog niet verschenen in het
Publicatieblad).

(5) PB L 126 van 18.5.1994, blz. 1. Besluit laatstelijk gewijzigd
bij Besluit nr. 2535/97/EG (PB L 347 van 18.12.1997,
blz. 1).
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op een gemeenschappelijk Europees vraagstuk of
probleem te richten, generieke activiteiten voor
onderzoek en technologische ontwikkeling, en activiteiten om het optimaal gebruik en een betere
toegankelijkheid van onderzoekinfrastructuur te
bevorderen;

(7)

Overwegende dat de activiteiten die worden verricht uit hoofde van de tweede (samenwerking met
derde landen en internationale organisaties), de
derde (verspreiding en optimale exploitatie van
OTO-resultaten) en de vierde activiteit (opleiding
en mobiliteit van onderzoekers), als omschreven in
artikel 130 G van het Verdrag, elkaar en de voornoemde OTO-activiteiten moeten aanvullen en
steunen en onderling een wisselwerking moeten
aangaan;

(8)

Overwegende dat om deze benadering te kunnen
toepassen het in de Gemeenschap bestaande potentieel aan wetenschappelijke en technologische topkwaliteit moet worden gehandhaafd en zelfs versterkt, rekening houdend met de door de belangrijkste internationale partners ondernomen activiteiten;

(9)

Overwegende dat in ditzelfde verband ook bijzondere klemtoon moet worden gelegd op de behoeften van kleine en middelgrote ondernemingen
(KMO’s), teneinde hun daadwerkelijke deelneming
aan communautaire programma’s en hun vermogen om daarvan profijt te trekken te bevorderen,
op de verspreiding en de overdracht van resultaten,
op innovatie en op de opleiding en de mobiliteit
van de onderzoekers en op bevordering van de
opkomst van een nieuwe generatie van ondernemende onderzoekers met vernieuwende ideeën;

(10)

Overwegende dat onderzoek en technologische
ontwikkeling economische groei kunnen stimuleren
en zo kunnen leiden tot duurzame werkgelegenheid;

(11)

Overwegende dat onderzoekers, bedrijfsleven en
gebruikers aanzienlijk hebben bijgedragen tot het
bepalen van de activiteiten die in het kader van het
vijfde kaderprogramma moeten worden verricht en
dat ze bij de uitvoering van dat kaderprogramma
moeten worden betrokken;

(12)

Overwegende dat bij de formulering en de uitvoering van het beleid en de activiteiten van de
Gemeenschap rekening moet worden gehouden
met de doelstellingen in verband met de economische en sociale samenhang; dat het kaderprogramma overeenkomstig dit beginsel een bijdrage
moet leveren aan de harmonische ontwikkeling van
de Gemeenschap en tegelijkertijd OTO-activiteiten
van hoge kwaliteit moet bevorderen; dat daarom
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de complementaire rol van de OTO-activiteiten en
de door de Gemeenschap via andere desbetreffende
instrumenten genomen initiatieven in aanmerking
dienen te worden genomen;
(13)

Overwegende dat het nodig is de deelneming van
de ultraperifere regio’s aan communautaire OTOactiviteiten te bevorderen door middel van passende mechanismen die zijn afgestemd op de bijzondere situatie van die regio’s;

(14)

Overwegende dat overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel en het evenredigheidsbeginsel zoals
neergelegd in artikel 3 B van het Verdrag, de
doelstellingen van het communautaire beleid op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling zoals die in het vijfde kaderprogramma zijn
geconcretiseerd, activiteiten op communautair niveau steunen voorzover de doelstellingen niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt; dat een kritische massa in menselijk en
financieel opzicht tot stand moet worden gebracht,
met name door de combinatie van de complementaire expertise en middelen die in de lidstaten
beschikbaar zijn; dat deze doelstellingen derhalve
beter op communautair niveau kunnen worden
verwezenlijkt; dat dit besluit beperkt is tot het
vereiste minimum om deze doelstellingen te verwezenlijken en niet verder gaat dan wat hiertoe
nodig is;

(15)

Overwegende dat de financiële deelneming van de
Gemeenschap in de activiteiten van het kaderprogramma overeenkomstig de beginselen van het
kaderprogramma op het niveau van de specifieke
programma’s kan worden gedifferentieerd naar
gelang van de aard van de activiteiten en de
marktgerichtheid, in naar behoren gemotiveerde
specifieke gevallen en met inachtneming van de
communautaire kaderregeling inzake staatssteun
voor onderzoek en ontwikkeling (1), met name de
punten 5.12 en 5.13, en met de internationale
voorschriften;

(16)

Overwegende dat het totale maximumbedrag van
het vijfde kaderprogramma aangepast moet worden in geval vóór het einde van de looptijd van het
kaderprogramma nieuwe lidstaten toetreden;

(17)

Overwegende dat de deelneming van de Gemeenschap aan het kaderprogramma gedurende de hele
looptijd van het programma in overeenstemming
moet zijn met de geldende financiële vooruitzichten; dat rekening moet worden gehouden met het
feit dat er tijdens de looptijd van het vijfde kaderprogramma over nieuwe financiële vooruitzichten
zal worden onderhandeld; dat, indien het totale
maximumbedrag niet in overeenstemming zou zijn

(1) PB C 45 van 17.2.1996, blz. 5.
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met het volgens de dan geldende financiële vooruitzichten voor onderzoek beschikbare bedrag, of
indien er geen financiële vooruitzichten van kracht
zouden zijn, overeenkomstig de in het Verdrag
bepaalde voorwaarden een nieuw bedrag moet
worden vastgesteld; dat voor de specifieke programma’s analoge regelingen moeten worden
getroffen;
(18)

(19)

(20)

(21)

Overwegende dat de administratieve uitgaven in
verband met onderzoeksactiviteiten gefinancierd
moeten worden uit het aan het kaderprogramma
toegewezen totaalbedrag en op transparante wijze
op de begroting moeten worden opgenomen;
Overwegende dat de criteria voor de keuze van de
thema’s waaruit het vijfde kaderprogramma is
samengesteld en van de daarmee samenhangende
wetenschappelijke en technologische doelstellingen,
bovengenoemde beginselen in acht nemen; dat diezelfde criteria consequent moeten worden toegepast bij de uitvoering van het vijfde kaderprogramma teneinde de samenhang ervan te waarborgen;
Overwegende dat het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek (GCO) eigen OTO-werkzaamheden zal verrichten via onderzoek en wetenschappelijke en technische ondersteuningsactiviteiten van
institutionele aard wanneer het op communautair
niveau over bijzondere of zelfs unieke expertise en
voorzieningen beschikt of wanneer het wordt
belast met noodzakelijke werkzaamheden voor de
definitie en uitvoering van beleidsvormen en taken
van de Gemeenschap die overeenkomstig het Verdrag aan de Commissie toekomen en waarvoor de
onpartijdigheid van het GCO is vereist; dat het
bovendien in het kader van consortia geleidelijk
aan in een concurrentieel kader deelneemt aan de
uitvoering van onderzoeksactiviteiten die plaatshebben uit hoofde van werkzaamheden onder contract;
Overwegende dat de ethische aspecten van de
vooruitgang van kennis en technologie en de toepassing ervan in aanmerking moeten worden genomen en dat de onderzoeksactiviteiten moeten worden verricht met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen en met respect voor de
particuliere levenssfeer;

(22)

Overwegende dat bij de uitvoering van het vijfde
kaderprogramma rekening moet worden gehouden
met het gelijkekansenbeleid van de Gemeenschap;

(23)

Overwegende dat behalve het jaarverslag dat
krachtens artikel 130 P van het Verdrag aan het
Europees Parlement en de Raad moet worden
voorgelegd, overeenkomstig de aanbevelingen die
met het oog op de doorzichtigheid en een gezond
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en doelmatig beheer moeten worden uitgevoerd,
regelingen moeten worden vastgesteld voor een
systematisch onderzoek van de voortgang van het
vijfde kaderprogramma en de evaluatie ervan;
(24)

Overwegende dat binnen het kaderprogramma
meer activiteiten moeten worden uitgevoerd die
momenteel worden uitgevoerd op grond van het
EGKS-Verdrag, waarvan de geldigheid in 2002
verstrijkt;

(25)

Overwegende dat teneinde de samenhang te waarborgen tussen de onderzoeksactiviteiten die krachtens het Verdrag tot oprichting van de Europese
Gemeenschap worden ondernomen en de werkzaamheden die krachtens het Euratom-Verdrag
worden uitgevoerd, het besluit betreffende het
kaderprogramma voor activiteiten inzake onderzoek en onderwijs op het gebied van kernenergie
tegelijk met en voor dezelfde periode als het onderhavige kaderprogramma moet worden vastgesteld;

(26)

Overwegende dat het Comité voor wetenschappelijk en technisch onderzoek (CREST) is geraadpleegd,

BESLUITEN:

Artikel 1
1. Voor de periode van 1998 tot en met 2002 wordt een
meerjarenkaderprogramma voor alle activiteiten van de
Gemeenschap, inclusief demonstratieactiviteiten, op het
gebied van onderzoek en technologische ontwikkeling,
hierna „vijfde kaderprogramma” genoemd, vastgesteld.
2. Het vijfde kaderprogramma omvat overeenkomstig
artikel 130 G van het Verdrag vier communautaire activiteiten:
a) uitvoering van programma’s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie;
b) bevordering van de samenwerking inzake communautair onderzoek, communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale organisaties;
c) verspreiding en optimale exploitatie van de resultaten
van de activiteiten inzake communautair onderzoek,
communautaire technologische ontwikkeling en demonstratie;
d) stimulering van de opleiding en de mobiliteit van
onderzoekers in de Gemeenschap.
De eerste communautaire activiteit heeft betrekking op de
volgende vier thema’s:
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1. kwaliteit van het bestaan en beheer van de biologische
hulpbronnen;
2. gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij;
3. concurrerende en duurzame groei;
4. energie, milieu en duurzame groei.
De tweede, de derde en de vierde communautaire activiteit hebben respectievelijk betrekking op de volgende drie
thema’s:
1. bevestiging van de internationale rol van het communautaire onderzoek,
2. bevordering van innovatie en stimulering van deelneming van KMO’s,
3. versterking van het menselijk onderzoekpotentieel en
verdieping van de fundamentele kennis op sociaaleconomisch gebied.
Activiteiten die binnen de thematische programma’s van
de eerste communautaire activiteit worden verricht, dragen in coördinatie en interactie met de horizontale programma’s eveneens bij tot het bereiken van de doelstellingen van deze drie thema’s.
Er zal gestreefd worden naar complementariteit met de
betrokken initiatieven van de lidstaten en met initiatieven
zoals COST en Eureka.
3. De criteria die tot de keuze van de in lid 2 genoemde
thema’s en de daarmee samenhangende doelstellingen
hebben geleid, zijn in bijlage I opgenomen. Zij worden bij
de uitvoering van het vijfde kaderprogramma toegepast.
4. De grote lijnen van de communautaire activiteiten, de
wetenschappelijke en technologische doelstellingen ervan
en de daarmee samenhangende prioriteiten zijn in bijlage II opgenomen.

Artikel 2
1. a) Het totale maximumbedrag voor de financiële
deelneming van de Gemeenschap aan het vijfde
kaderprogramma bedraagt 12 740 miljoen ECU.
Van dit bedrag:
— is 3 100 miljoen ECU bestemd voor de periode
1998-1999;
— is 9 640 miljoen ECU bestemd voor de periode
2000-2002.
b) Het bedrag van 9 640 miljoen ECU zal als bevestigd worden beschouwd als het in overeenstemming is met de voor de periode 2000-2002 geldende financiële vooruitzichten. Als er nieuwe
financiële vooruitzichten gelden, wordt aan deze
voorwaarde enkel geacht te zijn voldaan indien:
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— de financiële vooruitzichten aangeven welk
gedeelte van de uitgaven beschikbaar is voor
onderzoek, en
— dat gedeelte de deelneming van de Gemeenschap ten belope van 9 640 miljoen ECU in de
periode 2000-2002 mogelijk maakt.
c) Indien het bedrag van 9 640 miljoen ECU niet in
overeenstemming is met de voor de periode 20002002 geldende financiële vooruitzichten, of indien
er voor die jaren geen financiële vooruitzichten
van kracht zijn, stellen het Europees Parlement en
de Raad overeenkomstig de in artikel 130 I, eerste
alinea, van het Verdrag bepaalde voorwaarden een
nieuw totaal maximumbedrag vast.
d) De jaarlijkse toewijzingen moeten in overeenstemming zijn met de in dit besluit vastgestelde prioriteiten.
2. Het in artikel 2, lid 1, genoemde bedrag wordt
aangepast indien vóór het einde van de looptijd van het
kaderprogramma nieuwe lidstaten toetreden.
3. De onderscheiden deelbedragen voor elk van de in
artikel 1 bedoelde communautaire activiteiten alsmede de
verdeling van de middelen over de in artikel 1, lid 2,
omschreven thema’s van de eerste activiteit, zijn in bijlage III vastgesteld.
4. Alle administratieve uitgaven in verband met de
onderzoeksactiviteiten worden uit het totaalbedrag van
het programma betaald. Zij worden op de communautaire begroting behandeld volgens de procedures die voor
andere vergelijkbare administratieve uitgaven gebruikelijk
zijn.

Artikel 3
1. Het vijfde kaderprogramma wordt uitgevoerd door
middel van acht specifieke programma’s, waarvan er vier
overeenstemmen met de vier thema’s van de eerste communautaire activiteit, drie verband houden met respectievelijk de tweede, de derde en de vierde communautaire
activiteit en het achtste een specifiek programma voor het
Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek is. Wetenschap, industrie en gebruikers zullen nauw betrokken
worden bij alle fasen van de uitvoering.
In ieder specifiek programma worden de precieze doelstellingen vermeld overeenkomstig de wetenschappelijke
en technologische doelstellingen in bijlage II en worden
nadere bepalingen voor de uitvoering ervan, de looptijd
en de noodzakelijk geachte middelen vastgesteld.
2. Voor de uitvoering van het vijfde kaderprogramma
kan zo nodig worden besloten tot aanvullende programma’s in de zin van artikel 130 K van het Verdrag,
tot deelneming door de Gemeenschap aan door verschei-
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dene lidstaten opgezette onderzoeks- en ontwikkelingsprogramma’s in de zin van artikel 130 L, of ook tot het
in het leven roepen van gemeenschappelijke ondernemingen of andere structuren in de zin van artikel 130 N.
Tevens kan hiervoor worden samengewerkt met derde
landen of internationale organisaties in de zin van artikel
130 M.
3. In het in artikel 2, lid 1, onder c), bedoelde geval,
past de Raad, overeenkomstig de in artikel 130 I, lid 4,
van het Verdrag bepaalde voorwaarden, de voor de
specifieke programma’s noodzakelijk geachte bedragen zo
aan dat ze in overeenstemming zijn met het nieuwe totale
maximumbedrag. In afwachting van een besluit van de
Raad mag voor de uitvoering van de specifieke programma’s de toewijzing genoemd in artikel 2, lid 1, onder
a), eerste streepje, niet worden overschreden.

Artikel 4
De nadere voorwaarden voor de financiële deelneming
van de Gemeenschap aan het vijfde kaderprogramma zijn
gebaseerd op de specifieke bepalingen met betrekking tot
kredieten voor onderzoek en technologische ontwikkeling
van het Financieel Reglement van toepassing op de algemene begroting van de Europese Gemeenschappen (1), als
aangevuld in bijlage IV bij dit besluit.

Artikel 5
1. Bijgestaan door onafhankelijke gekwalificeerde deskundigen toetst de Commissie ieder jaar doorlopend en
systematisch de stand van zaken bij de uitvoering van het
vijfde kaderprogramma en de daarmee samenhangende
specifieke programma’s aan de hand van de in bijlage I
vermelde criteria en de in bijlage II vermelde wetenschappelijke en technologische doelstellingen. Zij beoordeelt
met name of de doelstellingen, de prioriteiten en de
financiële middelen nog steeds beantwoorden aan de

(1) PB L 356 van 31.12.1977, blz. 1. Laatstelijk gewijzigd bij
Verordening (EG) nr. 2444/97 (PB L 340 van 11.12.1997,
blz. 1).
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situatie, zoals die zich heeft ontwikkeld. Zij dient in
voorkomend geval voorstellen in teneinde het kaderprogramma en/of de specifieke programma’s aan te passen of
aan te vullen, rekening houdend met de resultaten van
deze beoordeling.
2. Alvorens haar voorstel voor een zesde kaderprogramma in te dienen, laat de Commissie door hooggekwalificeerde onafhankelijke deskundigen een externe
evaluatie verrichten van de uitvoering en de resultaten
van de communautaire activiteiten in de loop van de vijf
aan deze evaluatie voorafgaande jaren aan de hand van
de in bijlage I vermelde criteria en de in bijlage II
vermelde wetenschappelijke en technologische doelstellingen. Zij stelt het Europees Parlement, de Raad, het
Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de
Regio’s in kennis van de conclusies daarvan, vergezeld
van haar opmerkingen.
3. De onafhankelijke gekwalificeerde deskundigen als
bedoeld in de leden 1 en 2 worden met name gezocht in
de wetenschap, de industrie en onder de gebruikers, en
worden gekozen door de Commissie, die op evenwichtige
wijze rekening houdt met de verschillende bij het onderzoek betrokken partijen.

Artikel 6
Alle onderzoeksactiviteiten die uit hoofde van het vijfde
kaderprogramma worden verricht, moeten met inachtneming van de fundamentele ethische beginselen worden
uitgevoerd.

Gedaan te . . .
Voor het Europees Parlement

Voor de Raad

De Voorzitter

De Voorzitter
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BIJLAGE I

CRITERIA VOOR DE SELECTIE VAN DE THEMA’S EN DOELSTELLINGEN
VAN COMMUNAUTAIRE ACTIVITEITEN
1. Het OTO-beleid van de Europese Gemeenschap is erop gericht de wetenschappelijke en de technologische basis van de communautaire industrie te versterken en de Gemeenschap te stimuleren om op
internationaal niveau concurrerender te zijn en tegelijkertijd alle onderzoeksactiviteiten die noodzakelijk
worden geacht uit hoofde van andere hoofdstukken van het Verdrag te bevorderen. De uitvoering van
het beleid is gebaseerd op het dubbele beginsel van de wetenschappelijke en technologische topkwaliteit
en van de relevantie ten opzichte van de bovengenoemde doelstellingen.
Met het oog op een kosten-batenbenadering die ingegeven is door het streven naar een optimale
toewijzing van Europese openbare financieringsmiddelen en overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel
worden bovendien thema’s voor het vijfde kaderprogramma en de daarmee samenhangende doelstellingen geselecteerd vanuit de premisse dat de Gemeenschap alleen mag optreden indien en in zoverre de
doelstellingen niet adequaat door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt.
2. Gelet op de bovengenoemde beginselen moet het kaderprogramma vastgesteld worden op basis van een
reeks gemeenschappelijke criteria die verdeeld zijn in drie categorieën:
— Criteria in verband met de „toegevoegde waarde” voor de Gemeenschap en het subsidiariteitsbeginsel
— de behoefte om een in menselijk en financieel opzicht „kritische massa” tot stand te brengen, in
het bijzonder via de combinatie van de complementaire expertise en middelen die in de lidstaten
beschikbaar zijn,
— een significante bijdrage aan de uitvoering van het communautaire beleid op één of meer
terreinen,
— de aanpak van problemen die zich op communautair niveau voordoen, dan wel van vraagstukken
in verband met normalisatieaspecten of vraagstukken die samenhangen met de ontwikkeling van
de Europese ruimte,
om alleen die doelstellingen te selecteren die op communautair niveau efficiënter worden nagestreefd
door middel van onderzoek op dat niveau.
— Criteria in verband met sociale doelstellingen
— verbetering van de werkgelegenheidssituatie,
— bevordering van de kwaliteit van het bestaan en de gezondheid,
— bescherming van het milieu,
ter bevordering van belangrijke maatschappelijke doelstellingen van de Gemeenschap die een
afspiegeling zijn van de verwachtingen en de verlangens van haar burgers.
— Criteria in verband met de economische ontwikkeling en de wetenschappelijke en technologische
vooruitzichten
— gebieden die in expansie zijn en goede groeivooruitzichten bieden,
— gebieden waarop de ondernemingen van de Gemeenschap concurrerender kunnen en moeten
worden,
— gebieden waar belangrijke wetenschappelijke en technologische vooruitgang te verwachten is en
waar zich mogelijkheden voor verspreiding en exploitatie van de resultaten op middellange of
lange termijn voordoen,
om bij te dragen tot de harmonische en duurzame ontwikkeling van de Europese Unie in haar
geheel.
3. Deze criteria zullen worden gebruikt, en zo nodig aangevuld, voor de uitvoering van het vijfde
kaderprogramma, om de specifieke programma’s te omschrijven en de activiteiten inzake onderzoek en
technologische ontwikkeling inclusief demonstratie, te selecteren. De drie categorieën van criteria gelden
gelijktijdig en moeten nageleefd worden, zij het niet steeds in dezelfde mate.
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BIJLAGE II

Grote lijnen van de communautaire activiteiten, wetenschappelijke en technologische doelstellingen en
daarmee samenhangende prioriteiten

I. THEMA’S EN ORGANISATIE
Overeenkomstig artikel 130 G van het EG-Verdrag omvat het vijfde kaderprogramma, wat thema’s en
organisatie betreft, vier activiteiten:
— de eerste activiteit heeft betrekking op de programma’s voor onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie,
— de tweede activiteit beoogt bevordering van de samenwerking inzake onderzoek, technologische
ontwikkeling en demonstratie met derde landen en internationale organisaties,
— de derde activiteit betreft de verspreiding en optimale exploitatie van de resultaten van de activiteiten
inzake onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie,
— de vierde activiteit is gericht op de stimulering van de opleiding en mobiliteit van onderzoekers.
1. INHOUD EN ORGANISATIE VAN DE EERSTE ACTIVITEIT
De programma’s voor onderzoek, technologische ontwikkeling en demonstratie omvatten:
— kernactiviteiten;
— generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling;
— activiteiten ter ondersteuning van onderzoekinfrastructuur.
Indien nodig wordt er in het kader van deze programma’s studie verricht en onderzoek gedaan naar
relevante ethische en juridische aspecten, zulks met fundamentele eerbiediging van de menselijke
waarden.
Binnen deze programma’s wordt met name rekening gehouden met de sociaal-economische implicaties van de uitvoering, het gebruik en de gevolgen van de door de verschillende programma’s
bestreken technologieën, processen en scenario’s. Als integraal onderdeel van de werkzaamheden
binnen de eerste activiteit zal relevant sociaal-economisch onderzoek worden uitgevoerd. In het
bijzonder zal worden gestreefd naar samenhang tussen deze activiteiten teneinde de exploitatie en de
verspreiding van de resultaten door de gebruikers te optimaliseren. Deze werkzaamheden zullen
worden aangevuld door sociaal-economisch onderzoek naar horizontale vraagstukken, dat binnen de
vierde activiteit wordt uitgevoerd.
Voorts worden, in het kader van een samenhangende en met de tweede, derde en vierde activiteit
gecoördineerde aanpak, op de respectieve toepassingsgebieden van deze programma’s werkzaamheden ondernomen die bijdragen tot de verwezenlijking van de doelstellingen van genoemde activiteiten.
Er zal worden gestreefd naar synergie met andere relevante communautaire instrumenten.
a) Kernactiviteiten
Kernactiviteiten zijn probleemgericht, duidelijk afgebakend volgens de criteria en specifiek
afgestemd op de doelstellingen en beoogde resultaten van de afzonderlijke programma’s, daarbij
rekening houdend met de mening van de gebruikers. Zij dienen een duidelijk Europees doel. Een
kernactiviteit is een verzameling van kleine en grote, toegepaste, generieke en, zo nodig,
fundamentele onderzoeksprojecten om een gemeenschappelijke Europese uitdaging of een
gemeenschappelijk Europees probleem aan te pakken, zonder dat wereldwijde thema’s worden
uitgesloten.
De onderzoeksactiviteiten die in dit verband worden uitgevoerd, bestrijken het volledige scala van
activiteiten en disciplines die nodig zijn om de beoogde doelstellingen te verwezenlijken, van
fundamenteel onderzoek via ontwikkeling tot demonstratie. De nodige aandacht zal worden
besteed aan een passende aansluiting op relevante nationale en internationale initiatieven
(waaronder aanvullende Europese OTO-kaderprogramma’s).
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b) Generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling
Deze activiteiten, die voor de verwezenlijking van de doelstellingen van de thematische
programma’s essentieel zijn, worden uitgevoerd op een beperkt aantal gebieden die niet onder de
kernactiviteiten vallen. Zij vullen de kernactiviteiten aan. Zij hebben vooral tot doel de Europese
Gemeenschap te helpen bij de instandhouding en de ontwikkeling van het wetenschappelijke en
technologische potentieel op die gebieden van onderzoek en activerende technologie die op grote
schaal gebruikt zouden moeten worden.
c) Steun voor onderzoekinfrastructuur
Ervan uitgaande dat de opbouw en werking van onderzoekinfrastructuur onder de verantwoordelijkheid van de nationale autoriteiten valt, moet de communautaire steun voor onderzoekinfrastructuur er in overeenstemming met de doelstellingen van de thematische programma’s toe
bijdragen dat wordt voldaan aan twee eisen die op communautair niveau van essentieel belang
zijn: 1. optimaal gebruik van de bestaande onderzoekinfrastructuur en 2. transnationale samenwerking bij de rationele en kosteneffectieve ontwikkeling van onderzoekinfrastructuur.
De rol van de Gemeenschap is een meerwaarde toe te voegen aan de nationale of multinationale
initiatieven. De communautaire steun kan de toegang tot de infrastructuur verbeteren en zal
vooral worden verleend voor onderzoekinfrastructuurnetwerken die leiden tot meer complementariteit, krachtenbundeling en/of specialisatie op Europees niveau (met inbegrip van de compatibiliteit van databanken).

2. INHOUD EN ORGANISATIE VAN DE TWEEDE, DERDE EN VIERDE ACTIVITEIT
De horizontale programma’s liggen op het raakvlak tussen het onderzoekbeleid van de Europese
Gemeenschap en het beleid inzake buitenlandse betrekkingen, innovatie, KMO’s, menselijk potentieel, en sociale en werkgelegenheidsvraagstukken.
Elk programma omvat de volgende activiteiten:
— specifieke activiteiten, waar nodig ook in de vorm van kernactiviteiten, in verband met de
algemene doelstellingen van het beleid van de Gemeenschap op het gebied van buitenlandse
betrekkingen, innovatie, KMO’s en menselijk potentieel die niet uit hoofde van de thema’s van de
eerste activiteit worden uitgevoerd,
— activiteiten die voornamelijk de vorm aannemen van coördinatie-, ondersteunende en begeleidende activiteiten en moeten zorgen voor samenhang met soortgelijke activiteiten die uit hoofde
van de thema’s van de eerste activiteit worden uitgevoerd.
In samenhang en wisselwerking met de horizontale programma’s worden in het kader van de
thematische programma’s de nodige maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat de eigen
werkzaamheden actief bijdragen tot de verwezenlijking van de algemene doelstellingen van de
horizontale programma’s.
Gemeenschapssteun voor onderzoekinfrastructuur in het kader van de vierde activiteit zal vooral
gericht zijn op maatregelen voor een betere toegang tot dergelijke infrastructuur.

3. HET GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK
Tot de eigen OTO-werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk
Centrum voor Onderzoek (GCO) behoren onderzoek en institutionele activiteiten voor wetenschappelijke en technische ondersteuning. Het GCO kan ondersteuning bieden wanneer het over
bijzondere, of zelfs unieke deskundigheid en installaties in de Gemeenschap beschikt of wanneer het
opdrachten krijgt voor werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de opstelling en de uitvoering van
het communautaire beleid en taken die krachtens het Verdrag aan de Commissie zijn opgedragen en
waarvoor de neutraliteit van het GCO vereist is (bijvoorbeeld in gevallen van normalisering). Het
GCO zal zijn activiteiten in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke gemeenschap en
bedrijven in Europa verrichten.
Het GCO wordt geleidelijk ook bij concurrentiële activiteiten betrokken.
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II. WETENSCHAPPELIJKE EN TECHNOLOGISCHE DOELSTELLINGEN
1. EERSTE ACTIVITEIT
THEMA 1
KWALITEIT VAN HET BESTAAN EN
BEHEER VAN DE BIOLOGISCHE HULPBRONNEN

De kwaliteit van het bestaan en de gezondheid verbeteren is een belangrijke uitdaging waarop
de Gemeenschap wil ingaan door te helpen kennis te verdiepen en technologie te ontwikkelen
op het gebied van biowetenschappen.
Tegelijk draagt de vooruitgang die op dit gebied wordt geboekt ook bij tot de verhoging van
het concurrentievermogen van de communautaire bedrijven. Daarmee worden nieuwe perspectieven geopend op gebieden waarop de Gemeenschap reeds over troeven beschikt zoals
biotechnologie, agro-industrie en de gebieden gezondheid en milieu, waar nog steeds snelle
vooruitgang wordt geboekt.

a) Kernactiviteiten
i)

Voeding, voedingswetenschap en gezondheid
Doel van deze kernactiviteit is de verwerving van kennis en de ontwikkeling van technologieën en methoden, met inbegrip van prenormatieve aspecten en gebaseerd op multidisciplinaire benaderingen, te bevorderen om voor de consumenten een veilige, gezonde, evenwichtige en gevarieerde voeding te produceren waarin de gehele voedselketen aan bod komt. Dit
vereist in de eerste plaats:
— de ontwikkeling van veilige, flexibele en nieuwe en/of verbeterde fabricagetechnologieën
om de kwaliteit van levensmiddelen en de aanvaardbaarheid voor de consument te
verbeteren en tegelijk de traceerbaarheid van grondstoffen en eindproducten te waarborgen;
— de ontwikkeling van tests voor de opsporing en procédés voor de bestrijding van
infectiekiemen en toxinen in de hele voedselketen;
— onderzoek van de rol van voeding bij het bevorderen en ondersteunen van de gezondheid
met betrekking tot voedingspatroon en voedingswetenschap, toxicologie, epidemiologie,
wisselwerking met het milieu, keuzemogelijkheden voor de consument en volksgezondheid.

ii)

Beheersing van infectieziekten
Prioritaire doelstellingen van deze kernactiviteit zijn de bestrijding en de beheersing van
heersende, verschijnende of weer opkomende menselijke of dierlijke infectieziekten met een
steeds grotere impact, met inbegrip van zoönosen, gebaseerd op onderzoek dat moet leiden
tot een beter begrip van het immuunsysteem. Bijzondere aandacht moet worden besteed
aan:
— de ontwikkeling van verbeterde of vernieuwende uit één component bestaande, respectievelijk multivalente en gecombineerde vaccins, met name tegen virusziekten, waarbij ook
steun zal worden uitgetrokken voor gedistribueerde klinische proeven;
— nieuwe en verbeterde strategieën voor de identificatie en beheersing van infectieziekten
die gericht zijn op behandeling en preventie en gebaseerd zijn op onderzoeken naar
pathogenese, het optreden van resistentie en immunologische controle;
— aspecten die verband houden met volksgezondheid en gezondheidszorg, met name
beheersing, preventie, controle en gedragsaspecten van infectieziekten, alsmede de reactie
op die ziekten (met inbegrip van het ontwikkelen van modellen voor menselijke
ziekten).

iii) „ D e c e l a l s f a b r i e k ”
Deze kernactiviteit heeft tot doel de communautaire bedrijven te helpen de vorderingen van
de biowetenschap en -technologie te exploiteren, in het bijzonder op de gebieden gezondheid, milieu, landbouw, agro-industrie en producten met grote toegevoegde waarde, zoals
chemische stoffen. Hiermee wordt beoogd multidisciplinaire technologieën te ontwikkelen
die gebaseerd zijn op de benutting van de eigenschappen van micro-organismen, planten en
dieren, in het bijzonder op cellulair en subcellulair niveau. Doel is de werking van cellen te
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begrijpen met het oog op de ontwikkeling van biomoleculen en bioprocessen met grote
toegevoegde waarde die kunnen bijdragen tot een betere kwaliteit van het bestaan en een
betere gezondheid, onder meer:
— nieuwe en vernieuwende procédés en producten in verband met de gezondheid, met
name verkregen door middel van moleculaire technologie (bijvoorbeeld diagnostische
hulpmiddelen, antibiotica, middelen tegen kanker, met inbegrip van plantaardige therapeutica);
— energie-efficiënte procédés voor bioremediëring en biologische behandeling van afval;
— nieuwe biologische procédés en producten, nieuwe procestechnologieën op basis van
nieuwe kenmerken van planten en dieren voor agro-voeding en agro-industrie en
chemische toepassingen met grote toegevoegde waarde.
Deze kernactiviteit moet er tevens voor zorgen dat de geneeskunde, de farmacologie, de
toxicologie en de milieubewaking dankzij OTO de beschikking krijgen over celculturen als
modellen ter vervanging van dierproeven en in prenormatieve zin.
iv) M i l i e u e n g e z o n d h e i d
Met deze kernactiviteit wordt beoogd een beter inzicht te krijgen in de interacties tussen de
genetische, fysiologische, milieugebonden en sociale factoren die een rol spelen bij het
behouden van een goede gezondheid en op die manier het nadelig effect van de aantasting
van het milieu en van de werkplek op de gezondheid te helpen verminderen. Onderwerpen
die daarbij aan bod komen zijn onder andere preventie en gezondheidseffecten van
luchtverontreiniging, zware metalen, giftige stoffen, lawaai, klimaatveranderingen en elektromagnetische straling, en het effect van verontreiniging op de werkplek. Prioritair zijn:
— multidisciplinaire benaderingen om een beter inzicht te krijgen in de interacties tussen de
sociale en de fysieke omgeving enerzijds, en de gezondheid anderzijds, met inbegrip van
ziekten en allergieën;
— epidemiologische studies en onderzoek naar pathogenese;
— de ontwikkeling
preventie;

van

nieuwe

methoden

voor

diagnose,

risico-evaluatie

en

— de ontwikkeling van procédés voor het bepalen en zo mogelijk terugdringen van de
oorzaken en de schadelijke gevolgen voor de gezondheid.
v)

Duurzame landbouw, visserij en bosbouw, met inbegrip van een geïntegreerde ontwikkeling van plattelandsgebieden
Doel is voor de gehele productieketen de kennis en technologie te ontwikkelen die nodig zijn
voor de productie en exploitatie van levende hulpbronnen, waaronder ook bossen, in
overeenstemming met de onlangs bijgestelde hoofdlijnen van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid; tevens wordt beoogd een wetenschappelijke onderbouwing te
verschaffen voor de communautaire regelgeving en normen. Daarnaast wordt gestreefd naar
bevordering van de multifunctionele rol van bossen en naar een duurzaam beheer en gebruik
van bossen als een wezenlijke factor voor plattelandsontwikkeling. Prioritair zijn daarbij
onder meer de volgende terreinen:
— nieuwe en duurzame productie- en exploitatiesystemen voor de landbouw, de bosbouw,
de visserij en de aquacultuur, waarbij rekening wordt gehouden met rentabiliteit,
duurzaam beheer van hulpbronnen, kwaliteit van de producten, werkgelegenheid, en
gezondheid en welzijn van dieren;
— geïntegreerde productie en exploitatie van biologisch materiaal (gebruik voor andere
doeleinden dan voeding);
— duurzaam en multifunctioneel gebruik van bossen; geïntegreerde keten van bosbouw en
houtproductie;
— ontwikkeling van methoden voor controle, toezicht en bescherming, waaronder bescherming van het land en preventie van bodemerosie;
— prenormatief onderzoek dat een wetenschappelijke onderbouwing geeft aan de communautaire regelgeving;
— ontwikkeling van nieuwe werktuigen en modellen voor de geïntegreerde en duurzame
ontwikkeling van plattelands- en andere betrokken gebieden, gebaseerd op de benutting
van het specifieke potentieel van elk gebied, ook op regionaal niveau, diversifiëring van
activiteiten en ruimtegebruik, alsmede participatie van de betrokken bevolkingsgroepen.
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vi) V e r g r i j z i n g v a n d e b e v o l k i n g
Met deze kernactiviteit wordt beoogd Europa door middel van OTO te helpen bij het ingaan
op de uitdaging van de toenemende vergrijzing van de bevolking en zodoende de ontwikkeling van beleid en acties ter verhoging van de kwaliteit van het bestaan en ter vergroting van
de onafhankelijkheid van ouderen te ondersteunen en de behoefte aan langetermijnzorg en
de daarmee samenhangende kosten terug te dringen. Daarbij wordt prioriteit gegeven aan
multidisciplinaire OTO betreffende processen die leiden tot gezond ouder worden, met
inbegrip van demografische, sociale en economische aspecten, alsmede aan acties die leiden
tot uitstel en betere hantering van handicaps. Deze kernactiviteit heeft ten doel concurrentievoordeel te bewerkstelligen voor een breed scala van gezondheidsindustrieën en -sectoren.
Prioritair zijn onder andere:
— OTO betreffende ouderdomsziekten en met ouderdom verband houdende gezondheidsproblemen met een hoge morbiditeit (1), wanneer er een reëel vooruitzicht bestaat op een
significante mate van preventie, behandeling of uitstel in het beginstadium;
— OTO betreffende biologische, psychologische, sociale en economische factoren die
bepalend zijn voor gezond ouder worden, alsmede betreffende de mechanismen die leiden
tot handicaps en het uitstel daarvan;
— demografisch en epidemiologisch onderzoek naar trends in het ouder worden en het
oplopen van handicaps, zodat er voorspellingen gedaan kunnen worden over de omvang
en de aard van de vergrijzende bevolking en op grond daarvan beleid en planning
kunnen worden ontwikkeld;
— OTO om een basis te verschaffen voor nieuwe benaderingen om het begin van handicaps
uit te stellen, ervoor te zorgen dat de sociale en fysieke omgeving ouderen minder last
bezorgt (bijvoorbeeld huisvesting en vervoer) en het mentale en fysieke functioneren te
ondersteunen;
— OTO betreffende een doeltreffende en efficiënte dienstverlening op het gebied van
gezondheidszorg en verlening van sociale hulp aan ouderen, met inbegrip van vergelijkend onderzoek naar de financiering van langetermijnzorg en pensioenen.

b) Generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling
— Chronische en degeneratieve ziekten (met name kanker en diabetes), hart- en vaatziekten en
zeldzame ziekten:
Belangrijke uitdagingen in het biomedisch onderzoek zijn de ontsluiering van de etiologie en
pathogenese van ziekten met meerdere oorzaken die van invloed op elkaar kunnen zijn
(genetische en milieutechnische oorzaken, leefwijze) met een hoge (bijvoorbeeld hart- en
vaatziekten, kanker, diabetes) of een lage (bijvoorbeeld zeldzame ziekten) morbiditeit. Er is
dringend behoefte aan verbetering van de diagnose, de behandeling, de voorkoming en de
monitoring door middel van epidemiologie en toepassing van moderne technologie, waarbij
een multinationale aanpak vereist is.
— Genoomonderzoek en onderzoek naar genetisch bepaalde ziekten:
Doel van deze activiteit is de fysiologische functies van genen vast te stellen en een beter
inzicht te krijgen in de betekenis van sequentie-informatie. De uit deze generieke activiteit
voortvloeiende kennis en technologieën dienen het gebruik van genoominformatie ten behoeve
van de volksgezondheid, de industrie en het milieu in Europa te bevorderen. Gebundelde
samenwerking op dit gebied zal ten goede komen aan de ontwikkeling van expressiesystemen
waardoor genenonderzoek van industrieel en agronomisch belang en de ontwikkeling van
doeltreffende moleculaire, op genenonderzoek gebaseerde preventieve en therapeutische
strategieën voor ziekten van mens en dier worden vergemakkelijkt.
— Neurowetenschappen:
Door deze activiteit moeten nieuwe inzichten en een beter begrip ontstaan van de mechanismen die ten grondslag liggen aan het onderlinge verband tussen biologische en psychologische
processen, zodat een nieuwe diagnostische benadering (bijvoorbeeld beeldvorming) en therapeutische aanpak van neurologische en psychiatrische stoornissen worden bevorderd en
vernieuwingen in de sector gezondheidszorg een kans krijgen.

(1) Lange ernstige ziekte met een zware belasting voor samenleving, gezin, individu en hun verzorgers.
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— Onderzoek op het gebied van de volksgezondheid en de gezondheidszorg:
Verbetering van gezondheidszorgstelsels: verbetering van de gezondheid van de Europese
burgers en van de effectiviteit en de rentabiliteit van technologieën en acties op het gebied van
de gezondheidsbevordering en de gezondheidszorg, verhoging van het gezondheids- en
veiligheidsniveau op het werk, evaluatie van modellen voor gezondheidszorg, verzameling van
het nodige feitenmateriaal voor de klinische praktijk en het gezondheidsbeleid, en bestudering
van de verschillen in de gezondheidssituatie binnen Europa.
Bestrijding van problemen die verband houden met drugsgebruik: preventie en, waar van
toepassing, beheersing van met drugsgebruik verband houdende gezondheidsproblemen door
vaststelling van de psychologische en sociaal-economische factoren die bij drugsgebruik en
-misbruik een rol spelen, een beter begrip van de langetermijngevolgen van drugsmisbruik
voor de gezondheid en op sociaal vlak, en ontwikkeling van doeltreffender behandelingsstrategieën.
— Onderzoek naar problemen op het gebied van biomedische ethiek en bio-ethiek, met
inachtneming van de fundamentele menselijke waarden (1).
— Onderzoek naar de sociaal-economische aspecten van de ontwikkeling van de biowetenschappen en -technologie uit een oogpunt van duurzame ontwikkeling (gevolgen voor de samenleving, de economie en de werkgelegenheid).

c) Steun voor onderzoekinfrastructuur
Overeenkomstig bovenomschreven algemene doelstellingen moeten de activiteiten zich bijvoorbeeld richten op databanken en collecties van biologisch materiaal, centra voor klinisch
onderzoek en proeven en voorzieningen voor visserij- en aquacultuuronderzoek.

THEMA 2
EEN GEBRUIKERSVRIENDELIJKE INFORMATIEMAATSCHAPPIJ

De convergentie tussen de verwerking, mededeling en inhoud van informatie tekent steeds
meer de meeste industriële en sociale activiteiten en is van steeds groter belang voor de
concurrentiekracht van Europa en de kwaliteit van het bestaan. De komst van de informatiemaatschappij opent tal van mogelijkheden voor nieuwe activiteiten voor burgers en bedrijven
in de Gemeenschap op het gebied van handel, werk, vervoer, milieu, onderwijs en opleiding,
gezondheidszorg en cultuur. Voortdurende inspanningen op het gebied van onderzoek,
technologische ontwikkeling en technologie, invoering en demonstratie zijn nodig om de
mogelijkheden van de informatiemaatschappij volledig te benutten. Het brede scala van de bij
de kernactiviteiten aan bod komende technologieën maakt het mogelijk de voorgenomen
werkzaamheden op dynamische wijze te concentreren en flexibel uit te voeren in het licht van
sociaal-economische prioriteiten.
Deze inspanningen moeten bij alle activiteiten gericht zijn op algemene onderwerpen, zoals
toegang, gebruiksgemak, kosten/batenverhouding en interoperabiliteit en normalisatie, alsmede sociaal-economische effecten.

(1) Overeenkomstig de verklaring van de Europese Raad van Amsterdam betreffende het verbod op het kloneren van
mensen, wordt bij onderzoek op communautair niveau rekening gehouden met de adviezen van de bevoegde
autoriteiten, in het bijzonder de Europese Groep ethiek van de exacte wetenschappen en de nieuwe technologieën en de
Groep Bescherming menselijke embryo’s en foetussen, de adviezen van betrokken internationale organisaties en wordt
de hand gehouden aan de beginselen welke zijn neergelegd in de Verklaring van Helsinki, het Verdrag inzake de
mensenrechten en de biogeneeskunde en de desbetreffende resoluties van de Wereldgezondheidsorganisatie en in andere
relevante internationale overeenkomsten.
Binnen dit kaderprogramma zal geen enkele onderzoeksactiviteit worden ondernomen waarbij het genetisch materiaal
van mensen wordt gewijzigd of gepoogd wordt dit te wijzigen door modificatie van kiemcellen of waarbij in enig ander
stadium van de embryonale ontwikkeling wordt ingegrepen zodat deze modificatie erfelijk wordt. Evenmin zal
onderzoek (bekend als „klonering”) worden verricht waarbij wordt gepoogd de kern van een kiemcel of embryonale cel
te vervangen door een celkern afkomstig van een willekeurig persoon, van een embryo of van een later ontwikkelingsstadium dan het menselijke embryonale stadium.
Zoveel mogelijk moeten dierproeven worden vervangen door in-vitroproeven of andere alternatieve methoden.
Modificatie van het genetisch materiaal van dieren en het kloneren van dieren zullen binnen dit kaderprogramma alleen
worden overwogen indien daarmee ethisch verantwoorde doeleinden worden nagestreefd en zij worden uitgevoerd met
de nodige aandacht voor het welzijn van de proefdieren en met inachtneming van het principe van genetische diversiteit
bij dieren.
(De praktische consequenties hiervan zullen in de specifieke programma’s verder worden uitgewerkt).
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a) Kernactiviteiten

i)

Systemen en diensten voor de burger
Deze kernactiviteit wil beantwoorden aan de behoeften van het beleid en de gebruikers en
tegen zo laag mogelijke kosten gemakkelijker toegang verschaffen tot hoogwaardige diensten
van algemeen belang, de industrie die de basis verschaft voor deze diensten stimuleren en de
weg banen tot „digitale gemeenschappen” zowel in landelijke als in stedelijke gebieden. In
dit verband heeft zij prioritair betrekking op:
— voor de gezondheidszorg: systemen voor klinische informatica, veilige en gezondheidszorgnetwerken met hoge capaciteit en telegeneeskunde;
— voor mensen met speciale behoeften, waaronder gehandicapten en bejaarden: geavanceerde interfaces en telesystemen voor de integratie van ouderen en gehandicapten in het
maatschappelijk leven;
— voor overheidsdiensten: geavanceerde multimediasystemen om de toegang tot en de
verstrekking van diensten van openbaar belang te vergemakkelijken;
— voor het milieu: intelligente systemen voor analyse, bewaking, beheer en vroegtijdige
alarmering, en steunsystemen voor de detectie en het ruimen van landmijnen;
— voor vervoer en toerisme: geavanceerde intelligente systemen die nodig zijn voor het
beheer en voor de daarmee samenhangende telediensten.

ii)

Nieuwe werkmethoden en elektronische handel
Deze kernactiviteit heeft tot doel het bedrijfsleven efficiënter te laten functioneren en een
efficiëntere handel in goederen en diensten te stimuleren en verbeteringen in de arbeidsomstandigheden en de kwaliteit van het werk te vergemakkelijken. Als prioritaire thema’s
gelden:
— methoden en instrumenten voor flexibel, mobiel en op afstand werken, bestemd voor
individuele personen en voor het werken in samenwerkings- en groepsverband, en
werkmethoden die steunen op simulatie en virtuele realiteit — waaronder de daarmee
samenhangende opleiding;
— beheerssystemen voor leveranciers en consumenten, onder meer ook systemen die
grootschalig maatwerk kunnen leveren, alsmede interoperabele en betrouwbare betalingssystemen;
— beveiliging van informatie en netwerken, waaronder cryptografie, technieken voor de
bestrijding van computercriminaliteit, technieken voor authentisatie, bescherming van de
integriteit en van de intellectuele eigendom en „technologieën voor een betere bescherming van de particuliere levenssfeer”.

iii) M u l t i m e d i a - i n h o u d e n i n s t r u m e n t e n
Deze kernactiviteit heeft tot doel permanente educatie te vergemakkelijken, de creativiteit te
stimuleren, taalkundige en culturele verscheidenheid mogelijk te maken en, rekening houdend met de gebruikersvriendelijkheid en de aanvaardbaarheid, toekomstige informatieproducten en -diensten te verbeteren. In het onderzoek wordt het accent gelegd op intelligente
systemen voor onderwijs en opleiding, innoverende vormen van multimedia-inhoud, inclusief
audio-visuele inhoud, en hulpmiddelen voor de structurering en de behandeling daarvan. De
nadruk ligt op vier hoofdpunten:
— interactieve elektronische uitgave, met nieuwe methoden voor het creëren en structureren
van publicatie, de persoonsgerichte verspreiding van informatie, alsmede het toegankelijk
maken van onder meer wetenschappelijke en culturele inhoud via netwerken van
bibliotheken, archieven en musea;
— onderwijs en opleiding: systemen, diensten en programmatuur voor de ontwikkeling en
demonstratie van nieuwe methoden waarbij gebruik wordt gemaakt van multimediatoepassingen, breedbandcommunicatie, simulatie en virtuele realiteit;
— nieuwe taaltechnologie, met inbegrip van interfaces, die helpt informatie- en communicatiesystemen gebruikersvriendelijker te maken;
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— geavanceerde technologie voor de toegang tot en het filteren, analyseren en hanteren van
informatie, die de informatie-explosie helpt beheersen en het gebruik van de multimediainhoud vergemakkelijkt, met inbegrip van geografische informatiesystemen.
iv) E s s e n t i ë l e t e c h n o l o g i e e n i n f r a s t r u c t u u r
Met deze kernactiviteit wordt beoogd topkwaliteit te stimuleren op het gebied van de
technologie die de kern van de informatiemaatschappij vormt, de invoering van deze
technologie te versnellen en het toepassingsgebied ervan uit te breiden. Deze activiteit heeft
bij voorrang betrekking op:
— technologie voor en beheer van informatieverwerking, communicatie en netwerken,
waaronder breedbandtoepassingen, alsook de invoering, interoperabiliteit en toepassing
daarvan;
— technologie en engineering voor programmatuur, systemen en diensten, ook op het
gebied van hoogwaardige statistiek;
— grootschalige real-time simulatie- en visualiseringstechnologieën;
— mobiele en persoonlijke communicatie en systemen, waaronder satellietsystemen en
-diensten;
— interfaces op basis van het gebruik van verschillende zintuigen;
— randapparatuur, subsystemen en microsystemen;
— micro-elektronica (technologie, instrumenten, apparatuur en materialen die nodig zijn
voor het ontwerp en de fabricage van schakelingen en onderdelen en de ontwikkeling
van toepassingen).

b) Generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling
Voor de ontwikkeling, vanuit een „visionair” perspectief, van toekomstige of opkomende
technologieën met mogelijke gevolgen voor de industrie, kan onverbindend onderzoek worden
verricht met betrekking tot:
— technologie voor het representeren, creëren en gebruiken van kennis;
— technologie op nano-schaal en kwantum-, foton- en bio-elektronicatechnologie, inclusief
geïntegreerde circuits voor de volgende generaties, ultrasnelle computers en superintelligente
netwerken.

c) Steun voor onderzoekinfrastructuur
Prioriteit wordt gegeven aan steun voor de bevordering van de spoedige toepassing en interoperabiliteit in heel Europa van geavanceerde computer- en communicatiesystemen met een hoge
capaciteit ten behoeve van onderzoek op alle gebieden van wetenschap en technologie, in het
kader van de wereldwijde evolutie van Internet.

THEMA 3
EEN CONCURRERENDE EN DUURZAME GROEI

Doel is de ontwikkeling en verspreiding van de kennis en de technologie voor het ontwerp en
de ontwikkeling van procédés en de fabricage van milieu- en consumentvriendelijke producten
van hoge kwaliteit die kunnen concurreren op de markt van morgen; voorts wordt beoogd de
groei en het scheppen van nieuwe banen in de Gemeenschap te stimuleren en het voortdurende streven naar innovatie van de industrie (waaronder het MKB) te steunen teneinde het
concurrentievermogen te verbeteren.
Dit streven gaat hand in hand met de ontwikkeling van economische, veilige, milieuvriendelijke vervoersystemen die een goed leefklimaat bevorderen.
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a) Kernactiviteiten (1)
i)

I n n o v a t i e v e p r o d u c t e n , p r o c é d é s , o r g a n i s a t i e
Doel van deze kernactiviteit is de ontwikkeling te vergemakkelijken van hoogwaardige,
innovatieve producten en diensten die voorzien in de behoeften van de burgers en de markt
en van nieuwe productie- en fabricagemethoden die, ongeacht de productiewijze, economisch
en milieuvriendelijk zijn, met inbegrip van de vernieuwing in en de modernisering van
traditionele industrieën. Het onderzoek heeft prioritair betrekking op:
— de bepaling, de ontwikkeling en de integratie van nieuwe technologieën inzake ontwerp,
fabricage, controle en productie, waaronder technologieën en engineering op micro- en
nano-schaal;
— gebruik, integratie en aanpassing van technologieën van de informatiemaatschappij voor
intelligente fabricage (waaronder flexibele werkplaatssystemen en systemen voor flexibel
beheer van toeleverings- en distributieketens, ingebouwde systemen en telediensten voor
exploitatie en onderhoud en technologieën voor simulatie en werken in samenwerkingsverband);
— technologieën ter verbetering van de kwaliteitscontrole en voor schone en eco-efficiënte
procédés, waaronder synthese- en scheidingstechnieken, ter beperking van het gebruik
van hulpbronnen en ter bevordering van het gebruik van hernieuwbare hulpbronnen, het
hergebruik en de recycling van afvalstoffen en de ontwikkeling van schone producten en
procédés, een en ander op basis van het concept van de „levenscyclusanalyse”;
— nieuwe methodes voor productie- en arbeidsorganisatie en voor de benutting en de
ontwikkeling van vakbekwaamheden (inclusief sociaal-economische analyses), mede in
traditionele industrieën.

ii)

Duurzame mobiliteit en intermodaliteit
Doel is te zorgen voor de ontwikkeling van volledig geïntegreerde beleids- en werkingsmodellen voor een op Europees niveau grotendeels intermodaal opererend systeem van
geïntegreerd, interoperabel spoor- en wegvervoer, lucht- en watervervoer teneinde de
mobiliteit van personen en goederen te garanderen, en tegelijk de doelmatigheid, veiligheid
en betrouwbaarheid van het vervoer te verbeteren en verkeersopstoppingen en andere
nadelen voor het milieu te verminderen. Dit veronderstelt bij voorrang:
— de ontwikkeling, validering en demonstratie van systemen voor een rationeel beheer van
zowel modaal als intermodaal vervoer, inclusief een beter gebruik van systemen voor
satellietnavigatie en -plaatsbepaling van de tweede generatie, en van geavanceerde
informatiediensten voor reizigers en ondernemers;
— onderzoek naar vervoersinfrastructuur en de raakvlakken daarvan met vervoermiddelen
en -systemen, waarbij nadelige milieu- en veiligheidseffecten worden teruggedrongen en
rekening wordt gehouden met toegankelijkheid en integratie van het beleid inzake
ruimtelijke ordening en het vervoerbeleid;
— opstelling van technische en sociaal-economische scenario’s voor de duurzame mobiliteit
van personen en goederen.

iii) L a n d v e r v o e r - e n m a r i e n e t e c h n o l o g i e ë n
Doel is de ontwikkeling en integratie van specifieke op landvervoer en activiteiten op zee
betrekking hebbende kennis en technologieën te bevorderen en tegelijkertijd het milieu te
beschermen en de veiligheid te verbeteren. Zo zal de Gemeenschap technologieën kunnen
ontwikkelen om de concurrentiepositie van de Europese automobiel- en spoorwegindustrie
te handhaven en te versterken, door vernieuwende technologieën, nieuwe materialen, vormen
en systemen voor duurzame en doeltreffende landvervoermiddelen te ontwikkelen, alsmede
om het potentieel ter zee ten volle te exploiteren en de concurrentiekracht van de mariene
industrie te verbeteren. Deze activiteit zal de kernactiviteiten betreffende duurzame mobiliteit
en intermodaal vervoer en duurzame mariene ecosystemen aanvullen. Als prioriteiten
gelden:
— ontwikkeling van technologieën voor economische, schone, veilige, efficiënte, energiebesparende en intelligente weg- en spoorvoertuigen die in de totale geïntegreerde vervoersomgeving functioneren;
(1) Er zal worden gezorgd voor coördinatie tussen de diverse kernactiviteiten en generieke spoor- en wegvervoertechnologieën.
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— innoverende voertuigconcepten waarin gebruik wordt gemaakt van nieuwe materialen en
constructietechnieken met de nadruk op een grotere veiligheid (waaronder gewichtsvermindering en crash-bestendigheid), recycleerbaarheid en vermindering van de kosten van
de hele levenscyclus;
— interactie tussen mens en voertuig in weg- en spoorvoertuigen en innoverende methoden
voor de aanpassing van railvervoersystemen aan nieuwe behoeften;
— ontwikkeling van geavanceerde schepen die veilig, milieuvriendelijk en efficiënt zijn;
— het gebruik van zee- en inlandwaterwegen als economisch en veilig middel om goederen
en passagiers te vervoeren (met inbegrip van geavanceerde haveninfrastructuur), door
optimalisatie van vaartuigprestatie en interoperabiliteit in combinatie met de kernactiviteit betreffende „duurzame mobiliteit en intermodaliteit”;
— technologieën voor de studie en de observatie van de zee en voor de duurzame
exploitatie van de energie- en delfstoffenbronnen van de zee, met inbegrip van offshoreen onderzeetechnologieën, en onbemande voertuigen en onderwaterakoestiek.
iv) N i e u w e p e r s p e c t i e v e n v o o r d e l u c h t v a a r t
Deze kernactiviteit moet de Europese Gemeenschap mede in staat stellen haar positie op dit
gebied te versterken door gebruik te maken, met inachtneming van milieueisen, van haar
kennis van de meest geavanceerde luchtvaarttechnologie. Zij heeft prioritair betrekking op:
— de ontwikkeling en demonstratie van geavanceerde en geïntegreerde ontwerp- en
fabricagetechnologieën en beperking van energieverbruik, emissies en geluidshinder voor
verschillende vliegtuigconcepten;
— de technologische en economische uitvoerbaarheid van en de kritieke technologieën voor
ontwerpen voor vliegtuigen van de nieuwe generatie, inclusief geavanceerde systemen en
subsystemen;
— de ontwikkeling van technologieën ter verbetering van de veiligheid en de efficiëntie,
waaronder integratie in vliegtuigen van technologieën inzake luchtverkeersbeheer, in
coördinatie met andere kernactiviteiten op vervoergebied.

b) Generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling
De werkzaamheden worden toegespitst op de prioritaire onderzoeksactiviteiten die nodig zijn ter
verhoging van het concurrentievermogen en de kwaliteit van het bestaan in Europa:
— door ondersteuning van de ontwikkeling van nieuwe en betere materialen voor de industrie en
de procédés voor de fabricage daarvan: hitte- en drukbestendige materialen (bijvoorbeeld voor
energieproductie en motoren); lichte materialen (voor het vervoer en de bouw); met het oog
op gemakkelijke recycling ontworpen en ontwikkelde functiematerialen (opto-elektronische en
biomaterialen, sensoren); oppervlakte- en interface-engineering, alsmede technologie op nanoschaal en bundeltechnologie;
— door ervoor te zorgen dat Europese normen en keuringslaboratoria consistente metingen en
proeven opleveren die gelijkwaardig zijn met vergelijkbare metingen die door de belangrijkste
handelspartners van Europa worden verricht; door beschikbaarstelling van technische proeven, gecertificeerde referentiematerialen en meetinstrumenten waarvan de lidstaten gebruik
kunnen maken om te voldoen aan de richtlijnen van de Europese Unie; door ondersteuning
van normalisering en certificering, met inbegrip van fraudebestrijding en waarborging van de
kwaliteit van producten en diensten;
— door de ontwikkeling van nieuwe en betere materialen en productietechnologieën in de
staalsector.

c) Steun voor onderzoekinfrastructuur
Overeenkomstig de bovenomschreven algemene doelstellingen moeten de activiteiten zich bijvoorbeeld richten op rekencentra voor onderzoek, windtunnels met een groot vermogen, meet- en
testlaboratoria en -faciliteiten, alsmede gespecialiseerde databases.
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THEMA 4
ENERGIE, MILIEU EN DUURZAME ONTWIKKELING

Onderzoek en technologische ontwikkeling op het gebied van milieuenergie, en duurzaam
beheer van ecosysteembronnen zijn van wezenlijk belang voor de uitvoering van het beleid
van de Unie. Door gebruik van de benodigde kennis en technologieën zal aan een breed
gamma van behoeften kunnen worden voldaan. De resultaten van dit onderzoek zullen de
grondslag bieden voor de beleidsvorming in de Gemeenschap in het kader van internationale
verdragen.
Deze doelstelling gaat samen met de economische ontwikkeling en industrieel concurrentievermogen die het milieu en de kwaliteit van het bestaan eerbiedigen. Zij vereist schone,
doeltreffende, zuinige en gediversificeerde energiesystemen en -diensten, met inbegrip van de
introductie van nieuwe en hernieuwbare energietechnologieën. Deze moeten met name
bijdragen tot een wezenlijke vermindering van de CO2-emissies en andere broeikasgassen.

Hoewel onderzoek en technologische ontwikkeling op het stuk van milieu en energie nauw met
elkaar verbonden zijn, blijven het afzonderlijke gebieden die elk specifieke financiële en administratieve regelingen vergen.

A. Milieu en duurzame ontwikkeling
a) Kernactiviteiten
i)

Duurzaam waterbeheer en waterkwaliteit
Deze kernactiviteit heeft tot doel de benodigde kennis en technologie op te bouwen voor
een rationele waterhuishouding, met het oog op een goede voorziening van de huishoudens, de industrie en de landbouw. Activiteiten in dit verband zijn in de eerste plaats:
— technologieën voor het behandelen en saneren van water om verontreiniging te
voorkomen en met het oog op de sanering en het rationeel gebruik en/of hergebruik
van water (met inbegrip van gesloten lussen; betrouwbaarheid van distributienetten);
geïntegreerd beheer van waterreserves en watergebieden;
— technologieën voor controle en voorkoming van verontreiniging, bescherming en
beheer van grondwater en oppervlaktewater, met inbegrip van ecologische kwaliteitsaspecten;
— bewakings-, alarmerings- en meldingssystemen;
— technologieën voor regulering en beheer van de voorraden en technologieën voor
toepassing in aride en semi-aride gebieden die over het algemeen een watertekort
hebben.

ii)

Veranderingen van het aardsysteem, klimaat en biodiversiteit
Deze kernactiviteit heeft tot doel de wetenschappelijke en technologische basis en
instrumenten te ontwikkelen die nodig zijn om de uitvoering van het EU-beleid, met
name de milieu-actieprogramma’s en de biodiversiteitsstrategie van de Europese Gemeenschap, te schragen en de onderzoekverplichtingen uit hoofde van door de Europese
Gemeenschap en haar lidstaten ondertekende internationale verdragen en overeenkomsten te ondersteunen. In het algemeen moet de kernactiviteit meer inzicht op deze
gebieden geven om ertoe bij te dragen dat de Gemeenschap komt tot de duurzame
ontwikkeling waarnaar zij streeft, zulks zo mogelijk via interactie met de industrie. In de
eerste plaats gaat het er in dit verband om:
— veranderingsprocessen in het aardsysteem te begrijpen, te ontdekken, te beoordelen
en te voorspellen, waarbij de nadruk ligt op de oorzaken en gevolgen op Europees en
subregionaal niveau met betrekking tot zowel natuurlijke als antropogene verschijnselen en waarbij in het algemeen wordt gestreefd naar een duurzaam gebruik van de
natuurlijke hulpbronnen. Er zal gebruik worden gemaakt van de natuurwetenschappen, de sociaal-economische en, indien van toepassing, de culturele wetenschappen;
— meer inzicht te verschaffen in de terrestrische en mariene ecosystemen en in de
interactie tussen deze en andere ecosystemen;
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— scenario’s en strategieën te ontwikkelen om, in het teken van duurzame ontwikkeling,
veranderingen van het aardsysteem en het klimaat te voorkomen, af te zwakken en
zich eraan aan te passen, alsmede om de biodiversiteit in stand te houden;
— steun te verlenen voor de ontwikkeling van een Europese component van de
mondiale observatiesystemen voor het klimaat, terrestrische ecosystemen (met inbegrip van biodiversiteit) en oceanen (bijvoorbeeld EuroGOOS).
iii) D u u r z a m e m a r i e n e e c o s y s t e m e n
Doel van deze kernactiviteit is het duurzaam geïntegreerd beheer van mariene hulpbronnen te bevorderen en invulling te geven aan de mariene aspecten van het Vijfde
Milieuactieplan. Via een specifiek coördinatiemechanisme zal synergie met andere
relevante activiteiten van het kaderprogramma worden gewaarborgd.
Het onderzoek zal gericht zijn op:
— de ontwikkeling van de nodige wetenschappelijke basiskennis betreffende mariene
processen, ecosystemen en interacties voor een duurzaam gebruik van het mariene
milieu en de mariene hulpbronnen;
— vermindering van de gevolgen van menselijke activiteit voor de biodiversiteit en het
duurzaam functioneren van mariene ecosystemen en ontwikkeling van de technologieën die nodig zijn om een veilige en economische maar toch duurzame exploitatie
van mariene hulpbronnen te vergemakkelijken;
— bewaking en beheer van kustprocessen om verontreiniging, overstroming en erosie
van met name kwetsbare kustlijnen tegen te gaan en het terugwinnen van land op de
zee te vergemakkelijken;
— mogelijkheden om de milieueisen betreffende veilige duurzame offshore-operaties in
kaart te brengen, inclusief de nodige onderdelen van een goed marien observatiesysteem.
iv) D e s t a d v a n m o r g e n e n h e t c u l t u r e l e e r f g o e d
Deze activiteit is gericht op een harmonieuze ontwikkeling van de stedelijke leefomgeving
van de burgers volgens een globale en innovatieve, zuinige en milieuvriendelijke aanpak,
die op geavanceerde organisatiemodellen is gebaseerd, en waarbij met name verbetering
van de kwaliteit van het leven, herstel van het sociale evenwicht en bescherming, behoud
en valorisatie van het culturele erfgoed met elkaar worden verenigd ten behoeve van een
duurzame benutting van het stedelijk sociaal-economisch potentieel voor werkgelegenheid en toerisme. De werkzaamheden hebben prioritair betrekking op:
— nieuwe modellen voor een duurzame ontwikkeling van Europese steden en stedelijke
gebieden, de opstelling van sociaal-economische scenario’s voor de middellange en
lange termijn en activiteiten voor onderzoek en demonstratie, met name toegespitst
op de ondersteuning en geleiding van het economisch concurrentievermogen, stedenbouw en architectuur, sociale integratie, veiligheid, energie-efficiëntie en -zuinigheid
(met name in gebouwen en bij het stadsvervoer), alsook op de ontwikkeling van
informatienetwerken (het concept van de „digitale stad”);
— ontwikkeling en demonstratie van technologieën en producten voor beoordeling,
bescherming, behoud, restauratie en duurzame exploitatie van het Europese culturele
erfgoed, waarbij de aandacht gelijkelijk over het roerend en het onroerend cultuurbezit wordt verdeeld ter bevordering van hun waarde en de kwaliteit van het
bestaan;
— ontwikkeling en demonstratie van technologieën voor economisch verantwoorde,
schone, efficiënte en duurzame instandhouding, terugwinning, renovatie en nieuwbouw, met name ten behoeve van grote gebouwencomplexen;
— vergelijkende studie en kosteneffectieve toepassing van strategieën voor duurzame
vervoerssystemen in een stedelijke omgeving.

b) Generieke activiteiten in verband met onderzoeken en technologische ontwikkeling
— de bestrijding van belangrijke natuurlijke en technologische risico’s door de ontwikkeling
van technieken voor prognose, preventie, effectbeoordeling en afzwakking van de gevolgen;
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— de ontwikkeling van generieke technologieën voor aardobservatie, met name technologieën aan boord van satellieten (1), ten behoeve van toepassingen voor de bewaking van
het milieu en het beheer van hulpbronnen en ecosystemen;
— onderzoek naar de sociaal-economische aspecten van de ontwikkeling van milieuverandering uit een oogpunt van duurzame ontwikkeling (effecten op de samenleving, de
economie en de werkgelegenheid).
c) Steun voor onderzoekinfrastructuur
Overeenkomstig bovenomschreven algemene doelstellingen moeten de activiteiten gericht
worden op databanken, voorzieningen voor marien onderzoek en rekencentra voor de
bestudering van het klimaat.

B. Energie
a) Kernactiviteiten (2)
i) S c h o n e r e e n e r g i e s y s t e m e n , m e t i n b e g r i p v a n s y s t e m e n v o o r h e r n i e u w b a r e
energie
Deze kernactiviteit heeft tot doel de gevolgen voor het milieu van energieproductie en
-gebruik in Europa zoveel mogelijk te beperken. Er zal actie worden ondernomen voor
onderzoek naar schonere, en met name hernieuwbare energiebronnen, en om het
milieu-effect van het huidige gebruik van fossiele brandstof te helpen verminderen.
Prioritair zal er op de volgende gebieden worden gewerkt:
— grootschalige productie van elektriciteit en/of warmte met verminderde CO2-emissies
uit steenkool, biomassa en andere brandstoffen, onder meer via gecombineerde
warmte- en energiewinning;
— ontwikkeling en demonstratie, mede met het oog op gedecentraliseerde productie, van
de voornaamste nieuwe en hernieuwbare energiebronnen, in het bijzonder van
biomassa, brandstofcel, windenergie en zonnewarmte;
— integratie van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen in energiesystemen;
— rendabele technologieën voor het afzwakken van milieu-effecten bij de energieproductie.
ii) E c o n o m i s c h e e n e f f i c i ë n t e e n e r g i e v o o r e e n c o n c u r r e r e n d E u r o p a
Met deze kernactiviteit wordt beoogd Europa een betrouwbare, efficiënte, veilige en
economische energievoorziening te bieden ten bate van de Europese burgers, de maatschappij en de concurrentiepositie van de Europese industrie. Er zal in elke fase van de
energiecyclus — productie, distributie en eindgebruik — actie moeten worden ondernomen om de efficiëntie te verhogen en de kosten te verlagen. De werkzaamheden hebben
prioritair betrekking op:
— technologieën voor een rationeel en efficiënt eindgebruik van energie;
— technologieën voor het transport en de distributie van energie;
— technologieën voor energieopslag, zowel op macro- als op microniveau;
— grotere efficiëntie bij de exploratie, winning en productie van koolwaterstoffen;
— grotere efficiëntie van nieuwe en hernieuwbare energiebronnen;
— de opstelling van scenario’s inzake vraag en aanbod in economie-/milieu-/energiesystemen en de interactie daartussen, evenals de analyse van de kosteneffectiviteit (gebaseerd op de hele economische levensduur) en de efficiëntie van alle nieuwe en
hernieuwbare energiebronnen.
b) Generieke activiteiten in verband met onderzoek en technologische ontwikkeling
— Onderzoek naar de sociaal-economische aspecten van energie uit het oogpunt van
duurzame ontwikkeling (effecten op de samenleving, de economie en de werkgelegenheid).
(1) De activiteiten in verband met ruimtetechnologietoepassingen die binnen elk thematisch programma worden uitgevoerd,
zullen het voorwerp zijn van specifieke coördinatie.
(2) De activiteiten op dit gebied worden wanneer nodig nauw gecoördineerd met de activiteiten van het Vijfde
Euratom-Kaderprogramma voor onderzoek en onderwijs, zonder dat afbreuk wordt gedaan aan de juridische
zelfstandigheid van deze twee programma’s.
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2. TWEEDE ACTIVITEIT

HORIZONTAAL THEMA:
„BEVESTIGING VAN DE INTERNATIONALE ROL
VAN HET COMMUNAUTAIRE ONDERZOEK”

De voornaamste oogmerken van dit horizontale thema zijn: bevordering van de wetenschappelijke en technologische samenwerking op internationaal vlak, uitbreiding van de capaciteiten van de Gemeenschap op het gebied van wetenschap en technologie, algemene steun voor
het bereiken van een uitmuntend wetenschappelijk niveau in de ruimere internationale
context, en een bijdrage aan de uitvoering van het externe beleid van de Gemeenschap, mede
in het kader van de toetreding van nieuwe lidstaten.

De algemene doelstellingen van internationale wetenschappelijke samenwerking zijn:
— wetenschappelijke en technologische samenwerking bevorderen tussen ondernemingen, organisaties en onderzoekers uit derde landen en de Gemeenschap die beide partijen aanzienlijke en
evenredig verdeelde voordelen opleveren, waarbij rekening wordt gehouden met de verschillende
behoeften en omstandigheden van afzonderlijke groepen landen en gebieden met inachtneming
van de bescherming van de intellectuele eigendom;
— de toegang voor in de Gemeenschap gevestigde onderzoekcentra en ondernemingen vergemakkelijken tot buiten de Gemeenschap beschikbare wetenschappelijke en technologische kennis die de
belangen van de Gemeenschap kan dienen;
— de positie en de rol van het communautaire onderzoek in de internationale wetenschappelijke en
technologische wereld versterken en een Europese wetenschappelijke en technologische cultuur
bevorderen;
— de toetreding van nieuwe lidstaten voorbereiden, bijvoorbeeld door hun volledige betrokkenheid
bij het kaderprogramma aan te moedigen, bijdragen aan de stabilisering van het OTO-potentieel
van de LMOE in het algemeen en de nieuwe onafhankelijke staten van de voormalige Sovjet-Unie
(NOS), het Europees-mediterrane partnerschap steunen en ontwikkelen, en bijdragen aan de
duurzame economische, sociale en wetenschappelijke ontwikkeling van ontwikkelingslanden;
— de Europese onderzoeksector helpen informatie te verkrijgen over en ervaring op te doen met
onderzoekcapaciteiten, -activiteiten en -prioriteiten van geïndustrialiseerde derde landen en landen
met een „economie in opkomst”, om het concurrentievermogen van de industrie van de
Gemeenschap en haar aanwezigheid op nieuwe markten te versterken.
De activiteiten op het gebied van internationale wetenschappelijke en technologische samenwerking
worden uitgevoerd op grond van samenwerkingsovereenkomsten, waar deze bestaan, alsmede door
middel van dit horizontale internationale samenwerkingsprogramma en door activiteiten die binnen
de andere programma’s van dit kaderprogramma worden ondernomen.

A. Specifieke activiteiten binnen het programma „internationale samenwerking”
Op basis van het samenwerkingsbeleid dat de Gemeenschap op specifieke gebieden met haar
verschillende potentiële partners voert, worden drie categorieën activiteiten — met een specifieke
internationale dimensie — uitgevoerd die verband houden met specifieke problemen waarmee
deze landen worden geconfronteerd en waarop de andere activiteiten van het kaderprogramma
geen betrekking hebben. Alleen deze activiteiten worden gefinancierd via het specifieke
programma „internationale samenwerking”.
a) Samenwerkingsactiviteiten met bepaalde categorieën derde landen
— Staten in de pretoetredingsfase: bevordering van hun topcentra, begeleidende maatregelen
ter vergemakkelijking van de deelneming aan andere programma’s van het kaderprogramma, mede door middel van samenwerkingsnetwerken;
— NOS en LMOE die zich niet in de pretoetredingsfase bevinden: steun aan hun potentieel
voor onderzoek en technologische ontwikkeling (mede door middel van INTAS voor de
NOS, mits er door haar leden een nieuwe overeenkomst wordt gesloten over de
continuering daarvan), samenwerking op gebieden van wederzijds belang (met inbegrip
van satelliettoepassingen, regionale problemen in verband met milieu en gezondheid);
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— Mediterrane partnerlanden: door gezamenlijke activiteiten hun OTO-capaciteiten opvoeren en vernieuwing bevorderen, samenwerking op gebieden van wederzijds belang, met
name regionale aspecten van de Middellandse Zee, met inbegrip van milieuaspecten, steun
voor sociaal-economische ontwikkeling met inbegrip van de stedelijke dimensie, overgang
naar de informatiemaatschappij en bescherming van het cultuurbezit, begeleidende maatregelen ter vergemakkelijking van de deelneming aan andere programma’s van het
kaderprogramma, mede door middel van samenwerkingsnetwerken;
— Ontwikkelingslanden: er zal met groepen landen en gebieden een dialoog over het te
voeren beleid inzake de behoeften en prioriteiten op OTO-gebied worden ontwikkeld.
Met name op de volgende gebieden worden samenwerkingsactiviteiten overwogen: mechanismen en voorwaarden voor duurzame ontwikkeling; duurzaam beheer en gebruik van
natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van landbouwproductie, milieuaspecten en energieaspecten; gezondheid, voeding en voedselzekerheid;
— Landen met een economie in opkomst en industrielanden: uitwisselingen van wetenschappers, organisatie van workshops, begeleidende maatregelen ter bevordering van partnerschappen en vergroting van de wederzijdse toegang tot elkaars OTO-activiteiten mede, in
voorkomend geval, door middel van overeenkomsten op het gebied van wetenschappelijke
en technologische samenwerking.

b) Opleiding van onderzoekers
Er wordt een beurzenstelsel opgezet om jonge onderzoekers uit ontwikkelingslanden, mediterrane landen en landen met een economie in opkomst in de gelegenheid te stellen in
laboratoria in de Gemeenschap mee te werken aan specifieke projecten binnen het kaderprogramma. Een ander beurzenstelsel dient voor de financiering van werkzaamheden van een
beperkt aantal jonge onderzoekers uit de Gemeenschap in industriegerichte laboratoria van
het hoogste niveau in derde landen op onderzoekgebieden die voor de Gemeenschap van
bijzonder belang zijn.

c) Coördinatie
Coördinatie met COST-acties, alsmede steun aan het COST-bestuur, coördinatie met Eureka
en met internationale organisaties die zich met onderzoeksactiviteiten bezighouden, onderlinge
coördinatie van de activiteiten die in het kader van andere programma’s van het kaderprogramma worden uitgevoerd, alsmede coördinatie van die activiteiten met activiteiten in het
kader van andere samenwerkingsacties van de Gemeenschap (met name Phare, Tacis en
MEDA) en met samenwerkingsactiviteiten van de lidstaten.

B. Internationale samenwerking in het kader van de andere activiteiten van het kaderprogramma
De deelneming van instanties uit derde landen aan de specifieke programma’s kan in beginsel
twee vormen aannemen:
— deelneming aan programma’s op basis van volledige betrokkenheid bij het kaderprogramma:
deelneming door instanties uit derde landen is aan vergelijkbare voorwaarden gebonden als
deelneming door instanties uit de lidstaten. Volledige betrokkenheid van staten in de
pretoetredingsfase zou vergemakkelijkt kunnen worden door middel van passende degressieve
financieringsmechanismen waarbij, indien daartoe is besloten, gebruik wordt gemaakt van
andere relevante communautaire instrumenten (bijvoorbeeld Phare). Voor andere staten in de
pretoetredingsfase, die aangeven dat volledige deelneming aan het kaderprogramma voor hen
nog niet haalbaar is, zou gedacht kunnen worden aan een gedeeltelijke associatie met een of
meer complete specifieke programma’s;
— deelneming aan specifieke programma’s op projectbasis: indien een bilaterale of een multilaterale samenwerkingsovereenkomst in het belang van de Gemeenschap nodig is om toegang te
krijgen tot programma’s van hoog niveau in derde landen en geschikte IPR-regelingen, zal
deelneming per project afhankelijk zijn van de sluiting van zo’n overeenkomst. Deelnemende
instanties uit derde landen komen in beginsel niet in aanmerking voor financiering uit deze
programma’s, behoudens in gevallen die naar behoren zijn gemotiveerd als zijnde in het
belang van de Gemeenschap.
De precieze voorwaarden waaronder instanties uit derde landen en internationale organisaties
die bij onderzoeksactiviteiten betrokken zijn, kunnen deelnemen aan het kaderprogramma,
met inbegrip van de financiële regelingen, zullen worden bepaald in het besluit dat krachtens
artikel 130 J van het Verdrag wordt aangenomen.
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3. DERDE ACTIVITEIT
HORIZONTAAL THEMA „BEVORDEREN VAN INNOVATIE EN
STIMULEREN VAN DEELNEMING VAN HET MKB”

Innovatie is een sleutelfactor voor het concurrentievermogen van de industrie, voor een
duurzame sociale en economische ontwikkeling en voor het scheppen van werkgelegenheid.
Doel is innoverende activiteiten, onder meer de oprichting van innoverende ondernemingen, te
bevorderen en de verspreiding en exploitatie van de resultaten van het wetenschappelijk werk
te vergemakkelijken en technologieoverdracht te ondersteunen.
Het midden- en kleinbedrijf heeft een belangrijke functie op het gebied van innovatie en de
overdracht van innovatie. De ontwikkeling van het MKB kan een vitale bijdrage leveren aan
de economische en sociale ontwikkeling, nieuwe economische activiteiten, het scheppen van
werkgelegenheid en het concurrentievermogen. Het MKB moet gemakkelijk toegang kunnen
krijgen tot de geavanceerde technologie die het nodig heeft en tot de mogelijkheden die
geboden worden door de onderzoekprogramma’s van de Gemeenschap en van de lidstaten.

Het bevorderen van innovatie en deelneming van het MKB zijn weliswaar twee verschillende zaken,
maar desalniettemin nauw met elkaar verbonden. Dit thema zal derhalve, voorzover mogelijk,
worden uitgevoerd door middel van een gemeenschappelijke activiteit op beide terreinen. Daarnaast
dienen de in dit programma uitgevoerde activiteiten een aanvulling te vormen op de activiteiten die in
de lidstaten worden ondernomen en op de elders in het kaderprogramma uitgevoerde activiteiten ter
bevordering van innovatie en stimulering van deelneming van het MKB, en zullen zij daarom steun
geven aan, een aanvulling vormen op en, waar nodig, richting geven aan deze diverse acties.
A. Algemene doelstellingen
a) Bevorderen van innovatie
— bijdragen tot de vormgeving van het innovatiebeleid in de Europese Unie, met name door
bij te dragen aan het scheppen van voorwaarden die de innovatie bevorderen;
— het publiek meer bewust te maken van het nut van innovatie;
— het sociaal en economisch effect van de onderzoeksactiviteiten van het kaderprogramma
verbeteren door te zorgen voor een betere verspreiding en exploitatie van de resultaten
ervan, alsmede de overdracht en verspreiding van technologie die uit diverse bronnen
afkomstig is, met inachtneming van de behoeften van klanten en gebruikers;
— door het verstrekken van informatie en adviezen de toegang van aan de programma’s
deelnemende organisaties (in het bijzonder het MKB) tot instrumenten die de innovatie
ondersteunen vergemakkelijken.
b) Bevorderen van deelneming van het MKB
— de deelneming van het MKB aan de onderzoekprogramma’s en de technologieoverdracht
aan het MKB stimuleren, zowel van bedrijven die actief zijn op het gebied van onderzoek
en geavanceerde technologie als van bedrijven die over weinig of geen onderzoekcapaciteit
beschikken, maar wel grote technologische behoeften hebben alsmede de capaciteit om
nieuwe technologieën in te voeren; het MKB in de gehele Europese Unie helpen zijn
technologische capaciteiten te vergroten, mede met inachtneming van de specifieke
problemen van het MKB in minder welvarende regio’s;
— het MKB assisteren bij het opzetten van transnationale netwerken en partnerschappen
voor de invoering en verspreiding van nieuwe technologieën;
— bevorderen van de totstandkoming van transnationale koppelingen tussen het MKB, grote
bedrijven, onderzoekcentra en universiteiten.
B. Acties die specifiek zijn voor het horizontale programma
a) Bevorderen van innovatie
— omschrijving en verspreiding, in samenhang met de andere programma’s van het kaderprogramma, van adequate mechanismen waarmee, tijdens de levenscyclus van projecten,
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de exploitatie van resultaten, particuliere financiering en overdracht van ontwikkelde
technologie en resultaten kunnen worden vergemakkelijkt, met waarborgen voor de
bescherming van verworven kennis;
— ontwikkeling, validatie en tenuitvoerlegging van methodologieën voor activiteiten op het
gebied van technologieoverdracht, waarbij de technologische, economische en sociale
aspecten van innovatie worden geïntegreerd en, waar nodig, transnationale verspreiding en
exploitatie van resultaten die niet van de thematische programma’s afkomstig zijn
(rekening houdend met de specifieke kenmerken van elke activiteitensector);
— coördinatie van studies en analyses die in diverse fora zijn uitgevoerd en integratie van de
resultaten daarvan, met het oog op de totstandbrenging van een gemeenschappelijk
referentiekader op het gebied van het innovatiebeleid.
b) Bevorderen van deelneming van het MKB
— beheer van één extra aanspreekpunt voor het MKB — voor alle onderzoekprogramma’s
— binnen de diensten van de Commissie, met gebruikmaking van de bestaande ondersteunende netwerken in de lidstaten; omschrijving en beheer van gemeenschappelijke hulpmiddelen die de deelneming van het MKB aan de programma’s vergemakkelijken (waarbij
zoveel mogelijk een beroep wordt gedaan op elektronische middelen voor informatiepakketten, het indienen van voorstellen, „help line”, gespecialiseerde Intranetten om de
MKB-deelneming aan innovatie te bevorderen enz.); verstrekken van informatie over
programma’s en opleidingen voor het voorbereiden van voorstellen; vergroten van de
betrokkenheid van het betrokken MKB bij de overleg- en beoordelingsprocedure; zorgen
voor een gestructureerde en snelle feedback naar alle aanvragers; steun bij het opzetten
van consortia;
— ondersteuning van het MKB bij het vaststellen van hun huidige en toekomstige technologische behoeften en het verstrekken van informatie en advies, teneinde aan deze behoeften
tegemoet te komen.
c) Gemeenschappelijke activiteiten innovatie/MKB
— activiteiten op communautair niveau met het oog op de rationalisatie en coördinatie van
netwerken die informatie en hulp verstrekken op het gebied van de onderzoeks- en
innovatieactiviteiten van de Gemeenschap; beheer, in overleg met de andere programma’s
van het kaderprogramma, van het ondersteunende netwerk voor innovatie en technologieoverdracht, met een optimale gebruikmaking van de relaiscentra voor innovatie en de
Craft-contactpunten; consolidering van de mechanismen voor het verzamelen en verspreiden van informatie, zoals de Cordis-informatiedienst;
— verstrekken van informatie en advies, alsmede proefprojecten, op het gebied van:
— intellectuele-eigendomsrechten;
— toegang tot particuliere financiering, met name tot fondsen voor risicokapitaal;
— de oprichting van beginnende innoverende bedrijven (start-ups), in het bijzonder via
Europese instanties en fondsen (Europees Investeringsfonds, Europese Investeringsbank, de actie Eurotech Capital).
Doel van de proefprojecten is de verbetering van de bestaande vaardigheden op het gebied
van informatie, advies en analyse, de vergemakkelijking van de toegang tot de bestaande
overheids- en particuliere instrumenten op nationaal of communautair niveau, zonder
ondernemingen financiële subsidies te verstrekken of een rivaliserend financieringsinstrument op te zetten;
— omschrijving en bevordering, in overleg met de andere programma’s van de kaderprogramma’s, van optimale praktijken inzake innovatie.

C. Interactie met samenhangende acties in de andere kaderprogramma-activiteiten
a) Bevorderen van innovatie
— ertoe aanzetten om reeds in de onderzoeksfase de exploitatie en verspreiding van de
resultaten voor te bereiden;
— zorgen voor samenhang tussen de activiteiten die erop gericht zijn de innovatie in het
kader van andere programma’s te bevorderen en de activiteiten die uit hoofde van dit
programma worden uitgevoerd;
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— coördinatie van de activiteiten van de in de thematische programma’s op te zetten
„innovatie-eenheden”, teneinde het innovatieaspect te integreren in de uitvoering van de
programma’s (bijvoorbeeld bij de selectie van en het toezicht op projecten) en, waar
nodig, de follow-up van technologieoverdracht te waarborgen, met inbegrip van technologieoverdrachtprojecten met demonstratiewaarde.
b) Bevorderen van MKB-deelneming
Steun voor MKB-deelneming aan in de programm’s uit te voeren OTO- en demonstratieactiviteiten:
— activiteiten op het gebied van „onderzoek in samenwerkingsverband” waarbij ten minste
drie onderling onafhankelijke MKB-bedrijven uit ten minste twee verschillende lidstaten
de mogelijkheid krijgen gemeenschappelijk technologische problemen te laten oplossen
door derde organiaties met passende onderzoekscapaciteiten;
— activiteiten ter ondersteuning en stimulering van de deelname van het MKB aan projecten
voor gezamenlijk onderzoek in samenwerkingsverband (bijvoorbeeld via „premies voor
verkennende werkzaamheden”) met inachtneming van de behoefte van het MKB aan een
flexibele en gemakkelijk toegankelijke ondersteuningsstructuur.
Steun voor de verspreiding en de exploitatie van resultaten, en voor de verbetering daarvan,
binnen de thematische programma’s.

4. VIERDE ACTIVITEIT

HORIZONTAAL THEMA:
VERHOGING VAN HET MENSELIJK ONDERZOEKPOTENTIEEL EN VERDIEPING
VAN DE FUNDAMENTELE KENNIS OP SOCIAAL-ECONOMISCH GEBIED

De wereld steunt steeds meer op kennis. De Gemeenschap beschikt op dit gebied over een
grote troef: de kwaliteit van haar onderzoekers, ingenieurs en technici. Doel is dit kennispotentieel in stand te houden en te helpen ontwikkelen door meer steun te geven voor de
opleiding en mobiliteit van onderzoekers en door de toegang tot de onderzoekinfrastructuur
te verbeteren.
Voorts kent de Gemeenschap een grote traditie op het gebied van het onderzoek in de sociale
en economische wetenschappen en in de humaniora, dat moet worden benut om de huidige
en toekomstige economische en sociale trends en behoeften aan te geven, en aldus bij te
dragen tot een betere concurrentiepositie van de Gemeenschap en een verbeterde kwaliteit van
het bestaan voor de burgers.

A. Algemene doelstellingen
De algemene doelstellingen van deze activiteit, die moet worden verwezenlijkt in samenhang met
soortgelijke activiteiten elders in het kaderprogramma, zijn geconcentreerd op twee actieterreinen,
namelijk verbetering van het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele
kennis op sociaal-economisch gebied. Er zullen dan ook activiteiten worden ontplooid om:
— het menselijk onderzoekpotentieel van de Gemeenschap te ontwikkelen en daarbij speciale
aandacht te besteden aan gelijke kansen en een beter evenwicht tussen mannen en vrouwen,
met name door opleiding en mobiliteit van de onderzoekers, onder meer om inspanningen
gericht op het scheppen van nieuwe arbeidsplaatsen te ondersteunen;
— de toegang tot de onderzoekinfrastructuur te verbeteren;
— de Gemeenschap te helpen een aantrekkelijke plaats te worden voor onderzoekers en op
internationaal niveau bekendheid te geven aan het Europese onderzoek en een Europese
wetenschaps- en technologiecultuur te bevorderen;
— via een specifieke kernactiviteit de nodige sociaal-economische kennis te verdiepen om een
beter inzicht te krijgen in de kernproblemen waarmee de Europese samenleving geconfronteerd wordt;
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— vorm te helpen geven aan het wetenschaps- en technologiebeleid alsook aan andere beleidsterreinen van de Gemeenschap.

B. Specifieke activiteiten van het horizontale programma
a) Versterking van het menselijk onderzoekpotentieel
Steun voor de opleiding en mobiliteit van onderzoekers
Het doel hiervan is:
— het oprichten van netwerken voor opleiding door onderzoek op geavanceerde en opkomende onderzoeksgebieden en voor thema’s die door de onderzoekers vrij worden
gekozen. De nadruk moet hierbij worden gelegd op de opleiding en ontwikkeling van
jonge onderzoekers vóór en na hun promotie;
— het opzetten van een samenhangend stelsel van „Marie Curie”-beurzen dat vooral gericht
is op individuele beurzen voor hooggekwalificeerde jonge onderzoekers met de noodzakelijke onderzoekservaring, die worden toegekend voor thema’s die door de onderzoekers
zelf worden gekozen;
Bijkomende en aanvullende maatregelen zijn onder meer:
— beurzen voor opleiding bij het bedrijfsleven, toegekend aan en gezamenlijk gefinancierd
door bedrijven (inclusief KMO’s) voor de opleiding van jonge onderzoekers;
— beurzen voor de ontwikkeling van een hoogwaardige onderzoekscapaciteit in de minder
welvarende regio’s van de Gemeenschap;
— beurzen voor ervaren onderzoekers om de mobiliteit tussen industrie en universiteit te
bevorderen;
— beurzen voor korte verblijven van promovendi in opleidingscentra.
Betere toegang tot de onderzoekinfrastructuur
Hoofddoel hiervan is de toegang tot de onderzoekinfrastructuur (grote installaties, netwerken
van verspreide installaties, kenniscentra) te verbeteren, voorzover dergelijke maatregelen bij
andere acties van het kaderprogramma niet aan bod komen. Daartoe wordt gedacht aan
maatregelen om onderzoekers over de grenzen heen toegang te verschaffen tot infrastructuren
die wegens hun zeldzaamheid en/of hun specifieke karakter van communautair belang zijn,
met inbegrip van, in voorkomend geval, aanvullende maatregelen ter ondersteuning van het
opzetten van netwerken voor operateurs van infrastructuurinstallaties en aanverwante onderzoeksprojecten.
Bevordering van wetenschappelijke en technologische topkwaliteit
Doel van deze categorie activiteiten is, door middel van uitwisselingen, wetenschappelijke en
technologische topkwaliteit te stimuleren en aan de resultaten van het onderzoek bekendheid
te geven. Deze activiteiten vormen een voortzetting van, en een aanvulling op, de nationale
activiteiten en omvatten steun voor wetenschappelijke conferenties van hoog niveau, het
opzetten van een netwerk voor communautaire onderzoekers die buiten de Gemeenschap
actief zijn en hun collega’s binnen de Gemeenschap, onderscheidingen voor spitsonderzoek,
alsmede voorlichtingscampagnes en informatieverstrekking aan het publiek in de hele
Gemeenschap over belangrijke onderzoeksactiviteiten, onder meer via elektronische netwerken.

b) Kernactiviteit, verdieping van de fundamentele kennis op sociaal-economisch gebied
Deze kernactiviteit beoogt de grondslag te leggen voor een werkgelegenheidscheppende
sociale, economische en culturele ontwikkeling en de opbouw van een Europese kennismaatschappij. Zij heeft betrekking op een aantal onderwerpen in verband met de algemene
doelstellingen van het kaderprogramma. De inspanningen worden geconcentreerd op:
— het analyseren van structurele, demografische en sociale veranderingen, met inbegrip van
vreemdelingentaal, racisme en migratie in Europa en de gevolgen daarvan voor de
economische ontwikkeling, de sociale integratie en de sociale bescherming;
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— de relatie tussen technologische vooruitgang, werkgelegenheid en samenleving, waaronder
arbeidsvoorwaarden en beroepsvaardigheden, en op innovatie op het gebied van onderwijs
en opleiding, ook betreffende nieuwe beroepen;
— het analyseren van de veranderende rol van Europese instellingen en bestuursvormen en
het Europees burgerschap in het Europese integratieproces, waarbij onder meer gekeken
wordt naar de invloed van de cultuur en het maatschappelijke en juridische kader;
— validering van nieuwe ontwikkelingsmodellen ten gunste van groei, werkgelegenheid,
sociale en economische samenhang en de kwaliteit van het bestaan, rekening houdend met
de ontwikkeling van diensten en de niet-tastbare economie.
c) Er zullen andere activiteiten worden ondernomen ter ondersteuning van de ontwikkeling van
het wetenschaps- en technologiebeleid
Het is de bedoeling de ontwikkeling te steunen van de specifieke fundamentele kennis
waaraan beleidsmakers en andere gebruikers behoefte hebben om Europese beleidsvraagstukken op het gebied van wetenschap en technologie te kunnen aanpakken. Als voortzetting van
en aanvulling op de nationale en internationale maatregelen omvat deze activiteit de
ontwikkeling van passende en vergelijkbare indicatoren, technologiebewaking en -evaluatie,
strategische analyses van specifieke beleidsvraagstukken en, in voorkomend geval, bevordering
van informatie-uitwisseling tussen beleidsmakers en onderzoekers.

C. Aansluiting bij andere activiteiten van het kaderprogramma
Deze activiteit behelst onder meer de coördinatie, ondersteuning en begeleiding die vereist is om
te zorgen voor samenhang met soortgelijke activiteiten elders in het kaderprogramma met
betrekking tot de aspecten die samenhangen met de doelstellingen en activiteiten van dit
programma. Voorts zorgt het programma er door middel van passende toezichts- en coördinatiemechanismen voor dat sociaal-economische en strategische overwegingen bij de onderzoeksactiviteiten van de thematische programma’s de aandacht krijgen die zij verdienen.
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BIJLAGE III

VIJFDE KADERPROGRAMMA (1998-2002)
BEDRAGEN EN VERDELING

in miljoen ECU
(huidige prijzen)

Werkzaamheden onder contract:
— Eerste activiteit

10 039

— Tweede activiteit

458

— Derde activiteit

350

— Vierde activiteit

1 205

Eigen werkzaamheden (1)

688
Totaal maximumbedrag

12 740

(1) Uit te voeren door het GCO.

(in miljoen ECU)

Indicatieve verdeling over de thema’s van de eerste activiteit:
— kwaliteit van het bestaan en beheer van levende hulpbronnen

2 239

— gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij

3 363

— concurrerende en duurzame groei

2 389

— energie, milieu en duurzame ontwikkeling
— milieu en duurzame ontwikkeling

1 044

— energie

1 004
10 039
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BIJLAGE IV

NADERE VOORWAARDEN VOOR DE FINANCIËLE DEELNEMING VAN DE GEMEENSCHAP
De Europese Gemeenschap neemt financieel deel aan de activiteiten voor onderzoek en technologische
ontwikkeling, met inbegrip van demonstratie, hierna „OTO-werkzaamheden onder contract” genoemd, die
worden uitgevoerd uit hoofde van de specifieke programma’s waarmee het kaderprogramma ten uitvoer
wordt gelegd. Daarnaast verricht zij ook eigen activiteiten voor onderzoek en ontwikkeling, hierna „eigen
OTO-werkzaamheden” genoemd.
1. OTO-werkzaamheden onder contract
De OTO-werkzaamheden onder contract bestaan uit: werkzaamheden voor gezamenlijke rekening, die
het voornaamste mechanisme voor de uitvoering van de specifieke programma’s vormen, opleidingsbeurzen, steun voor netwerken, gecoördineerde werkzaamheden en begeleidende maatregelen.
a) Werkzaamheden voor gezamenlijke rekening
— Projecten voor onderzoek en technologische ontwikkeling, demonstratieprojecten en gecombineerde OTO-demonstratieprojecten:
— Projecten voor onderzoek en technologische ontwikkeling: projecten voor de verwerving van
nieuwe kennis die nuttig kan zijn om nieuwe dan wel bestaande producten, procédés en/of
diensten te ontwikkelen dan wel aanzienlijk te verbeteren, en/of om te voorzien in de
behoeften van de EU-beleidssectoren;
— Demonstratieprojecten: projecten waarmee wordt beoogd de levensvatbaarheid te bewijzen
van nieuwe technologieën die potentieel economisch voordeel bieden, maar die niet als
zodanig commercieel kunnen worden geëxploiteerd;
— Gecombineerde OTO/demonstratieprojecten: projecten met een component onderzoek en
technologische ontwikkeling en een component demonstratie.
— Betere toegang tot onderzoekinfrastructuur:
Naast maatregelen ter ondersteuning van onderzoekinfrastructuur binnen de andere OTOwerkzaamheden onder contract, wordt steun voor een betere toegang tot onderzoekinfrastructuur
toegekend voor de extra kosten in verband met de ontvangst van onderzoekers uit de
Gemeenschap en het ter beschikking stellen van installaties.
— Projecten voor technologiestimulering om de deelneming van het MKB aan OTO-activiteiten aan
te moedigen en te vergemakkelijken:
Projecten op het gebied van „onderzoek in samenwerkingsverband”: projecten die ten minste drie
onafhankelijk van elkaar opererende KMO’s uit ten minste twee lidstaten in staat stellen om
gezamenlijk de oplossing van hun gemeenschappelijke technologische problemen in handen te
geven van derde rechtspersonen met de nodige onderzoekscapaciteiten.
„Premies voor verkennende werkzaamheden” om de verkennende fase van een project mogelijk te
maken. Deze kan bestaan uit haalbaarheidsstudies, de validatie en het opzetten van een project en
het zoeken van partners, gedurende een periode van maximaal twaalf maanden.
b) Opleidingsbeurzen
De opleidingsbeurzen worden gedefinieerd uit hoofde van de vierde activiteit (Marie Curie-beurzen).
Beurzen die worden toegekend in het kader van de eerste, tweede of vierde activiteit bieden de
bursalen een toelage die onder andere bestemd is om te voorzien in de kosten van een passende
sociale bescherming en een bijdrage behelst in de kosten in verband met mobiliteit. Ook zal
bijgedragen worden in de daarvoor in aanmerking komende kosten van de gastinstelling wanneer die
in de Gemeenschap gevestigd is.
c) Steun voor onderzoeksopleidingsnetwerken en thematische netwerken
— Onderzoeksopleidingsnetwerken in de context van de vierde activiteit. Steun zal worden verleend
voor de in aanmerking komende extra kosten in verband met de oprichting en instandhouding
van het netwerk.
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— Thematische netwerken: netwerken die bijvoorbeeld in het kader van een gemeenschappelijke
wetenschappelijke en technologische doelstelling fabrikanten, gebruikers, universiteiten, onderzoekcentra, instanties en onderzoekinfrastructuren bijeenbrengen ter vergemakkelijking van de
coördinatie van activiteiten en de overdracht van kennis. Steun wordt verleend voor de in
aanmerking komende extra kosten voor de coördinatie en de totstandbrenging van het
netwerk.
d) Gecoördineerde werkzaamheden
Gecoördineerde werkzaamheden hebben tot doel reeds gefinancierde nationale OTO-projecten te
coördineren om de opgedane ervaringen uit te wisselen, de onderzoeksinspanning van de verschillende betrokkenen op te voeren zodat de vereiste kritieke massa kan worden bereikt, de resultaten te
verspreiden en de gebruikers voor te lichten.
e) Begeleidende maatregelen
Begeleidende maatregelen dragen bij tot de tenuitvoerlegging van de specifieke programma’s of de
voorbereiding van toekomstige activiteiten zodat deze hun strategische doelstellingen kunnen
verwezenlijken. Zij hebben voorts tot doel de andere OTO-werkzaamheden onder contract voor te
bereiden of te ondersteunen. Maatregelen voor het in de handel brengen van producten, procédés en
diensten, voor marketingactiviteiten of voor verkoopbevordering zijn hiervan uitgesloten.
In de beschikkingen tot vaststelling van de specifieke programma’s kunnen bovengenoemde OTOwerkzaamheden onder contract nader worden gepreciseerd, aangevuld of aan aanvullende voorwaarden of beperkingen onderworpen worden.
De regels voor de deelneming van ondernemingen, onderzoekcentra en universiteiten aan OTOwerkzaamheden onder contract en voor de verspreiding van de resultaten, worden gegeven in
besluiten van de Raad die krachtens artikel 130 J van het Verdrag worden vastgesteld. De in
aanmerking komende kosten worden in die besluiten gedefinieerd en nader gepreciseerd, in het
bijzonder in de contracten.
Naast de hieronder beschreven eigen OTO-werkzaamheden zal het GCO in toenemende mate
meedingen naar middelen te behoeve van OTO-werkzaamheden onder contract binnen het kaderprogramma.

2. Eigen OTO-werkzaamheden
Tot de eigen OTO-werkzaamheden die moeten worden uitgevoerd door het Gemeenschappelijk Centrum
voor Onderzoek (GCO) behoren onderzoek en institutionele activiteiten voor wetenschappelijke en
technische ondersteuning. Het GCO kan ondersteuning bieden wanneer het over bijzondere, of zelfs
unieke deskundigheid en installaties in de Gemeenschap beschikt of wanneer het opdrachten krijgt voor
werkzaamheden die noodzakelijk zijn voor de opstelling en de tenuitvoerlegging van het communautaire
beleid en taken die krachtens het Verdrag aan de Commissie zijn opgedragen en waarvoor de neutraliteit
van het GCO vereist is. Het GCO verricht zijn werk in nauwe samenwerking met de wetenschappelijke
gemeenschap en bedrijven in Europa.

3. Deelnemingspercentages
In de beschikkingen tot vaststelling van de specifieke programma’s ter uitvoering van het vijfde
kaderprogramma kan niet worden afgeweken van de hieronder vermelde financiële deelnemingspercentages, behalve in naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen.
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Activiteit

Percentage deelneming aan kaderprogramma

OTO-werkzaamheden onder contract
OTO-projecten
Demonstratieprojecten
Gecombineerde OTO/demonstratieprojecten

50 % van de totale in aanmerking komende
kosten (1) (2)
35 % van de totale in aanmerking komende
kosten (1) (2)
35 % tot 50 % van de totale in aanmerking
komende kosten (1) (2) (3)

Steun voor toegang tot onderzoekinfrastructuren

Maximaal 100 % van de in aamerking
komende extra kosten

„Onderzoeksprojecten in samenwerkingsverband”

50 % van de totale in aanmerking komende
kosten (1)

„Verkenningspremies”

75 % van de totale in aanmerking komende
kosten

„Opleidingsbeurzen”

Maximaal 100 % van de in aanmerking
komende extra kosten (4)

Netwerken voor opleiding door onderzoek

Maximaal 100 % van de in aanmerking
komende extra kosten

Thematische netwerken
Gecoördineerde werkzaamheden

Maximaal 100 % van de in aanmerking
komende extra kosten

Begeleidende maatregelen

Maximaal 100 % van de totale in aanmerking
komende kosten

Eigen OTO-werkzaamheden

100 % van de kosten

(1) Deze percentages moeten wellicht in individuele gevallen worden aangepast om te voldoen aan de communautaire
kaderregeling inzake staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling en aan artikel 8 van de Overeenkomst inzake
subsidies en compenserende maatregelen van de WTO-Overeenkomst.
(2) In het bijzondere geval van rechtspersonen die geen analytische boekhouding voeren, worden de in aanmerking
komende extra kosten die door het onderzoek worden veroorzaakt, voor 100 % gefinancierd.
(3) 35 % voor het demonstratiegedeelte, 50 % voor het OTO-gedeelte.
4
( ) Bij beurzen voor opleiding in het bedrijfsleven zal dit bedrag normaliter 50 % van de totale in aanmerking
komende kosten benaderen.

4. Gemeenschappelijke ondernemingen enz.
In de eventuele besluiten van de Raad krachtens artikel 130 O, als bedoeld in artikel 3, lid 2, van dit
besluit, worden, indien nodig, de nadere voorwaarden voor de financiële deelneming van de Gemeenschap vastgesteld.
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MOTIVERING VAN DE RAAD
I.

INLEIDING

Op 2 mei 1997 heeft de Commissie een voorstel ingediend voor een besluit van het
Europees Parlement en de Raad betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese
Gemeenschap voor activiteiten op het gebied van onderzoek, technologische ontwikkeling
en demonstratie (1998-2002); op 11 augustus 1997 diende de Commissie een gewijzigd
voorstel in.
Dit voorstel is gebaseerd op artikel 130 I, lid 1, van het EG-Verdrag (1).
Het Europees Parlement heeft op 18 december 1997 advies uitgebracht.
De Commissie heeft op 16 januari 1998 een tweede gewijzigd voorstel ingediend.

II.

GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT VAN DE RAAD

De Raad heeft op 23 maart 1998 zijn gemeenschappelijk standpunt inzake het voorstel
betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese Gemeenschap voor OTO-activiteiten vastgesteld (2).
De Raad heeft getracht de voorstellen van het Europees Parlement zoveel mogelijk over te
nemen en zo een tekst op te stellen die een consensus van de twee wetgevende instellingen
weergeeft en de algemene aanpak van het Commissievoorstel eerbiedigt. Hiertoe heeft de
Raad bepaalde richtsnoeren gevolgd:
1. de behoefte aan een verder toegespitste en geconcentreerde communautaire onderzoeksinspanning op basis van grotere doelmatigheid en toegevoegde waarde;
2. de rol van het kaderprogramma als instrument voor het verwezenlijken van belangrijke
communautaire doelstellingen, in het bijzonder het verbeteren van het concurrentievermogen van de Europese industrie ten aanzien van de internationale concurrenten, het
stimuleren van groei en werkgelegenheid en het verbeteren van de kwaliteit van het
bestaan van de burgers van Europa;
3. realisme bij het stellen van de doelen en het bepalen van de activiteiten, rekening
houdend met het feit dat de prioriteiten van de Unie zich ontwikkelen in het kader van
Agenda 2000 en dat tijdens de looptijd van het vijfde kaderprogramma over nieuwe
financiële vooruitzichten zal worden onderhandeld;
4. de behoefte aan een eenvoudige, heldere tekst, zonder details die meer op hun plaats
zijn in de specifieke programma’s.
Deel A van deze motivering vormt een toelichting bij het standpunt van de Raad voor wat
de voornaamste aspecten van het Commissievoorstel betreft. In deel B wordt de reactie van
de Raad gegeven op de door het Europees Parlement voorgestelde amendementen.
(1) De Commissie heeft tegelijkertijd ook een op artikel 7 van het EGA-Verdrag gebaseerd voorstel
ingediend voor een besluit van de Raad betreffende het vijfde kaderprogramma van de Europese
Gemeenschap voor Atoomenergie (Euratom) voor activiteiten op het gebied van onderzoek en onderwijs
(1998-2002).
(2) De Raad ging tevens akkoord met de tekst van het EGA-programma voor onderzoek en onderwijs, met
dien verstande dat de definitieve aanneming van het besluit tegelijkertijd zal plaatsvinden met de
aanneming van het besluit inzake het EG-kaderprogramma. Deze tekst is ter informatie toegezonden aan
het Europees Parlement.

C 178/79

C 178/80

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

A. Voornaamste aspecten van het kaderprogramma
1. Structuur en inhoud van het kaderprogramma
De Raad steunt over het algemeen de aanpak van de Commissie die is gebaseerd op
de concentratie van activiteiten rond een beperkt aantal programma’s. De Raad sluit
zich evenwel aan bij het oordeel van het Europees Parlement dat een bijkomend
thematisch programma gewijd aan onderzoek inzake energie en milieu nodig is, niet
het minst op grond van de verbintenissen die de Gemeenschap op de Klimaatconferentie te Kyoto is aangegaan. Daarom bevat het gemeenschappelijk standpunt van
de Raad een vierde thematisch programma „Energie, milieu en duurzame groei” en
worden bijgevolg een aantal kernactiviteiten van de thematische programma’s
„Kwaliteit van het bestaan” en „Concurrerende groei” overgebracht naar dit
programma (amendementen nrs. 29, 33, 73 tot en met 81 en 133).
De Raad is tevens ingegaan op het voorstel van het Europees Parlement om het
vierde thematisch programma te splitsen in twee subprogramma’s die respectievelijk
betrekking hebben op milieu en energie en die elk afzonderlijke begrotingskredieten
toegewezen krijgen (amendement nr. 125, tweede deel). De Raad is bovendien
ingegaan op het voorstel van het Europees Parlement om het subprogramma energie
te splitsen in twee kernactiviteiten en tevens sterker de klemtoon te leggen op
duurzame energiebronnen (amendementen nrs. 73 en 74).
De Raad heeft de door de Commissie voorgestelde kernactiviteiten voor het grootste
gedeelte goedgekeurd, maar vond net als het Parlement dat nieuwe kernactiviteiten
nodig zijn inzake de vergrijzing van de bevolking (amendement nr. 116) en
veranderingen van het aardsysteem (amendement nr. 76), alsmede een gecombineerde
kernactiviteit inzake landvervoer- en mariene technologieën (amendementen nrs. 72
en 168); deze kernactiviteiten zijn alle in het gemeenschappelijk standpunt opgenomen.
Bovendien heeft de Raad een nieuwe kernactiviteit mariene wetenschappen in het
milieuprogramma ingevoegd.
Met betrekking tot de horizontale activiteiten steunt het gemeenschappelijk standpunt van de Raad de grote lijnen van het Commissievoorstel, maar het sluit voorts
nauw aan bij het advies van het Europees Parlement en brengt een aantal wijzigingen
aan in de derde en de vierde activiteit, teneinde meer aandacht te besteden aan het
MKB en de sociaal-economische dimensie, onder meer door de opneming van een
nieuwe kernactiviteit inzake sociaal-economisch onderzoek in de vierde activiteit (zie
de punten 4 en 5 hierna).
Wat de tweede activiteit betreft wil het gemeenschappelijk standpunt van de Raad
een breed samenwerkingskader met alle internationale partners van de Gemeenschap
instellen, rekening houdend met de specifieke kenmerken van de regio’s en de
groepen van derde landen. Met de toekomstige uitbreiding van de Unie voor ogen
zijn tevens bijzondere maatregelen opgenomen om de deelneming van de staten in de
pretoetredingsfase aan het kaderprogramma te vergemakkelijken.
2. Totaalbedrag
Het vijfde kaderprogramma komt op een tijdstip waarop de Unie zijn prioriteiten
opnieuw bekijkt met het oog op de voorbereiding van de monetaire unie en de
toekomstige uitbreiding van de Unie. Het besluit van de Raad over het totaalbedrag
voor het kaderprogramma moet derhalve worden gezien in het licht van Agenda
2000 en houdt er rekening mee dat tijdens de looptijd van het vijfde kaderprogramma over nieuwe financiële vooruitzichten zal worden onderhandeld. De Raad
hecht er groot belang aan dat het geld goed besteed wordt en is van oordeel dat de
sterker toegespitste structuur van het kaderprogramma besparingen mogelijk zal
maken. In dit verband meent de Raad voorts dat efficiënt en sober beheer tot
besparingen zal bijdragen en hij staat positief tegenover de amendementen van het
Europees Parlement (amendementen nrs. 162 en 163) betreffende de doorzichtigheid
van de administratieve uitgaven; die amendementen worden door de Raad goeddeels
overgenomen.
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Derhalve nota nemend van het voorstel van het Europees Parlement om het
totaalbedrag te verhogen (amendement nr. 31 a)), heeft de Raad verschillende
prioriteiten tegen elkaar moeten afwegen. Daarom heeft de Raad een bedrag
vastgesteld van 12 740 miljoen ECU (1), dat hij een realistisch compromis vindt.
Gelet op het feit dat het huidige financiële vooruitzicht eind 1999 verstrijkt, heeft de
Raad besloten het totaalbedrag over de eerste en de tweede periode te verdelen. De
Raad vindt net als het Europees Parlement dat ervoor moet worden gezorgd dat het
totaalbedrag in overeenstemming is met de financiële vooruitzichten tijdens de
periode 2000-2002. Daarom heeft de Raad de ideeën achter amendement nr. 16 en
amendement nr. 31 b) van het Europees Parlement overgenomen en verder uitgewerkt, door te bepalen dat een nieuw besluit van het Europees Parlement en de Raad
nodig is wanneer het totaalbedrag niet in overeenstemming blijkt te zijn met de
nieuwe financiële vooruitzichten tijdens de periode 2000-2002, of wanneer er geen
financiële vooruitzichten zijn.
Teneinde overeenstemming met deze bepaling te waarborgen, geeft de Raad voorts in
overweging dat de drie instellingen een gezamenlijke verklaring met de volgende
strekking zouden afleggen:
„Het Europees Parlement, de Raad en de Commissie verklaren dat met de
vaststelling van de financiële bedragen voor het vijfde kaderprogramma niet wordt
vooruitgelopen op de toekomstige verdeling van de uitgaven over de verschillende
categorieën van de financiële vooruitzichten op het ogenblik van de herziening
ervan. Zij verbinden zich ertoe in eventuele nieuwe financiële vooruitzichten het
voor onderzoek beschikbare gedeelte van de uitgaven aan te geven.”.
De Raad gaat tot slot akkoord met het standpunt van het Europees Parlement
(amendementen nrs. 17 en 32) dat het totaalbedrag moet worden herzien bij de
toetreding van nieuwe lidstaten tijdens de looptijd van het vijfde kaderprogramma.

3. Verdeling van de middelen (amendement nr. 125)
De Raad constateert met tevredenheid dat er tussen het Europees Parlement, de Raad
en de Commissie een ruime consensus bestaat over de relatieve prioriteiten binnen
het kaderprogramma.
De Raad vindt het Commissievoorstel inzake de verdeling van de middelen over de
vier activiteiten van het kaderprogramma in grote lijnen aanvaardbaar. De Raad
deelt evenwel het standpunt van het Europees Parlement dat een iets grotere
prioriteit moet worden toegekend aan de tweede activiteit (internationale samenwerking) en de derde activiteit (innovatie en MKB). Daarom wordt in het gemeenschappelijk standpunt aan deze gebieden een proportioneel hoger aandeel toegekend dan
in het Commissievoorstel. In verband met de maatregelen ter stimulering van groei
en werkgelegenheid hecht de Raad groot belang aan de opleiding en de mobiliteit
van jonge onderzoekers met het oog op de noodzakelijke ontwikkeling van het
onderzoekpotentieel van de Gemeenschap, alsmede aan de sociaal-economische
dimensie. Daarom heeft de Raad besloten het relatieve aandeel van de vierde
activiteit op het door de Commissie voorgestelde niveau (10 %) te houden en het
aandeel van de eerste activiteit lichtjes te verlagen om de verhogingen in de tweede
en de derde activiteit te compenseren.
Binnen de eerste activiteit worden de middelen herverdeeld, teneinde rekening te
houden met het bijkomende thematische gebied „energie en milieu”; de Raad is net
als het Europees Parlement van oordeel dat specifieke begrotingskredieten moeten
worden toegewezen aan respectievelijk energie en milieu. Op het gebied van energie
heeft de Raad bovendien getracht een passend evenwicht te vinden tussen nietnucleair en nucleair onderzoek, rekening houdend met de waarschijnlijke verlenging
(1) De Raad heeft overeenstemming bereikt over een bijkomend bedrag van 1 260 miljoen ECU voor het
Euratom-kaderprogramma.

C 178/81

C 178/82

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

van ITER-EDA en de behoefte aan verder onderzoek naar schonere, efficiëntere
energiebronnen, alsmede naar duurzame energiebronnen.
De Raad vindt het evenwel niet nodig in dit stadium een vast percentage voor de
kernactiviteiten te bepalen en verkiest zulks aan de specifieke programma’s over te
laten.
De Raad is voorts van oordeel dat het GCO zijn inspanningen moet opvoeren om tot
een meer concurrentiële aanpak te komen. De Raad staat bijgevolg positief tegenover
de door de Commissie aangekondigde hervormingen van de organisatie en het
statuut van het GCO. In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad komt deze
aanpak tot uiting op het stuk van de begroting van het GCO.
4. MKB
De Raad hecht groot belang aan een grotere deelneming van het MKB aan het
kaderprogramma. Daarom heeft hij enkele wijzigingen in het Commissievoorstel
aangebracht die er in het bijzonder toe strekken de toegang van het MKB tot de
programma’s te vergemakkelijken. Deze wijzigingen komen tegemoet aan een aantal
aandachtspunten van het Europees Parlement (in het bijzonder de amendementen
nrs. 7, 40, 89, 112 en 122).
5. Sociaal-economsiche dimensie van onderzoek
De Raad sluit zich aan bij het standpunt van het Europees Parlement dat in het
gehele kaderprogramma meer aandacht moet worden besteed aan de sociaaleconomische dimensie. Daarom heeft de Raad in de vierde activiteit „Verhoging van
het menselijk onderzoekpotentieel en verdieping van de fundamentele kennis op
sociaal-economisch gebied” een specifieke kernactiviteit inzake sociaal-economisch
onderzoek opgenomen en zal hij voorts de sociaal-economische aspecten van de
eerste activiteit beklemtonen. In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is een
groot aantal voorstellen van het Parlement inzake sociaal-economische aspecten
overgenomen (amendementen nrs. 48 a) en 123).
6. Algemene doelstellingen en selectiecriteria
De Raad heeft nota genomen van de amendementen van het Europees Parlement die
ertoe strekken de algemene doelstellingen en selectiecriteria uit te breiden (amendementen nrs. 14 en 42). De Raad is evenwel van oordeel dat zijn gemeenschappelijk
standpunt een beter evenwicht tussen de verschillende doelstellingen en prioriteiten
biedt. De Raad merkt voorts op dat de tekst van zijn gemeenschappelijk standpunt
op dit punt volledig in de lijn van het gewijzigd Commissievoorstel ligt.
7. Uitvoering en beheer
De Raad merkt op dat het Europees Parlement een aantal amendementen heeft
ingediend met betrekking tot de uitvoering en het beheer van en het toezicht op de
onderzoekprogramma’s. De Raad deelt een aantal van de aandachtspunten van het
Parlement met betrekking tot de noodzaak van een efficiënte en doorzichtige
uitvoering en dito beheer, maar brengt in herinnering dat dit voornamelijk in de
besluiten betreffende de specifieke programma’s moet worden geregeld.

B. Specifieke amendementen van het Europees Parlement (1)
1. Algemene bepalingen: — preambule en artikelen van het besluit; selectiecriteria
(bijlage I); algemene wetenschappelijke en technologische doelstellingen (inleidend
gedeelte van bijlage II); voorwaarden voor financiële deelneming (bijlage IV).
(1) Wanneer wordt verwezen naar uitsluitend een bepaald gedeelte van een amendement, wordt voor alle
duidelijkheid een subnummering gehanteerd (bijvoorbeeld a), b), c) enz.).
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In het gemeenschappelijk standpunt van de Raad is een groot aantal amendementen
van het Europees Parlement overgenomen, geheel of gedeeltelijk, soms in een
gewijzigde vorm of op een andere plaats:
nrs. 1, 17, 32

aanpassingen in geval van toetreding van nieuwe lidstaten (1)

nrs. 3, 9

samenwerking en coördinatie tussen lidstaten

nr. 4 a)

internationaal concurrentievermogen van het Europees
bedrijfsleven

nrs. 5, 38 b)

deelneming van de wetenschap, de gebruikers en de
industrie

nrs. 7, 40

behoeften en deelneming van het MKB (1)

nr. 8

stimuleren van groei en werkgelegenheid

nrs. 10, 11, 12

jonge, ondernemende onderzoekers

nr. 15

voorwaarden voor financiële deelneming

nrs. 16, 31 b)

overeenstemming met de financiële vooruitzichten (1)

nr. 19

schrapping van een overbodige overweging

nrs. 22, 114

gelijke kansen voor mannen en vrouwen

nrs. 29, 33

vier thematische programma’s (1)

nrs. 36 a), 37

jaarlijks onderzoek en vijfjaarlijkse evaluatie

nrs. 44, 46

generieke OTO-activiteiten

nr. 99 a)

economische voordelen van demonstratieprojecten

nr. 109 a) en b)

onderzoeksinfrastructuren

nrs. 48, 127 a)

sociaal-economisch onderzoek in de eerste activiteit (1)

nr. 49 a) en b)

GCO: rol bij standaardisering; samenwerking met ondernemingen en wetenschapskringen

nr. 127 b)

ethische vraagstukken

nrs. 162, 163

administratieve uitgaven (1).

Verscheidene andere amendementen werden niet letterlijk overgenomen, maar men
was van oordeel dat de tekst van de Raad de algemene idee en de bedoeling ervan
reeds adequaat weergaf:
nr. 6

OTO-uitgaven van internationale partners

nr. 20

versterking van de wetenschappelijke en technologische
basis van Europa

nr. 21

milieudoelstellingen

nrs. 24, 47

banden met structuurfondsen en regionale fondsen, Phare
en Tacis

nr. 28

doelstellingen van EU-onderzoek

nr. 41

welzijn van dieren

nrs. 43, 112

minder begunstigde regio’s

nrs. 14, 42

selectiecriteria (1)

nr. 110

bescherming van intellectuele eigendomsrechten.

(1) Zie ook deel A van deze motivering.

C 178/83

C 178/84

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

NL

De volgende amendementen werden niet geschikt geacht voor opneming:
nr. 2

toewijzing voor rubriek 3 in de volgende financiële vooruitzichten
(Hierover kan niet worden beslist in het kaderprogramma.)

nr. 4 b)

schrapping van verwijzingen naar de kwaliteit van het
bestaan en de mondialisering van kennis
(Belangrijke aspecten die de Raad wil behouden.)

nr. 13

wetenschappelijk topniveau in verhouding tot door de
structuurfondsen gefinancierde initiatieven
(Buiten de werkingssfeer van het kaderprogramma.)

nr. 18

vereenvoudigde regels voor deelneming
(De Raad stemt in met deze idee, maar vindt dat de
uitwerking ervan in de specifieke programma’s en in het
besluit betreffende de deelnemingsregels thuishoort).

nr. 23

regionale technologische centra
(De gedetailleerde uitwerking wordt beter voorbehouden
voor het specifieke programma).

nr. 26

statuut van de bursaal en de onderzoeker
(Buiten de werkingssfeer van het kaderprogramma; daarover moet worden beslist in het kader van andere communautaire beleidsterreinen — onderwijs, belastingen, enz.)

nrs. 25, 27, 33 b), 34, uitvoering en beheer
36 b), 38 a) en c), 39 (Zie deel A van deze motivering.)
nr. 29 b)

titels van de thematische programma’s
(Onvoldoende generiek.)

nr. 35

COST en Eureka
(Samenwerkingsvoorwaarden waarover in het kader van de
specifieke programma’s moet worden beslist.)

nr. 42 d)

wapenproductie
(Militair onderzoek valt niet onder het EG-Verdrag.)

nr. 109 c)

panels voor proeven en cellulaire demonstratie
(Te gedetailleerd; moet indien nodig worden behandeld in
het specifiek programma.)

nrs. 99 b), 100, 124

Speciale percentages voor financiering van het MKB en
overname van technologie
(De Raad is geen voorstander van speciale percentages voor
het MKB, aangezien die moeilijk te hanteren zouden zijn,
maar kan wel instemmen met het standpunt van de Commissie dat in de specifieke behoeften van het MKB kan
worden voorzien in het kader van de „naar behoren gemotiveerde specifieke gevallen” waarnaar wordt verwezen in
punt 3 van bijlage IV.)

nr. 165

evaluatie halverwege de looptijd
(Gelet op de totaal nieuwe aanpak van dit kaderprogramma
zal enige tijd nodig zijn om ervaring op te doen en de
resultaten te beoordelen. Het lijkt dus niet erg realistisch
dat er na een periode van slechts twee of drie jaar al kan
worden gedacht aan een evaluatie van de prioriteiten en de
inhoud.)
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nr. 101

taken van het GCO die door het Europees Parlement en de
Raad worden opgelegd
(Het Europees Parlement en de Raad hebben geen bevoegdheid met betrekking tot het GCO.)

2. Wetenschappelijke en technologische doelstellingen en inhoud (bijlage II)
Een aantal door het Europees Parlement voorgestelde amendementen stemde sterk
overeen met wijzigingen die werden aangebracht tijdens de bespreking van het
Commissievoorstel door de Raad en zij worden dan ook door het gemeenschappelijk standpunt bestreken. In sommige gevallen zijn amendementen niet letterlijk
overgenomen, maar worden wel de algemene idee en de bedoeling ervan overgenomen.
nr. 62

informatiemaatschappij: behoefte aan inspanningen die zijn
gericht op universele aspecten als toegang, gebruiksgemak,
kosten/baten-verhouding, interoperabiliteit en standaardisering, alsmede op sociaal-economische gevolgen

nr. 71 b)

ruimtevaarttoepassingen en satelliettechnologieën (hoewel
de Raad deze heeft opgenomen in het programma milieu/
aardobservatie)

nrs. 73, 74

twee afzonderlijke kernactiviteiten in het subprogramma
energie, met meer nadruk op duurzame energiebronnen (1)

nr. 75

kernactiviteit „de stad van morgen” overgebracht naar het
milieuprogramma, met overeenkomstige aanpassing van de
tekst (1)

nr. 76

nieuwe kernactiviteit inzake veranderingen van het aardsysteem, klimaat en biodiversiteit (1)

nrs. 78, 79

nieuw thematisch programma inzake energie en milieu (1)

nrs. 82, 83

wetenschappelijke en technologische internationale samenwerking: algemene doelstellingen en beginsel van wederzijdse en evenredig verdeelde voordelen/wederkerigheid

nr. 86 a)

financiële bijstand voor LMOE in de pretoetredingsfase om
hun volledige deelneming aan het kaderprogramma te vergemakkelijken (1)

nr. 108

samenwerking met industrielanden en landen met een economie in opkomst

nrs. 89, 122

bevordering van innovatieve en technologieoverdracht,
rekening houdend met de bijzondere kenmerken van iedere
sector van activiteit; steun inzake intellectuele eigendomsrechten; innovatieve „start-ups”; acties op regionaal/lokaal
niveau

nrs. 94, 111

stelsels van beurzen voor opleiding

nr. 95

geavanceerde hogesnelheidscomputersystemen en Internet
(bestreken door het gedeelte „infrastructuur” van thema 2
„Een gebruikersvriendelijke informatiemaatschappij”)

nr. 116

nieuwe kernactiviteit inzake vergrijzing (1).

Een aantal andere amendementen werd aanvaard en in het gemeenschappelijk
standpunt van de Raad opgenomen, geheel of gedeeltelijk, soms in een gewijzigde
vorm of op een andere plaats.

(1) Zie ook deel A van deze motivering.
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nr. 50 b)

voortzetting van de snelle vooruitgang in de biowetenschappen

nr. 51 b)

tests en procédés tijdens de gehele voedselketen; rol van
voeding voor de gezondheid, onder meer onderzoek inzake
ziekten en allergieën

nr. 52

beter inzicht in het immuunsysteem; nadruk op identificatie
en het onder controle houden van zeldzame ziekten en
infectieziekten

nr. 53

begrijpen van de werking van de cel; innovatieve gezondheidsprocessen

nrs. 59 b), 97

ethische vraagstukken

nrs. 166, 136

integratie in het maatschappelijk leven van mensen met
speciale behoeften, onder meer de gehandicapten en de
ouderen; toegang tot en verstrekken van diensten van
algemeen belang; toerisme

nr. 118

onderzoek voor de ondersteuning van de opsporing en het
verwijderen van landmijnen

nrs. 64, 138

technologieën om ondernemingen te helpen efficiënter te
functioneren; verbetering van de arbeidsomstandigheden en
de kwaliteit van het werk; veiligheid van betalingssystemen;
codering en technieken ter bestrijding van het kraken van
computersites

nrs. 66 d), 69, 120

micro- en nanotechnologieën en -engineering; traditionele
industrieën

nr. 105

technologieën voor interoperabele breedbandnetwerken

nr. 68 d)

ondersteunen van het continue streven naar innovatie van
productiebedrijven, in het bijzonder het MKB, ter verbetering van hun concurrentiepositie

nrs. 70, 107

geavanceerde informatiediensten voor de mobiliteit en het
vervoer van personen en goederen

nrs. 72, 168

gecombineerde kernactiviteit inzake landvervoer- en mariene technologieën (1)

nr. 133

geïntegreerd waterbeheer met de nadruk op waterhergebruik en voorkoming van vervuiling

nr. 80

generieke activiteit betreffende sociaal-economische aspecten op het gebied van milieu en energie; aardobservatie;
belangrijkste risico’s

nr. 92

nieuwe ontluikende vakbekwaamheden

nrs. 93, 121

gelijke kansen voor mannen en vrouwen.

De volgende amendementen werden niet geschikt geacht voor opneming:
nr. 54

(1) Zie ook deel A van deze motivering.

nieuwe kernactiviteit inzake chemische en moleculair-biologische grondslagen
(Dit aspect wordt geacht afdoende aan bod te komen in
andere kernactiviteiten, onder andere in „De cel als
fabriek”.)
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nrs. 50 a), 57

samenvoegen van kernactiviteit „voeding, voedingswetenschap en gezondheid” en kernactiviteit „milieu en gezondheid”
(De Raad gaf er de voorkeur aan deze kernactiviteiten
gescheiden te houden omdat bij het onderzoek dat op de
respectieve gebieden wordt verricht, een nogal verschillende
nadruk wordt gelegd.)

nr. 58

overbrenging van kernactiviteit „plattelands- en kustgebieden” naar het milieuprogramma
(De Raad gaf er de voorkeur aan deze kernactiviteit onder
het thema „kwaliteit van het bestaan” te houden, aangezien
ze grotendeels betrekking heeft op onderzoek inzake de
landbouw; de Raad heeft de kernactiviteit voorts uitgebreid
tot bosbouw. De aspecten met betrekking tot de kustgebieden zijn ondergebracht in de nieuwe kernactiviteit inzake
mariene wetenschappen.)

nr. 60

definitie van klonering van mensen
(De Raad is van oordeel dat het beginsel reeds afdoende
aan bod komt; de gedetailleerde definitie moet in het
specifieke programma worden uitgewerkt.)

nr. 61

databanken en panels voor proeven om nieuwe technologieën inzake biologische hulpbronnen te beproeven, in
samenwerking met de structuurfondsen van de Raad
(Te gedetailleerd; moet indien nodig in het specifieke programma worden onderzocht.)

nr. 129

oprichting van een centrum voor kankeronderzoek
(De Raad merkt op dat in de lidstaten reeds een aantal van
die centra bestaan, die tot taak hebben het Europese
onderzoek te coördineren.)

nrs. 161, 131

niet-conventionele therapieën en ziekten die verband houden met de mentale gezondheid
(Het onderzoek moet voldoende toegespitst blijven. Voorzover het wordt opgenomen, worden de details beter in het
specifiek programma behandeld.)

nr. 130

gevolgen voor de gezondheid van elektrische en elektromagnetische velden.
(Details beter in specifiek programma.)

nr. 65

omzetting van nieuwe wetenschappelijke kennis in praktische knowhow door interactieve bijscholingsprogramma’s
(De overdracht van onderzoeksresultaten wordt algemeen
gezien behandeld in de derde activiteit; beroepsopleiding
behoort niet tot de werkingssfeer van het OTO-kaderprogramma.)

nr. 117

nieuwe kernactiviteit inzake maatschappelijke veranderingen door de invoering van informatie- en communicatietechnologieën
(De Raad vindt een afzonderlijke kernactiviteit op dit
gebied niet nodig, omdat in alle activiteiten rekening moet
worden gehouden met de sociaal-economische gevolgen van
onderzoek en technologie en deze gevolgen derhalve niet
apart moeten worden behandeld.)
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nr. 67

nationale ICT-netwerken en -infrastructuur en steun uit de
structuurfondsen
(Buiten de werkingssfeer van het kaderprogramma.)

nrs. 68 c) 71 b)

ruimtevaarttechnologie
(Volgens de Raad is dit te specifiek op een bepaalde sector
gericht en valt het buiten de werkingssfeer van het kaderprogramma.)

nr. 77

generieke technologieën voor satelliettoezicht en verkeerscontrole
(Te gedetailleerd; satelliettechnologieën worden in elk geval
gedeeltelijk behandeld in het milieuprogramma.)

nr. 81

opsomming van gebieden waaraan steun voor onderzoekinfrastructuren zou moeten worden toegekend
(Details beter in specifiek programma.)

nrs. 84, 85

maatregelen die binnen de tweede activiteit moeten worden
uitgevoerd
(De Raad had een enigszins afwijkende volgorde van prioriteiten voor deze maatregelen.)

nr. 86 b)

gebruik van Copernicus om associatie van LMOE met het
kaderprogramma te vergemakkelijken
(De Raad wil hiertoe andere soorten maatregelen aanwenden. Het verdere gebruik van Copernicus moet worden
onderzocht in het kader van het specifieke programma.)

nr. 87

nieuwe doelstelling inzake biologische en chemische ontwapening
(De Raad erkent het belang van deze doelstelling, maar is
van oordeel dat ze buiten de werkingssfeer van het OTOkaderprogramma valt.)

nr. 88

definiëring van het MKB
(Deze kwestie moet worden behandeld in het op artikel
130 J van het Verdrag gebaseerde besluit betreffende de
deelnemingsregels.)

nr. 90

virtuele onderzoekskernen
(Details beter in het specifieke programma.)

nr. 91

vermindering van drie naar twee van het aantal MKBbedrijven dat moet deelnemen aan onderzoek in samenwerkingsverband
(Volgens de Raad blijkt uit ervaringen met voorgaande
programma’s dat een verlaging van de drempel aangewezen
is; door een verlaging van het aantal MKB-bedrijven tot
twee zou echter niet kunnen worden gewaarborgd dat in
een werkelijk samenwerkingsverband aan onderzoek wordt
gedaan dat op een brede basis van communautair belang
is.)

nr. 96

Europese wetenschapsprijs en OTO-Euronews
(Details beter in specifiek programma.)
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