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Ændringsforslag 15
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked for 
medicinsk udstyr med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Denne 
forordning fastsætter samtidig høje 
standarder for medicinsk udstyrs kvalitet 
og sikkerhed for at imødegå almindelige 
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 TEUF 
harmoniserer denne forordning 
bestemmelserne om omsætning og 
ibrugtagning af medicinsk udstyr og 
tilbehør dertil på EU-markedet, som 
således kan være omfattet af princippet om 
fri bevægelighed for varer. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF, 
fastsætter denne forordning høje standarder 
for medicinsk udstyrs kvalitet og sikkerhed 
bl.a. ved at sikre, at oplysninger, der er 
genereret ved kliniske afprøvninger, er 
pålidelige og robuste, og at sikkerheden af 
de forsøgspersoner, der deltager i en 
klinisk afprøvning, er beskyttet.

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked for 
medicinsk udstyr med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau for såvel 
sundhedspersonale som for brugere og 
teknikere. Denne forordning fastsætter 
samtidig høje standarder for medicinsk 
udstyrs kvalitet og sikkerhed for at 
imødegå almindelige 
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 TEUF 
harmoniserer denne forordning 
bestemmelserne om omsætning og 
ibrugtagning af medicinsk udstyr og 
tilbehør dertil på EU-markedet, som 
således kan være omfattet af princippet om 
fri bevægelighed for varer. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF, 
fastsætter denne forordning høje standarder 
for medicinsk udstyrs kvalitet og sikkerhed 
bl.a. ved at sikre, at oplysninger, der er 
genereret ved kliniske afprøvninger, er 
pålidelige og robuste, og at sikkerheden af 
de forsøgspersoner, der deltager i en 
klinisk afprøvning, er beskyttet.

Or. fr

Ændringsforslag 16
Philippe Boulland

Forslag til forordning
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Betragtning 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr.

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden
for sundhedspersonale, patienter, brugere 
og teknikere, navnlig i 
bortskaffelseskæden for affald, bør 
indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 17
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer 
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau og 
sikkerhedsniveau for sundhedspersonale,
teknikere og patienter, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters ansvar og
retssikkerhed er der brug for en ensartet 
definition af nanomaterialer baseret på 
Kommissionens henstilling 2011/696/EF af 
18. oktober 2011 om definitionen af 
nanomaterialer med den nødvendige 
fleksibilitet til at tilpasse denne definition 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling og efterfølgende 
reguleringsmæssige udvikling på EU-plan 
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særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

og på internationalt plan. Fabrikanterne bør 
ved konstruktion og fremstilling af 
medicinsk udstyr udvise særlig omhu, når 
de anvender nanopartikler, der kan frigøres 
til den menneskelige krop, og dette udstyr 
bør være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Or. fr

Ændringsforslag 18
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Denne forordning omfatter krav til 
karakteristika vedrørende medicinsk 
udstyrs konstruktion, sikkerhed og 
ydeevne, der skal forhindre arbejdsskader 
som fastsat i Rådets direktiv 2010/32/EU 
af 10. maj 2010 om iværksættelse af 
rammeaftalen indgået af HOSPEEM og 
EPSU1 om forebyggelse af stikskader i 
sygehus- og sundhedssektoren. Det skal 
anerkendes, at disse krav kun finder 
anvendelse i sundhedssammenhænge, der 
specifikt anerkendes i rammeaftalen 
mellem HOSPEEM og EPSU, og denne 
forordning bør give mulighed for separate 
diskussioner i andre sammenhænge som 
f.eks. tandlægeklinikker, der ikke er 
omfattet af rammeaftalen.
________________
1EUT L 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en

Ændringsforslag 19
Philippe Boulland



PE510.536v01-00 6/36 AM\934293DA.doc

DA

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at anerkende den vigtige rolle, 
som standardisering spiller på området for 
medicinsk udstyr, bør overholdelsen af 
harmoniserede standarder som defineret i 
forordning (EU) nr. [.../...] om europæisk 
standardisering være et middel, som 
fabrikanterne kan bruge til at påvise 
overensstemmelse med de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne og andre juridiske 
krav, såsom kvalitets- og risikostyring.

(19) For at anerkende den vigtige rolle, 
som standardisering og sporbarhed spiller 
på området for medicinsk udstyr, bør 
overholdelsen af harmoniserede standarder 
som defineret i forordning (EU) nr. [.../...] 
om europæisk standardisering være et 
middel, som fabrikanterne kan bruge til at 
påvise overensstemmelse med de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne og andre 
juridiske krav, såsom kvalitets- og 
risikostyring.

Or. fr

Ændringsforslag 20
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Med henblik på at sikre en 
tilstrækkelig beskyttelse af personer, der 
arbejder i nærheden af en MRI-scanner i 
drift, henvises der til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om 
minimumsforskrifter for sikkerhed og 
sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes eksponering for risici på 
grund af fysiske agenser (kunstig optisk 
stråling) (19. særdirektiv i henhold til 
artikel 16, stk. 1, i direktiv 89/391/EØF)1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr
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Ændringsforslag 21
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 
diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige, klare og 
lettilgængelige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 
diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

Or. fr

Ændringsforslag 22
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende, attester, 
kliniske afprøvninger, 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 

(36) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende, attester, 
kliniske afprøvninger, 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 
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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 
europæiske database for medicinsk udstyr.

medlemsstaterne. Denne database kan 
også sikre sporbarheden ved donationer 
eller eksport af medicinsk udstyr til 
tredjelande. 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 
europæiske database for medicinsk udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 23
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være lettilgængeligt 
for offentligheden.

Or. fr

Ændringsforslag 24
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det er afgørende, at de bemyndigede 
organer fungerer hensigtsmæssigt for at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed 
og sikkerhed, og at borgerne har tillid til 
systemet. Medlemsstaternes udpegelse og 

(40) Det er afgørende, at de bemyndigede 
organer fungerer hensigtsmæssigt for at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed 
og sikkerhed for sundhedspersonale,
patienter, brugere og teknikere, navnlig i 



AM\934293DA.doc 9/36 PE510.536v01-00

DA

overvågning af bemyndigede organer i 
overensstemmelse med detaljerede og 
strenge kriterier bør derfor være underlagt 
kontrol på EU-plan.

bortskaffelseskæden for affald, og at 
borgerne har tillid til systemet.
Medlemsstaternes udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer i 
overensstemmelse med detaljerede og 
strenge kriterier bør derfor være underlagt 
kontrol på EU-plan.

Or. fr

Ændringsforslag 25
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(52) For bedre at beskytte forbrugernes, 
sundhedspersonales, patienters, brugeres 
og teknikeres, navnlig i 
bortskaffelseskæden for affald, sundhed 
og sikkerhed i forbindelse med udstyr på 
markedet bør overvågningssystemet for 
medicinsk udstyr gøres mere effektivt ved 
at oprette en central portal på EU-plan for 
indberetning af alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger.

Or. fr

Ændringsforslag 26
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
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nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser og give mulighed for at donere 
eller eksportere medicinsk udstyr til 
modtagerlandene.

Or. fr

Ændringsforslag 27
Marian Harkin

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold, som påvirker 
sikkerheden for patienter, 
omsorgspersoner, sundhedspersonale 
eller andre, på nationalt plan ved hjælp af 
harmoniserede formater. De nationale 
kompetente myndigheder bør underrette 
fabrikanterne og dele oplysningerne med 
kompetente myndigheder i andre 
medlemsstater, når de bekræfter, at der er 
indtruffet et alvorligt forhold, for at 
mindske risikoen for gentagelser.

Or. en

Ændringsforslag 28
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
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Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til en potentiel eller reel afvigelse 
eller anden uønsket situation

45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til manglende overholdelse for at 
forhindre gentagelser

Or. en

Ændringsforslag 29
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til en potentiel eller reel afvigelse 
eller anden uønsket situation

45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til manglende overholdelse for at 
forhindre gentagelser

Or. en

Begrundelse

Tilpasning til den globalt anerkendte og anvendte standard EN ISO 13485:2012 (Medicinsk 
udstyr – Kvalitetsledelsessystemer – Krav til lovmæssige formål), der omfatter definitionen af 
"korrigerende foranstaltning".

Ændringsforslag 30
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling": handling foretaget af
fabrikanten af tekniske eller medicinske 
årsager for at forebygge eller mindske 

46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling: handling foretaget af en 
fabrikant for at mindske en risiko for 
dødsfald eller alvorlig forværring af 
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risikoen for et alvorligt forhold 
vedrørende udstyr, der er gjort 
tilgængeligt på markedet

sundhedstilstanden i forbindelse med 
brugen af medicinsk udstyr"

Or. en

Ændringsforslag 31
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling": handling foretaget af 
fabrikanten af tekniske eller medicinske 
årsager for at forebygge eller mindske 
risikoen for et alvorligt forhold 
vedrørende udstyr, der er gjort 
tilgængeligt på markedet

46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling": handling foretaget af 
fabrikanten for at mindske en risiko for 
dødsfald eller alvorlig forværring af 
sundhedstilstanden i forbindelse med 
brugen af medicinsk udstyr

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen og kontinuiteten skal Global Harmonization Task Forces (GHTF) 
definition af "sikkerhedsrelateret korrigerende handling" anvendes.

Ændringsforslag 32
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

47) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af fabrikanten eller 
dennes repræsentant til brugerne af 
udstyret i forbindelse med en 
sikkerhedsrelateret korrigerende handling

Or. en
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Ændringsforslag 33
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. fr

Ændringsforslag 34
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

47) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af fabrikanten eller 
dennes repræsentant til brugerne af 
udstyret i forbindelse med en 
sikkerhedsrelateret korrigerende handling

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til konsekvensen og kontinuiteten skal den globale harmoniserede klassifikations 
(GHTF) definition af "vigtig produktinformation" anvendes (GHTF/SG2/N57R8:2006 
definition).

Ændringsforslag 35
Marian Harkin

Forslag til forordning
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Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyn til de tilsigtede brugere eller 
patienter at ændre eller udbygge de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, herunder 
oplysningerne fra fabrikanten.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ovenstående tekst bør udgå, da Kommissionen kun har ret til at ændre eller supplere en 
retsakt gennem delegerede retsakter om ikkevæsentlige bestemmelser. Kravene til sikkerhed 
og ydeevne er blandt de vigtigste dele af forslaget til forordning og bør derfor ikke ændres 
ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 36
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Or. en

Begrundelse

Anden del af ovenstående artikel bør udgå, da Kommissionen kun har ret til at ændre eller 
supplere en retsakt gennem delegerede retsakter om ikkevæsentlige bestemmelser. De 
elementer, der skal fremgå af den tekniske dokumentation, er blandt de vigtigste dele af 
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forslaget til forordning.

Ændringsforslag 37
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fabrikanten har gennemført den 
korrekte 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 

udgår

Or. en

Ændringsforslag 38
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fabrikanten har udpeget en bemyndiget 
repræsentant i overensstemmelse med 
artikel 9

udgår

Or. en

Ændringsforslag 39
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fabrikanten har udarbejdet EU-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation 

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 40
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) udstyret er forsynet med den krævede 
CE-overensstemmelsesmærkning

udgår

Or. en

Ændringsforslag 41
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udstyret er mærket i overensstemmelse 
med denne forordning og ledsaget af de 
krævede brugsanvisninger og den 
krævede EU-overensstemmelseserklæring

udgår

Or. en

Ændringsforslag 42
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) fabrikanten, hvis det er relevant, har 
tildelt udstyret en unik 
udstyrsidentifikation i overensstemmelse 
med artikel 24.

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 43
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Importørernes navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke 
og deres hovedsædes adresse, hvor de kan 
kontaktes og fysisk kan lokaliseres, skal 
fremgå af udstyret eller af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
udstyret. De sikrer, at ingen supplerende 
mærkning skjuler oplysningerne i 
fabrikantens mærkning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 2).

Ændringsforslag 44
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Importørerne sikrer, at udstyret er 
registreret i det elektroniske system i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 2.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 



PE510.536v01-00 18/36 AM\934293DA.doc

DA

fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 3).

Ændringsforslag 45
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Hvis det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de risici, der er forbundet med et 
udstyr, skal importørerne med henblik på 
beskyttelse af patienters og brugeres 
sundhed og sikkerhed foretage 
stikprøvekontrol af markedsførte 
produkter, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, ikke-
overensstemmende produkter og 
produkttilbagekaldelser og –
tilbagetrækninger og holde fabrikanten, 
den bemyndigede repræsentant og 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 4).

Ændringsforslag 46
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 

udgår
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med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
træffer i givet fald de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at 
bringe det pågældende udstyr i 
overensstemmelse, trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Hvis udstyret udgør en 
risiko, underretter de også straks de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de har gjort udstyret 
tilgængeligt og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ, der har udstedt en 
attest i overensstemmelse med artikel 45 
for det pågældende udstyr, og giver 
nærmere oplysninger om navnlig den
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 5).

Ændringsforslag 47
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Importørerne opbevarer i den periode, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 4, en kopi af 
EU-overensstemmelseserklæringen, så 
den står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og de 
sikrer, at den tekniske dokumentation og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle 
tillæg, som er udstedt i overensstemmelse 
med artikel 45, kan stilles til rådighed for 
disse myndigheder, hvis de anmoder 

udgår
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herom. Det pågældende udstyrs importør 
og bemyndigede repræsentant kan ved 
skriftlig fuldmagt aftale, at denne 
forpligtelse uddelegeres til den 
bemyndigede repræsentant.

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 6).

Ændringsforslag 48
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Importørerne skal på den kompetente 
nationale myndigheds anmodning 
forelægge den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise produktets overensstemmelse med 
lovgivningen. Denne forpligtelse anses for 
opfyldt, når den bemyndigede 
repræsentant for det pågældende udstyr 
forelægger de krævede oplysninger. 
Importørerne skal, hvis den kompetente 
nationale myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om foranstaltninger, 
der træffes for at undgå risici i 
forbindelse med produkter, som de har 
bragt i omsætning.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
fabrikanten, og importører, der handler uafhængigt. Den slettede del bør være specifik for de 
uafhængige importører (se artikel 11b, stk. 7).
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Ændringsforslag 49
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Importører, der opererer i henhold til 
en fuldmagt fra fabrikanten
1. Hvis en fabrikant af udstyr, der bringes 
i omsætning i EU, eller som er forsynet 
med CE-mærkning, uden at det bringes i 
omsætning i EU, ikke har noget 
hovedsæde i en medlemsstat eller ikke 
udfører relevante aktiviteter på et 
hovedsæde i en medlemsstat, udpeger 
fabrikanten en eller flere importører.
2. Udpegelsen er først gyldig, når 
importøren har accepteret den skriftligt.
3. Importøren udfører de opgaver, der er 
fastsat i den fuldmagt, som fabrikanten og 
importøren er blevet enige om.
I fuldmagten angives det, hvilke af 
følgende opgaver de enkelte 
erhvervsdrivende (fabrikant, bemyndiget 
repræsentant, importør) udfører i relation 
til det udstyr, som er omfattet af den:
a) stille den tekniske dokumentation og 
EU-overensstemmelseserklæringen og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle 
tillæg, som er udstedt i overensstemmelse 
med artikel 45, til rådighed for de 
kompetente myndigheder i den periode, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 4
b) forelægge som svar på en kompetent 
myndigheds begrundede anmodning al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise udstyrets 
overensstemmelse med lovgivningen, for 
denne kompetente myndighed
c) samarbejde med de kompetente 
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myndigheder om korrigerende 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici i forbindelse med udstyret
d) straks informere fabrikanten om klager 
fra sundhedspersoner, patienter og 
brugere om formodede forhold i 
forbindelse med udstyr, for hvilket den 
bemyndigede repræsentant er udpeget
e) bringe fuldmagten til ophør, hvis 
fabrikanten handler i strid med sine 
forpligtelser i henhold til denne 
forordning
f) kontrollere, at den korrekte 
overensstemmelsesvurderingsprocedure er 
gennemført
g) kontrollere, at udstyret er forsynet med 
den krævede CE-
overensstemmelsesmærkning
h) kontrollere, at udstyret er mærket i 
overensstemmelse med denne forordning 
og ledsaget af de krævede 
brugsanvisninger og den krævede EU-
overensstemmelseserklæring
i) kontrollere, at fabrikanten, hvis det er 
relevant, har tildelt udstyret en unik 
udstyrsidentifikation i overensstemmelse 
med artikel 24
j) registrere udstyret, fabrikanten, den 
bemyndigede repræsentant og importøren 
i det elektroniske system i henhold til 
artikel 25
k) foretage stikprøvekontrol af 
markedsførte produkter, behandle klager 
og føre et register over klager, produkter, 
der ikke er i overensstemmelse med 
reglerne, samt over tilbagekaldte 
produkter og produkter, der er trukket 
tilbage fra markedet
l) når importøren eller fabrikanten mener, 
at udstyr, der markedsføres, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
tage ansvaret for de foranstaltninger, der 
skal træffes for at bringe det i 
overensstemmelse med forordningen, 
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tilbagekalde det eller trække det tilbage 
fra markedet samt underrette de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de har gjort udstyret 
tilgængeligt, og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ, der har udstedt en 
attest i overensstemmelse med artikel 45 
for det pågældende udstyr, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
gennemførte korrigerende 
foranstaltninger
m) have ansvaret for på den kompetente 
nationale myndigheds anmodning at 
forelægge den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise produktets overensstemmelse med 
lovgivningen
n) kommunikere med fabrikanten og den 
bemyndigede repræsentant, når en 
national kompetent myndighed anmoder 
importørerne om at samarbejde om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici, som produkter, de bringer i 
omsætning, udgør.
4. Den i stk. 3 omhandlede fuldmagt 
omfatter ikke uddelegering af 
fabrikantens forpligtelser, der er fastsat i 
artikel 8, stk. 1, 2, 5, 6, 7 og 8.
5. En importør, der opsiger fuldmagten af 
de i stk. 5, litra e), anførte årsager, 
underretter straks fabrikanten og den 
bemyndigede repræsentant om opsigelsen 
af fuldmagten og grundene hertil.

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
producenten, og importører, der handler uafhængigt.

Ændringsforslag 50
Mara Bizzotto
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Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10 – nr. 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2) Importører, der opererer uden 
fuldmagt fra fabrikanten
1. Importørerne sikrer, inden udstyr 
bringes i omsætning, at:
a) fabrikanten har gennemført den 
korrekte 
overensstemmelsesvurderingsprocedure
b) fabrikanten har udpeget en bemyndiget 
repræsentant i overensstemmelse med 
artikel 9
c) fabrikanten har udarbejdet EU-
overensstemmelseserklæringen og den 
tekniske dokumentation
d) udstyret er forsynet med den krævede 
CE-overensstemmelsesmærkning
e) udstyret er mærket i overensstemmelse 
med denne forordning og ledsaget af de 
krævede brugsanvisninger og den 
krævede EU-overensstemmelseserklæring
f) fabrikanten, hvis det er relevant, har 
tildelt udstyret en unik 
udstyrsidentifikation i overensstemmelse 
med artikel 24.
2. Importørernes navn, registrerede 
firmanavn eller registrerede varemærke 
og deres hovedsædes adresse, hvor de kan 
kontaktes og fysisk kan lokaliseres, skal 
fremgå af udstyret eller af emballagen 
eller af et dokument, der ledsager 
udstyret. Importøren sikrer, at ingen 
supplerende mærkning skjuler 
oplysningerne i fabrikantens mærkning.
3. Importørerne sikrer, at udstyret er 
registreret i det elektroniske system i 
overensstemmelse med artikel 25, stk. 2.
4. Hvis det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de risici, der er forbundet med et 
udstyr, skal importørerne med henblik på 
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beskyttelse af patienters og brugeres 
sundhed og sikkerhed foretage 
stikprøvekontrol af produkter, der er bragt 
i omsætning, undersøge og om nødvendigt 
føre register over klager, ikke-
overensstemmende produkter og 
produkttilbagekaldelser og -
tilbagetrækninger og holde fabrikanten, 
den bemyndigede repræsentant og 
distributørerne orienteret om denne 
overvågning.
5. Importører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
træffer i givet fald de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at 
bringe det pågældende udstyr i 
overensstemmelse, trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Hvis udstyret udgør en 
risiko, underretter de også straks de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de har gjort udstyret 
tilgængeligt og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ, der har udstedt en 
attest i overensstemmelse med artikel 45 
for det pågældende udstyr, og giver 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.
6. Importørerne opbevarer i den periode, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 4, en kopi af 
EU-overensstemmelseserklæringen, så 
den står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og de 
sikrer, at den tekniske dokumentation og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle 
tillæg, som er udstedt i overensstemmelse 
med artikel 45, kan stilles til rådighed for 
disse myndigheder, hvis de anmoder
herom. Det pågældende udstyrs importør 
og bemyndigede repræsentant kan ved 
skriftlig fuldmagt aftale, at denne 
forpligtelse uddelegeres til den 
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bemyndigede repræsentant.
7. Importøren skal på den kompetente 
nationale myndigheds anmodning 
forelægge den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise produktets overensstemmelse med 
lovgivningen. Denne forpligtelse anses for 
opfyldt, når den bemyndigede 
repræsentant for det pågældende udstyr 
forelægger de krævede oplysninger.
Importørerne skal, hvis den kompetente 
nationale myndighed anmoder herom, 
samarbejde med den om foranstaltninger, 
der træffes for at undgå risici i 
forbindelse med produkter, som de har 
bragt i omsætning.
8. Importørerne skal i deres organisation 
have mindst én sagkyndig person, som 
har ekspertviden om de 
lovgivningsmæssige krav til medicinsk 
udstyr i Unionen. Ekspertviden påvises 
ved en af følgende kvalifikationer:
a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller en 
tilsvarende uddannelse inden for jura, 
naturvidenskab, medicin, farmaci, 
ingeniørvidenskab eller anden relevant 
disciplin og mindst to års erhvervserfaring 
med lovgivning eller 
kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr
b) fem års erhvervserfaring med 
lovgivning eller kvalitetsstyringssystemer 
vedrørende medicinsk udstyr.

Or. en

Begrundelse

Der skal være forskel på forpligtelserne for importører, der har en direkte forbindelse med 
producenten, og importører, der handler uafhængigt.
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Ændringsforslag 51
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Mekanismer til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger
1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om 
ansøgninger om 
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, bortset fra 
ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender 
straks meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.
2. Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ 
om at forelægge et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
inden der udstedes en attest. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan på forslag af ethvert af dens 
medlemmer eller af Kommissionen træffe 
afgørelse om fremsættelse af en sådan 
anmodning i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 78, stk. 
4. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
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bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.
Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
bemyndigede organ fabrikanten herom.
3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60 
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage 
efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes fristen for indsendelse af de 
bemærkninger, der er omhandlet i første 
punktum. Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.
4. Det bemyndigede organ tager behørigt 
hensyn til alle bemærkninger, som det har 
modtaget i overensstemmelse med stk. 3. 
Det giver Kommissionen en redegørelse 
for, hvordan der er taget højde for dem, 
herunder enhver behørig begrundelse for 
ikke at følge de modtagne bemærkninger, 
og dets endelige afgørelse om den 
pågældende overensstemmelsesvurdering. 
Kommissionen videresender straks disse 
oplysninger til Koordinationsgruppen for 
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Medicinsk Udstyr.
5. Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1-4 skal finde anvendelse på i en 
forud bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.
Foranstaltninger i henhold til dette stykke 
kan kun berettiges ud fra et eller flere af 
følgende kriterier:
a) det nye ved udstyret eller den teknologi, 
det er baseret på, og de betydelige kliniske 
eller sundhedsmæssige virkninger heraf
b) en negativ ændring i forholdet mellem 
fordele og risici ved en specifik kategori 
eller gruppe af udstyr som følge af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsproblemer i forbindelse med 
komponenter eller udgangsmateriale eller 
for så vidt angår virkningerne for 
sundheden i tilfælde af mangler 
c) indberetning af et stigende antal 
alvorlige forhold i overensstemmelse med 
artikel 61 i forbindelse med en specifik 
kategori eller gruppe af udstyr
d) væsentlige forskelle i 
overensstemmelsesvurderinger, der er 
foretaget af forskellige bemyndigede 
organer, af stort set ens udstyr 
e) folkesundhedsproblemer vedrørende en 
specifik kategori eller gruppe af udstyr 
eller den teknologi, som det er baseret på.
6. Kommissionen skal gøre et 
sammendrag af de bemærkninger, der er 
fremsat i henhold til stk. 3, og resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af 
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kommercielt fortrolig karakter.
7. Kommissionen etablerer med henblik 
på denne artikel den tekniske 
infrastruktur til elektronisk 
dataudveksling mellem bemyndigede 
organer og Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.
8. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nærmere bestemmelser og de 
proceduremæssige aspekter vedrørende 
fremlæggelse og analyse af resuméet af 
den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. en

Begrundelse

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Ændringsforslag 52
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Gennem hele denne proces tages der 
hensyn til synspunkter fra relevante 
interessenter, herunder patienter, 
omsorgspersoner eller organisationer, der 
repræsenterer sundhedspersonalet.
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Or. en

Ændringsforslag 53
Mara Bizzotto

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

udgår

Or. en

Ændringsforslag 54
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 
udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato.

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 
udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato, hvis de relevante
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter er trådt i kraft.

Or. en
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Begrundelse

De gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, der er nødvendige for den korrekte 
gennemførelse af denne forordning, skal være vedtaget, inden forordningen anvendes på 
medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 55
Jean Lambert

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – nr. 7.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og 
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH).

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr.
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og 
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), eller som er kendte 
eller formodede hormonforstyrrende 
stoffer i henhold til Kommissionens 
henstilling (2013/.../EU) om 
identifikationskriterier for 
hormonforstyrrende stoffer.
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Or. en

Ændringsforslag 56
Jean Lambert

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – nr. 7.4 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udstyr eller dele heraf, som er bestemt Udstyr eller dele heraf, som er bestemt

Or. en

Ændringsforslag 57
Jean Lambert

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – nr. 7.4 – stk. 1 – led 3 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

indeholder phthalater - i en koncentration 
på 0,1 vægtprocent eller derover i 
plastmaterialet - som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
2B i overensstemmelse med bilag VI, del 
3, til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 
dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, 
eller hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder phthalater. Hvis hensigten med 
dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal 
fabrikanten afgive en særlig begrundelse 
for anvendelsen af disse stoffer med 
henblik på overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
især i dette stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 

må ikke indeholde stoffer - i en 
koncentration på 0,1 vægtprocent eller 
derover pr. homogent materiale - som er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1A eller 2B i overensstemmelse 
med bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr.
1272/2008, eller stoffer, der er 
identificeret som hormonforstyrrende, jf. 
første afsnit, medmindre fabrikanten kan 
påvise, at der ikke findes egnede stoffer, 
der er sikrere, eller udstyr, der ikke
indeholder disse stoffer.
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disse patientgrupper og, hvor det er 
relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Når fabrikanten ikke kan påvise, at der 
ikke findes egnede stoffer, der er sikrere, 
eller udstyr, der ikke indeholder disse 
stoffer, skal dette udstyr mærkes på selve 
udstyret og/eller på emballagen for hver 
enhed, eller hvor det er hensigtsmæssigt 
på salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder stoffer, der klassificeres som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
1B eller stoffer, der er identificeret som 
hormonforstyrrende. Hvis hensigten med 
dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal 
fabrikanten afgive en særlig begrundelse 
for anvendelsen af disse stoffer med 
henblik på overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
især i dette stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 
disse patienter og, hvor det er relevant, om 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer er forbudt i kosmetik, og CMR-ftalater er forbudt i legetøj. Tilsvarende 
restriktioner bør gælde for medicinsk udstyr, hvor eksponeringen er uundgåelig, medmindre 
der ikke findes sikrere alternativer. Når der ikke findes alternativer, skal fabrikanterne mærke 
udstyret og fremlægge specifik dokumentation for overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne 
i forordningen. Det samme bør gøre sig gældende for kendte hormonforstyrrende stoffer.
Eftersom Kommissionen er i færd med at vedtage en henstilling om identificering af 
hormonforstyrrende stoffer, bør der også indsættes en henvisning til denne.

Ændringsforslag 58
Jean Lambert

Forslag til forordning
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Bilag I – del II – punkt 7 – nr. 7.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop.

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop. Fabrikanten fremlægger 
specifik dokumentation for, at brugen af 
nanomaterialer opfylder de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne i den tekniske 
dokumentation, og brugsanvisningen skal 
indeholde oplysninger om tilbageværende 
risici for patienterne samt eventuelt om 
hensigtsmæssige forebyggende 
foranstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Når der anvendes nanomaterialer i medicinsk udstyr, skal fabrikanterne fremlægge specifik 
dokumentation for, at brugen af dette udstyr er i overensstemmelse med de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne. Dette vil i høj grad lette anvendelsen af den strengeste 
overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 19 og betragtning 13.

Ændringsforslag 59
Philippe Boulland

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 10 – nr. 10.3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er tale om biologiske stoffer, 
bortset fra dem, der er omhandlet i afsnit 
10.1 og 10.2., skal behandling, 
præservering, testning og håndtering af 
disse stoffer foregå på en sådan måde, at 
der opnås optimal sikkerhed for patienter, 
brugere og eventuelt andre personer. 

Hvis der er tale om biologiske stoffer, 
bortset fra dem, der er omhandlet i afsnit 
10.1 og 10.2., skal behandling, 
præservering, testning og håndtering af 
disse stoffer foregå på en sådan måde, at 
der opnås optimal sikkerhed for patienter, 
brugere og eventuelt andre personer, 
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Navnlig skal sikkerheden tilgodeses i 
forbindelse med vira og andre overførbare 
agenser gennem anvendelse af godkendte 
metoder til eliminering eller inaktivering af 
vira under fremstillingsprocessen.

navnlig i bortskaffelseskæden for affald.
Navnlig skal sikkerheden tilgodeses i 
forbindelse med vira og andre overførbare 
agenser gennem anvendelse af godkendte 
metoder til eliminering eller inaktivering af 
vira under fremstillingsprocessen.

Or. fr

Ændringsforslag 60
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 11 – nr. 11.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.2a. Udstyr, der kan overføre potentielt 
dødelige infektioner gennem blod til 
sundhedspersonale, patienter eller andre 
personer, hvis de - f.eks. ved 
kanylestikskader - utilsigtet skærer eller 
stikker sig herpå, skal inkorporere 
sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer i 
overensstemmelse med 2010/32/EU. De 
særlige kendetegn ved professioner, der er 
beskæftiget med tandsundhed, skal 
respekteres.

Or. en


