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Ændringsforslag 9
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked hvad angår 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Denne 
forordning fastsætter samtidig høje 
standarder for medicinsk udstyrs kvalitet 
og sikkerhed for at imødegå fælles 
sikkerhedsudfordringer med hensyn til 
disse produkter. Begge mål forfølges 
samtidig og hænger uløseligt sammen, og 
det ene er ikke sekundært i forhold til det 
andet. For så vidt angår artikel 114 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde harmoniserer denne 
forordning bestemmelserne om omsætning 
og ibrugtagning af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik og tilbehør dertil på EU-
markedet, som således kan være omfattet 
af princippet om fri bevægelighed for 
varer. For så vids angår artikel 168, stk. 4, 
litra c), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, fastsætter denne 
forordning høje standarder for sådant 
udstyrs kvalitet og sikkerhed bl.a. ved at 
sikre, at oplysninger, der er genereret ved 
undersøgelser af klinisk ydeevne, er 
pålidelige og robuste, og at deltagernes 
sikkerhed i en undersøgelse af klinisk 
ydeevne er beskyttet.

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked hvad angår 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
med udgangspunkt i et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau for såvel 
sundhedspersoner som for patienter, 
brugere og teknikere. Denne forordning 
fastsætter samtidig høje standarder for 
medicinsk udstyrs kvalitet og sikkerhed for 
at imødegå fælles sikkerhedsudfordringer 
med hensyn til disse produkter. Begge mål 
forfølges samtidig og hænger uløseligt 
sammen, og det ene er ikke sekundært i 
forhold til det andet. For så vidt angår 
artikel 114 i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde harmoniserer denne 
forordning bestemmelserne om omsætning 
og ibrugtagning af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik og tilbehør dertil på EU-
markedet, som således kan være omfattet 
af princippet om fri bevægelighed for 
varer. For så vids angår artikel 168, stk. 4, 
litra c), i traktaten om Den Europæiske 
Unions funktionsmåde, fastsætter denne 
forordning høje standarder for sådant 
udstyrs kvalitet og sikkerhed bl.a. ved at 
sikre, at oplysninger, der er genereret ved 
undersøgelser af klinisk ydeevne, er 
pålidelige og robuste, og at deltagernes 
sikkerhed i en undersøgelse af klinisk 
ydeevne er beskyttet.

Or. fr

Ændringsforslag 10
Philippe Boulland
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Forslag til forordning
Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
risikoklassificering, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
dokumentation, overvågning og 
markedstilsyn, bør styrkes betydeligt, mens 
der bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed 
vedrørende udstyr til in vitro-diagnostik, 
for at forbedre sundheden og sikkerheden.

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
risikoklassificering, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
dokumentation, overvågning og 
markedstilsyn, bør styrkes betydeligt, mens 
der bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed 
vedrørende udstyr til in vitro-diagnostik, 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
for sundhedspersoner, patienter, brugere 
og teknikere, navnlig i 
bortskaffelseskæden for affald.

Or. fr

Ændringsforslag 11
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 13 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13a) Med henblik på at sikre en 
tilstrækkelig beskyttelse af personer, der 
arbejder i nærheden af aktivt udstyr til 
magnetisk resonansbilleddannelse (MRI), 
bør der henvises til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes eksponering for risici på 
grund af fysiske agenser 
(elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv 
i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF)1.



AM\934291DA.doc 5/9 PE510.535v01-00

DA

______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Ændringsforslag 12
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 
indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes indkøbspolitik og 
lagerstyring.

(27) Muligheden for at spore medicinsk
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 
indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes indkøbs- og
affaldsbortskaffelsespolitik samt deres 
lagerstyring.

Or. fr

Ændringsforslag 13
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(28) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og bedre information for 
at myndiggøre patienter og 

(28) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og bedre information for 
at myndiggøre patienter og 
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sundhedspersoner og sætte dem i stand til 
at træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

sundhedspersoner samt alle andre berørte 
personer og sætte dem i stand til at træffe 
informerede beslutninger og for at skabe et 
solidt grundlag for lovgivningsmæssige 
beslutninger og opbygge tilliden til 
lovgivningssystemet.

Or. fr

Ændringsforslag 14
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(29) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer, med UDI 
som en integreret del, og som skal 
indsamle og behandle oplysninger om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik på 
markedet og om de relevante 
erhvervsdrivende, attester, interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, overvågning 
og markedstilsyn. Formålet med databasen 
er at øge den samlede gennemsigtighed, 
strømline og lette informationsstrømmen 
mellem erhvervsdrivende, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 
medlemsstaterne. I det indre marked kan 
dette kun sikres effektivt på EU-plan, og 
Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), som er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 

(29) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer, med UDI 
som en integreret del, og som skal 
indsamle og behandle oplysninger om 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik på 
markedet og om de relevante 
erhvervsdrivende, attester, interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, overvågning 
og markedstilsyn. Formålet med databasen 
er at øge den samlede gennemsigtighed, 
strømline og lette informationsstrømmen 
mellem erhvervsdrivende, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 
medlemsstaterne. Denne database vil også 
kunne sikre, at donationer eller eksport af 
medicinsk udstyr uden for Unionen kan 
spores. I det indre marked kan dette kun 
sikres effektivt på EU-plan, og 
Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), som er 



AM\934291DA.doc 7/9 PE510.535v01-00

DA

europæiske database for medicinsk udstyr. oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 
europæiske database for medicinsk udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 15
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48) For bedre at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed i forbindelse med 
udstyr på markedet bør 
overvågningssystemet for medicinsk udstyr 
til in vitro-diagnostik gøres mere effektivt 
ved at oprette en central portal på EU-plan 
for indberetning af alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger.

(48) For bedre at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed i forbindelse med 
udstyr på markedet bør 
overvågningssystemet for medicinsk udstyr 
til in vitro-diagnostik gøres mere effektivt 
ved at oprette en central portal på EU-plan 
for indberetning i Europa og uden for 
Unionen af alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – afsnit 1 – nr. 55 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af fabrikanten til 
brugere eller kunder i forbindelse med en 
sikkerhedsrelateret korrigerende handling

(55) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af fabrikanten til 
brugere, affaldsteknikere eller kunder i 
forbindelse med en sikkerhedsrelateret 
korrigerende handling

Or. fr
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Ændringsforslag 17
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 4 – indledning 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 59-
73, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
hensyn til følgende:

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 59-
73, tillægges Kommissionen efter høring 
af de relevante interessenter, navnlig 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, og 
producentsammenslutninger, beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
hensyn til følgende:

Or. cs

Ændringsforslag 18
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Under hele kontrolproceduren tages 
der hensyn til synspunkter fra relevante 
interessenter, navnlig patienter, 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, og 
producentsammenslutninger.

Or. cs

Ændringsforslag 19
Milan Cabrnoch
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Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 
oplysninger om et alvorligt forhold, der er 
indtruffet på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 59, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 
oplysninger om et alvorligt forhold, der er 
indtruffet på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 59, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten. Den 
kompetente myndighed tager hensyn til 
synspunkter fra alle relevante 
interessenter, navnlig patienter, 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, og 
producentsammenslutninger.

Or. cs

Ændringsforslag 20
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.3.2. – nr. ia) (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ia) Brugsanvisningen skal være 
letforståelig for lægfolk og revideres af 
repræsentanter for relevante 
interessenter, navnlig patienter eller 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, og 
producentsammenslutninger.

Or. cs


