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Ändringsförslag 9
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) Syftet med denna förordning är att se 
till att den inre marknaden för 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik fungerar, med utgångspunkt i ett 
högt skydd av hälsan. För att undanröja 
vanliga betänkligheter när det gäller 
produkternas säkerhet ställs det i 
förordningen också höga kvalitets- och 
säkerhetskrav på dessa produkter. Båda 
dessa mål eftersträvas samtidigt och är nära 
förknippade med varandra och lika viktiga. 
När det gäller artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
harmoniseras genom denna förordning 
bestämmelserna om utsläppande på 
marknaden och ibruktagande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och deras tillbehör på 
unionsmarknaden, så att dessa produkter 
omfattas av principen om fri rörlighet för 
varor. När det gäller artikel 168.4 c i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs i denna förordning 
höga kvalitets- och säkerhetskrav på dessa 
produkter genom att det bl.a. säkerställs att 
data som genereras vid studier av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta och 
att försökspersonernas säkerhet skyddas 
när de deltar i studier av klinisk prestanda.

(2) Syftet med denna förordning är att se 
till att den inre marknaden för 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik fungerar, med utgångspunkt i ett 
högt skydd av hälsan såväl för hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter som för 
användare och hanterare. För att 
undanröja vanliga betänkligheter när det 
gäller produkternas säkerhet ställs det i 
förordningen också höga kvalitets- och 
säkerhetskrav på dessa produkter. Båda 
dessa mål eftersträvas samtidigt och är nära 
förknippade med varandra och lika viktiga. 
När det gäller artikel 114 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
harmoniseras genom denna förordning 
bestämmelserna om utsläppande på 
marknaden och ibruktagande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och deras tillbehör på 
unionsmarknaden, så att dessa produkter 
omfattas av principen om fri rörlighet för 
varor. När det gäller artikel 168.4 c i 
fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt fastställs i denna förordning 
höga kvalitets- och säkerhetskrav på dessa 
produkter genom att det bl.a. säkerställs att 
data som genereras vid studier av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta och 
att försökspersonernas säkerhet skyddas 
när de deltar i studier av klinisk prestanda.

Or. fr
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Ändringsförslag 10
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De viktigaste delarna av det befintliga 
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, riskklassificering, förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, klinisk 
evidens, övervakning och 
marknadskontroll bör stärkas avsevärt, och 
för att hälsa och säkerhet ska förbättras 
bör det införas bestämmelser som 
garanterar öppenhet och spårbarhet 
beträffande produkter för in vitro-
diagnostik.

(3) De viktigaste delarna av det befintliga 
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, riskklassificering, förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse, klinisk 
evidens, övervakning och 
marknadskontroll bör stärkas avsevärt, och 
för att hälsan och säkerheten för hälso-
och sjukvårdspersonal, patienter, 
användare och hanterare – särskilt inom 
kedjan för avfallsbortskaffande – ska 
förbättras bör det införas bestämmelser 
som garanterar öppenhet och spårbarhet 
beträffande produkter för in vitro-
diagnostik.

Or. fr

Ändringsförslag 11
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) För att garantera ett adekvat skydd 
för personer som arbetar i närheten av 
utrustning för magnetisk 
resonanstomografi (MRT) i drift bör det 
hänvisas till Europaparlamentets och 
rådets direktiv om minimikrav för 
arbetstagares hälsa och säkerhet vid 
exponering för risker som har samband 
med fysikaliska agens (elektromagnetiska 
fält) i arbetet (20:e särdirektivet enligt 
artikel 16.1 i direktiv 89/391/EEG)1.
______________
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1 COM(2011)0348.

Or. fr

Ändringsförslag 12
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens 
inköpspolitik och lagerhantering.

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens 
inköpspolitik, policy för 
avfallsbortskaffande och lagerhantering.

Or. fr

Ändringsförslag 13
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(28) Öppenhet och ökad information 
behövs för att patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få ökat inflytande 
och kunna fatta välgrundade beslut, för att 

(28) Öppenhet och ökad information 
behövs för att patienter, hälso- och 
sjukvårdspersonal och alla andra berörda 
personer ska få ökat inflytande och kunna 
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lagstiftningsbeslut ska vara ordentligt 
underbyggda och för att skapa förtroende 
för regelverket.

fatta välgrundade beslut, för att 
lagstiftningsbeslut ska vara ordentligt 
underbyggda och för att skapa förtroende 
för regelverket.

Or. fr

Ändringsförslag 14
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En central aspekt är skapandet av en 
central databas, där UDI ingår, som 
integrerar olika elektroniska system för 
insamling och behandling av information 
om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik på marknaden och om berörda 
ekonomiska aktörer, intyg, 
interventionsstudier av klinisk prestanda 
och andra studier av klinisk prestanda som 
innebär risker för försökspersonerna, 
övervakning och marknadskontroll. Syftet 
med databasen är att öka öppenheten 
överlag, att rationalisera och underlätta 
informationsflödet mellan ekonomiska 
aktörer, anmälda organ eller sponsorer och 
medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan dem och 
kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
samordningen mellan medlemsstaterna. 
Inom en inre marknad kan man endast 
garantera detta på unionsnivå, och 
kommissionen bör därför vidareutveckla 
och förvalta den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter, genom att 
ytterligare utveckla den databank som 
inrättades genom kommissionens beslut 
2010/227/EU av den 19 april 2010 om den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed).

(29) En central aspekt är skapandet av en 
central databas, där UDI ingår, som 
integrerar olika elektroniska system för 
insamling och behandling av information 
om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik på marknaden och om berörda 
ekonomiska aktörer, intyg, 
interventionsstudier av klinisk prestanda 
och andra studier av klinisk prestanda som 
innebär risker för försökspersonerna, 
övervakning och marknadskontroll. Syftet 
med databasen är att öka öppenheten 
överlag, att rationalisera och underlätta 
informationsflödet mellan ekonomiska 
aktörer, anmälda organ eller sponsorer och 
medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan dem och 
kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
samordningen mellan medlemsstaterna. 
Denna databas kommer även att skapa 
spårbarhet för donationerna eller 
exporterna av medicinskt material till 
länder utanför EU. Inom en inre marknad 
kan man endast garantera detta på 
unionsnivå, och kommissionen bör därför 
vidareutveckla och förvalta den europeiska 
databasen för medicintekniska produkter, 
genom att ytterligare utveckla den 
databank som inrättades genom 
kommissionens beslut 2010/227/EU av den 
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19 april 2010 om den europeiska databasen 
för medicintekniska produkter (Eudamed).

Or. fr

Ändringsförslag 15
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) För att förbättra skyddet av hälsa och 
säkerhet avseende produkter på marknaden 
bör systemet för övervakning av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik effektiviseras genom att man 
skapar en central portal på unionsnivå för 
rapportering av allvarliga tillbud och 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden.

(48) För att förbättra skyddet av hälsa och 
säkerhet avseende produkter på marknaden 
bör systemet för övervakning av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik effektiviseras genom att man 
skapar en central portal på unionsnivå för 
rapportering inom och utanför EU av 
allvarliga tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) säkerhetsmeddelande till marknaden: 
meddelande från tillverkaren till 
användarna eller kunderna om en 
korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden.

(55) säkerhetsmeddelande till marknaden: 
säkerhetsmeddelande till marknaden: 
meddelande från tillverkaren till 
användarna, avfallshanterarna eller 
kunderna om en korrigerande 
säkerhetsåtgärd på marknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 17
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med den övervakning 
och marknadskontroll som beskrivs i 
artiklarna 59–73 ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 85 när det gäller

4. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med den övervakning 
och marknadskontroll som beskrivs i 
artiklarna 59–73 ska kommissionen efter 
samråd med berörda parter, bland annat 
organisationer för hälso- och 
sjukvårdpersonal och sammanslutningar 
för tillverkare, ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 85 
när det gäller

Or. cs

Ändringsförslag 18
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Synpunkterna från de berörda 
parterna, särskilt patienter, 
organisationer för hälso- och 
sjukvårdspersonal och sammanslutningar 
för tillverkare, ska beaktas under hela 
bedömningsförfarandet.

Or. cs

Ändringsförslag 19
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1



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

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att alla 
upplysningar som de i enlighet med 
artikel 59 får om ett allvarligt tillbud som 
har inträffat på deras territorium eller en 
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden 
som vidtas eller ska vidtas på deras 
territorium, utvärderas centralt på nationell 
nivå av deras behöriga myndighet, om 
möjligt tillsammans med tillverkaren.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att alla 
upplysningar som de i enlighet med 
artikel 59 får om ett allvarligt tillbud som 
har inträffat på deras territorium eller en 
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden 
som vidtas eller ska vidtas på deras 
territorium, utvärderas centralt på nationell 
nivå av deras behöriga myndighet, om 
möjligt tillsammans med tillverkaren. Den 
behöriga myndigheten ska beakta 
synpunkterna från samtliga berörda 
parter, särskilt patienter, organisationer 
för hälso- och sjukvårdspersonal och 
sammanslutningar för tillverkare.

Or. cs

Ändringsförslag 20
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – punkt 17 – punkt 17.3 – punkt 17.3.2 – led ia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ia) Bruksanvisningen ska vara begriplig 
för lekmän och granskas av företrädare 
för berörda parter, bland annat patienter 
eller organisationer för hälso- och 
sjukvårdspersonal samt 
sammanslutningar för tillverkare.

Or. cs


