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Ändringsförslag 15
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 fungerar, med 
utgångspunkt i ett högt skydd av hälsan. 
För att undanröja vanliga betänkligheter 
när det gäller medicintekniska produkters 
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 
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 medicintekniska 
produkter genom att det bl.a. säkerställs att 
data som genereras vid kliniska prövningar 
är tillförlitliga och robusta och att 
säkerheten skyddas för de försökspersoner 
som deltar i en klinisk prövning.

(2) Syftet med denna förordning är att se 
till att den inre marknaden för 
medicintekniska produkter 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 
medicintekniska produkters 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 
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 medicintekniska 
produkter genom att det bl.a. säkerställs att 
data som genereras vid kliniska prövningar 
är tillförlitliga och robusta och att 
säkerheten skyddas för de försökspersoner 
som deltar i en klinisk prövning.

Or. fr

Ändringsförslag 16
Philippe Boulland
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Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De viktigaste delarna av det befintliga
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, kliniska prövningar och 
klinisk utvärdering, 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.

(3) De viktigaste delarna av det befintliga 
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, kliniska prövningar och 
klinisk utvärdering, 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.

Or. fr

Ändringsförslag 17
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 
riskerna och fördelarna med användning av 
nanomaterial i medicintekniska produkter. 
För att kunna säkerställa en hög hälsonivå, 
fri rörlighet för varor och rättslig säkerhet 
för tillverkare är det nödvändigt att införa 
en enhetlig definition av nanomaterial på 
grundval av kommissionens 
rekommendation av den 18 oktober 2011 
om definitionen av nanomaterial, med den 
flexibilitet som krävs för att anpassa denna 
definition till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och senare 
lagstiftning inom unionen och 
internationellt. I samband med 
konstruktion och tillverkning av 

(13) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 
riskerna och fördelarna med användning av 
nanomaterial i medicintekniska produkter. 
För att kunna säkerställa en hög hälsonivå, 
säkerhet för hälso- och 
sjukvårdspersonal, hanterare och 
patienter, fri rörlighet för varor samt 
rättsligt ansvar och rättslig säkerhet för 
tillverkare är det nödvändigt att införa en
enhetlig definition av nanomaterial på 
grundval av kommissionens 
rekommendation av den 18 oktober 2011 
om definitionen av nanomaterial, med den 
flexibilitet som krävs för att anpassa denna 
definition till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och senare 
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medicintekniska produkter bör tillverkarna 
iaktta särskild försiktighet vid användning 
av nanopartiklar som kan avges till 
människokroppen, och dessa produkter bör 
undergå det strängaste förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse.

lagstiftning inom unionen och 
internationellt. I samband med 
konstruktion och tillverkning av 
medicintekniska produkter bör tillverkarna 
iaktta särskild försiktighet vid användning 
av nanopartiklar som kan avges till 
människokroppen, och dessa produkter bör 
undergå det strängaste förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. fr

Ändringsförslag 18
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Denna förordning innehåller krav 
på säkerhet, prestanda och 
konstruktionsegenskaper hos 
medicintekniska produkter som är 
avsedda att förebygga skador på 
arbetsplatsen i enlighet med rådets 
direktiv 2010/32/EU av den 10 maj 2010 
om genomförande av det ramavtal om 
förebyggande av skador på grund av 
vassa instrument inom hälso- och 
sjukvården som ingåtts av HOSPEEM 
och EPSU1. Det måste fastställas att dessa 
krav endast är tillämpliga i vårdmiljöer 
som anges specifikt i ramavtalet mellan 
HOSPEEM och EPSU, och denna 
förordning bör lämna utrymme för 
separata diskussioner om andra miljöer, 
såsom tandvårdskliniker som inte 
omfattas av det ramavtalet.
________________
1 EUT L 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en
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Ändringsförslag 19
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) För att bekräfta den betydelse 
standardiseringen har på det 
medicintekniska området bör det anses 
vara styrkt att produkterna uppfyller de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
och andra lagstiftningskrav, t.ex. om 
kvalitet och riskhantering, om tillverkarna 
uppfyller kraven i harmoniserade 
standarder enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [../..] om 
europeisk standardisering.

(19) För att bekräfta den betydelse 
standardiseringen och spårbarheten har på 
det medicintekniska området bör det anses 
vara styrkt att produkterna uppfyller de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
och andra lagstiftningskrav, t.ex. om 
kvalitet och riskhantering, om tillverkarna 
uppfyller kraven i harmoniserade
standarder enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr [../..] om 
europeisk standardisering.

Or. fr

Ändringsförslag 20
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 21a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21a) 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.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr
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Ändringsförslag 21
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Patienter med implantat bör få viktig 
information om implantatet som gör det 
möjligt att identifiera det och innehåller 
nödvändiga varningar eller de 
försiktighetsåtgärder som måste vidtas, 
t.ex. upplysningar om huruvida implantatet 
är kompatibelt med vissa produkter för 
diagnostik eller skannrar som används vid 
säkerhetskontroller.

(32) Patienter med implantat bör få tydlig 
och lättillgänglig viktig information om 
implantatet som gör det möjligt att 
identifiera det och innehåller nödvändiga 
varningar eller de försiktighetsåtgärder 
som måste vidtas, t.ex. upplysningar om 
huruvida implantatet är kompatibelt med 
vissa produkter för diagnostik eller 
skannrar som används vid 
säkerhetskontroller.

Or. fr

Ändringsförslag 22
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) 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 på 
marknaden och berörda ekonomiska 
aktörer, intyg, kliniska prövningar, 
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 

(36) 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 på 
marknaden och berörda ekonomiska 
aktörer, intyg, kliniska prövningar, 
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 
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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, som inrättats 
genom kommissionens beslut 2010/227/EU 
av den 19 april 2010 om den europeiska 
databasen för medicintekniska produkter 
(Eudamed).

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, 
som inrättats genom kommissionens beslut 
2010/227/EU av den 19 april 2010 om den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed).

Or. fr

Ändringsförslag 23
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna göra en 
sammanfattning av viktiga säkerhets- och 
prestandaaspekter och resultaten av den 
kliniska utvärderingen i ett dokument som 
bör vara allmänt tillgängligt.

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna göra en 
sammanfattning av viktiga säkerhets- och 
prestandaaspekter och resultaten av den 
kliniska utvärderingen i ett dokument som 
bör vara allmänt och lätt tillgängligt.

Or. fr

Ändringsförslag 24
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(40) Det är av största vikt att de anmälda 
organen fungerar som de ska för att man 

(40) Det är av största vikt att de anmälda 
organen fungerar som de ska för att man 
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ska kunna garantera en hög hälso- och 
säkerhetsnivå och för att allmänheten ska 
ha förtroende för systemet. 
Medlemsstaternas utseende och 
övervakning av anmälda organ i enlighet 
med detaljerade och stränga kriterier bör 
därför kontrolleras på unionsnivå.

ska kunna garantera en hög hälso- och 
säkerhetsnivå för hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter och 
hanterare, särskilt inom kedjan för 
avfallsbortskaffande, och för att 
allmänheten ska ha förtroende för 
systemet. Medlemsstaternas utseende och 
övervakning av anmälda organ i enlighet 
med detaljerade och stränga kriterier bör 
därför kontrolleras på unionsnivå.

Or. fr

Ändringsförslag 25
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 52

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(52) För att förbättra skyddet av hälsan 
och säkerheten för hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter, användare 
och hanterare – särskilt inom kedjan för 
avfallsbortskaffande – avseende produkter 
på marknaden bör systemet för 
övervakning av medicintekniska produkter 
effektiviseras genom att man skapar en 
central portal på unionsnivå för att 
rapportera allvarliga tillbud och 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 26
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Skäl 53
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att minska risken för att 
sådana tillbud ska inträffa fler gånger.

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att minska risken för att 
sådana tillbud ska inträffa fler gånger och 
möjliggöra spridning av denna 
information till länder som tar emot 
donationer av medicinskt material eller 
till exportmottagande länder.

Or. fr

Ändringsförslag 27
Marian Harkin

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att minska risken för att 
sådana tillbud ska inträffa fler gånger.

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå vilka 
påverkar säkerheten för patienter, 
vårdgivare, hälso- och sjukvårdspersonal 
eller andra, med användning av enhetliga 
format. De nationella behöriga 
myndigheterna bör informera tillverkarna 
och dela med sig av informationen till sina 
motsvarigheter när de bekräftar att ett 
allvarligt tillbud har inträffat, för att 
minska risken för att sådana tillbud ska 
inträffa fler gånger.

Or. en
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Ändringsförslag 28
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. korrigerande åtgärd: åtgärd för att 
eliminera orsaken till en potentiell eller 
faktisk avvikelse eller annan icke 
önskvärd situation.

45. korrigerande åtgärd: åtgärd för att 
eliminera orsaken till avvikelser i syfte att 
förhindra upprepningar.

Or. en

Ändringsförslag 29
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. korrigerande åtgärd: åtgärd för att 
eliminera orsaken till en potentiell eller 
faktisk avvikelse eller annan icke 
önskvärd situation.

45. korrigerande åtgärd: åtgärd för att 
eliminera orsaken till avvikelser i syfte att 
förhindra upprepningar.

Or. en

Motivering

Harmonisering med den allmänt erkända och tillämpade standarden EN ISO 13485:2012 
(Medicintekniska produkter - Ledningssystem för kvalitet - Krav för regulatoriska ändamål), 
som omfattar en definition av ”korrigerande åtgärd”.

Ändringsförslag 30
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 46
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden: korrigerande åtgärd som 
tillverkaren vidtar av tekniska eller 
mediciniska skäl för att förhindra eller
minska risken för ett allvarligt tillbud med 
en produkt som tillhandahållits på 
marknaden.

46. korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden: åtgärd som tillverkaren vidtar 
för att minska risken för dödsfall eller 
allvarligt försämrat hälsotillstånd kopplat 
till användningen av en medicinteknisk 
produkt.

Or. en

Ändringsförslag 31
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 46

Kommissionens förslag Ändringsförslag

46. korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden: korrigerande åtgärd som 
tillverkaren vidtar av tekniska eller 
mediciniska skäl för att förhindra eller
minska risken för ett allvarligt tillbud med 
en produkt som tillhandahållits på 
marknaden.

46. korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden: korrigerande åtgärd som 
tillverkaren vidtar för att minska risken för 
dödsfall eller allvarligt försämrat 
hälsotillstånd kopplat till användningen 
av en medicinteknisk produkt.

Or. en

Motivering

För att skapa enhetlighet bör man använda sig av den definition av "korrigerande 
säkerhetsåtgärd på marknaden" som arbetsgruppen för global harmonisering av 
medicintekniska produkter (GHTF) tagit fram.

Ändringsförslag 32
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 47
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

47. säkerhetsmeddelande till marknaden:
meddelande från tillverkaren eller 
tillverkarens representant till produktens 
användare om en korrigerande 
säkerhetsåtgärd på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 33
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Ändringsförslag 34
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

47. säkerhetsmeddelande till marknaden: 
meddelande från tillverkaren eller 
tillverkarens representant till produktens 
användare om en korrigerande 
säkerhetsåtgärd på marknaden.

Or. en
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Motivering

För att skapa enhetlighet bör man använda sig av den globala harmoniserade 
klassifikationsdefinitionen av ”säkerhetsmeddelande till marknaden” 
(GHTF/SG2/N57R8:2006 definition).

Ändringsförslag 35
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i bilaga I, inklusive 
informationen från tillverkaren, mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och med hänsyn till de avsedda 
användarna eller patienterna.

utgår

Or. en

Motivering

Texten ovan bör utgå eftersom kommissionen får ändra eller komplettera endast icke 
väsentliga delar av en rättsakt genom delegerade akter. Säkerhets- och prestandakraven hör 
till de allra viktigaste delarna av den föreslagna förordningen och bör därför inte ändras 
genom delegerade akter.

Ändringsförslag 36
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 

utgår
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bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

Or. en

Motivering

Den andra delen av artikeln ovan bör utgå eftersom kommissionen får ändra eller 
komplettera endast icke väsentliga delar av en rättsakt genom delegerade akter. De delar som 
ska ingå i den tekniska dokumentationen hör till de allra viktigaste delarna av den föreslagna 
förordningen.

Ändringsförslag 37
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) att tillverkaren har genomfört ett 
lämpligt förfarande för bedömning av 
överensstämmelse,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 38
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillverkaren har utsett en 
auktoriserad representant i enlighet med 
artikel 9,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 39
Mara Bizzotto



PE510.536v01-00 16/36 AM\934293SV.doc

SV

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att tillverkaren har utfärdat en 
EU-försäkran om överensstämmelse och 
utarbetat teknisk dokumentation,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 40
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) att produkten är försedd med 
erforderlig CE-märkning om 
överensstämmelse,

utgår

Or. en

Ändringsförslag 41
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att produkten är märkt i enlighet med 
denna förordning och åtföljs av 
erforderlig bruksanvisning och 
EU-försäkran om överensstämmelse,

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 42
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) att produkten i tillämpliga fall har
tilldelats en unik produktidentifiering i 
enlighet med artikel 24.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 43
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Importörerna ska ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och adress till det registrerade 
företag där de kan kontaktas, antingen på 
produkten eller förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. De ska se till att 
eventuell tilläggsmärkning inte skymmer 
information i tillverkarens märkning.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.2).

Ändringsförslag 44
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Importörerna ska se till att produkten 
registreras i det elektroniska systemet i 
enlighet med artikel 25.2.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.3).

Ändringsförslag 45
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en produkt utgör ska 
importörerna för att skydda patienternas 
och användarnas hälsa och säkerhet 
utföra slumpvis provning av saluförda 
produkter, granska och registerföra 
klagomål, produkter som inte 
överensstämmer med kraven och 
återkallelser och tillbakadragande av 
produkter samt informera tillverkaren, 
den auktoriserade representanten och 
distributörerna om denna övervakning.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.4).
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Ändringsförslag 46
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart 
informera tillverkaren och dennes 
auktoriserade representant och i 
förekommande fall vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten 
att överensstämma med kraven eller för 
att dra tillbaka eller återkalla produkten. 
Om produkten utgör en risk ska de 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med 
artikel 45, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.5).

Ändringsförslag 47
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Under den tid som anges i artikel 8.4 
ska importörerna kunna uppvisa 
EU-försäkran om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se 
till att dessa myndigheter på begäran kan 
få tillgång till den tekniska 
dokumentationen och i förekommande 
fall en kopia av det tillämpliga intyg, 
inklusive eventuella tillägg, som utfärdats 
i enlighet med artikel 45. Importören och 
den auktoriserade representanten för 
produkten i fråga kan genom skriftlig 
fullmakt komma överens om att denna 
skyldighet delegeras till den auktoriserade 
representanten.

utgår

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.6).

Ändringsförslag 48
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Importörerna ska på begäran ge en 
behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. Denna 
skyldighet ska anses ha fullgjorts när den 
auktoriserade representanten för 
produkten i fråga lämnar den begärda 
informationen. Importörerna ska på 
begäran samarbeta med en behörig 
myndighet om de åtgärder som vidtas för 

utgår
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att undanröja riskerna med de produkter 
som de har släppt ut på marknaden.

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer. Den strukna delen bör gälla specifikt för 
oberoende importörer (se artikel 11b.7).

Ändringsförslag 49
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 10 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Importörer som agerar med fullmakt 
från tillverkaren
1. Om tillverkaren av en produkt som har 
släppts ut på unionsmarknaden eller är 
försedd med CE-märkning utan att ha 
släppts ut på unionsmarknaden inte har 
något registrerat företag i en medlemsstat 
eller inte bedriver någon relevant 
verksamhet i ett registrerat företag i en 
medlemsstat ska tillverkaren utse en eller 
flera importörer.
2. Utnämnandet ska vara giltigt endast om 
importören godkänt det skriftligen.
3. Importören ska utföra de uppgifter som 
anges i fullmakten mellan tillverkaren 
och importören.
I fullmakten ska det anges vilka av 
följande uppgifter som ska utföras av 
vilken ekonomisk aktör (tillverkare, 
auktoriserad representant, importör) med 
avseende på de produkter som fullmakten 
omfattar:
a) Hålla den tekniska dokumentationen, 
EU-försäkran om överensstämmelse och i 
förekommande fall en kopia av det 
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tillämpliga intyg, inklusive eventuella 
tillägg, som utfärdats i enlighet med 
artikel 45 tillgängliga för de behöriga 
myndigheterna under den tid som anges i 
artikel 8.4.
b) På motiverad begäran av en behörig 
nationell myndighet ge den myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att en produkt 
överensstämmer med kraven.
c) Samarbeta med de behöriga 
myndigheterna när det gäller de 
korrigerande åtgärder som vidtas för att 
undanröja riskerna med produkterna.
d) Omedelbart underrätta tillverkaren om 
klagomål och rapporter från hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter och 
användare om misstänkta tillbud med en 
produkt för vilken de har utsetts.
e) Säga upp fullmakten om tillverkaren 
agerar i strid med sina skyldigheter enligt 
denna förordning.
f) Kontrollera att det har genomförts ett 
lämpligt förfarande för bedömning av 
överensstämmelse.
g) Kontrollera att produkten är försedd 
med erforderlig CE-märkning om 
överensstämmelse.
h) Kontrollera att produkten är märkt i 
enlighet med denna förordning och åtföljs 
av erforderlig bruksanvisning och 
EU-försäkran om överensstämmelse.
i) Kontrollera att tillverkaren i tillämpliga 
fall har tilldelat produkten en unik 
produktidentifiering i enlighet med 
artikel 24.
j) Registrera produkten, tillverkaren, den 
auktoriserade representanten och 
importören i det elektroniska systemet i 
enlighet med artikel 25.
k) Utföra slumpvis provning av saluförda 
produkter, granska och registerföra 
klagomål, produkter som inte 
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överensstämmer med kraven och 
återkallelser och tillbakadraganden av 
produkter.
l) Om importören eller tillverkaren tror att 
en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning, ansvara för de 
åtgärder som ska vidtas för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten samt underrätta de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten och, i 
tillämpliga fall, det anmälda organ som 
utfärdat ett intyg för produkten i fråga i 
enlighet med artikel 45, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.
m) Ansvara för att på begäran ge en 
behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven.
n) Kommunicera med tillverkaren och 
den auktoriserade representanten när 
importören måste samarbeta med en 
behörig nationell myndighet om de 
åtgärder som ska vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de har 
tillhandahållit på marknaden.
4. Den fullmakt som avses i punkt 3 ska 
inte omfatta delegering av tillverkarens 
skyldigheter enligt artikel 8.1, 8.2, 8.5, 
8.6, 8.7 och 8.8.
5. En importör som säger upp fullmakten 
av de skäl som avses i punkt 3 e ska 
omedelbart underrätta tillverkaren och 
den auktoriserade representanten om att 
fullmakten har upphört och ange skälen 
till detta.

Or. en
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Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer.

Ändringsförslag 50
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 10 – led 2 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2) Importörer som agerar utan fullmakt 
från tillverkaren
1. Innan importörerna släpper ut en 
produkt på marknaden ska de se till
a) att tillverkaren har genomfört ett 
lämpligt förfarande för bedömning av 
överensstämmelse,
b) att tillverkaren har utsett en 
auktoriserad representant i enlighet med 
artikel 9,
c) att tillverkaren har utfärdat en 
EU-försäkran om överensstämmelse och 
utarbetat teknisk dokumentation,
d) att produkten är försedd med 
erforderlig CE-märkning om 
överensstämmelse,
e) att produkten är märkt i enlighet med 
denna förordning och åtföljs av 
erforderlig bruksanvisning och 
EU-försäkran om överensstämmelse,
f) att tillverkaren i tillämpliga fall har 
tilldelat produkten en unik 
produktidentifiering i enlighet med 
artikel 24.
2. Importörerna ska ange namn, 
registrerat firmanamn eller registrerat 
varumärke och adress till det registrerade 
företag där de kan kontaktas, antingen på 
produkten eller förpackningen eller i ett 
medföljande dokument. De ska se till att 
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eventuell tilläggsmärkning inte skymmer 
information i tillverkarens märkning.
3. Importörerna ska se till att produkten 
registreras i det elektroniska systemet i 
enlighet med artikel 25.2.
4. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en produkt utgör ska 
importörerna för att skydda patienternas 
och användarnas hälsa och säkerhet 
utföra slumpvis provning av saluförda 
produkter, granska och registerföra 
klagomål, produkter som inte 
överensstämmer med kraven och 
återkallelser och tillbakadraganden av 
produkter samt informera tillverkaren, 
den auktoriserade representanten och 
distributörerna om denna övervakning.
5. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart 
informera tillverkaren och dennes 
auktoriserade representant och i 
förekommande fall vidta de korrigerande 
åtgärder som krävs för att få produkten 
att överensstämma med kraven eller för 
att dra tillbaka eller återkalla produkten. 
Om produkten utgör en risk ska de 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med 
artikel 45, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.
6. Under den tid som anges i artikel 8.4 
ska importörerna kunna uppvisa 
EU-försäkran om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se 
till att dessa myndigheter på begäran kan 
få tillgång till den tekniska 
dokumentationen och i förekommande 
fall en kopia av det tillämpliga intyg, 
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inklusive eventuella tillägg, som utfärdats 
i enlighet med artikel 45. Importören och 
den auktoriserade representanten för 
produkten i fråga kan genom skriftlig 
fullmakt komma överens om att denna 
skyldighet delegeras till den auktoriserade 
representanten.
7. Importörerna ska på begäran ge en 
behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. Denna 
skyldighet ska anses ha fullgjorts när den 
auktoriserade representanten för 
produkten i fråga lämnar den begärda 
informationen. Importörerna ska på 
begäran samarbeta med en behörig 
myndighet om de åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de produkter 
som de har släppt ut på marknaden.
8. Importörerna ska i sin organisation ha 
minst en person med expertkunskaper om 
regelverket för medicintekniska produkter 
i unionen. Denna expertkunskap ska 
styrkas genom något av följande:
a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom juridik, naturvetenskap, 
medicin, farmaci, ingenjörsvetenskap 
eller något annat relevant ämne och minst 
två års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.
b) Fem års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.

Or. en

Motivering

Det bör inte gälla samma skyldigheter för importörer som har en direkt koppling till 
tillverkaren som för oberoende importörer.
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Ändringsförslag 51
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III 
till kommissionen, med undantag för 
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet 
och kliniska prestanda som avses i 
artikel 26. I anmälan ska det anmälda 
organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara 
avslutad. Kommissionen ska omedelbart 
översända anmälan och den medföljande 
dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. 
2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 28 
dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära 
att det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg. 
Samordningsgruppen ska på förslag av en 
medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet 
med förfarandet i artikel 78.4. I sin 
begäran ska samordningsgruppen ange 
det vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att 
den har valt ut viss dokumentation som 
ska ingå i den sammanfattning av den 
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preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.
Senast fem dagar efter att ha mottagit 
begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska det 
anmälda organet underrätta tillverkaren 
om detta.
3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av 
den preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter att 
sammanfattningen lämnats in. Inom 30 
dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det 
lämnas ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats 
ska tidsfristen för att lämna kommentarer 
som avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna
kommentarer fortsätta att löpa.
4. Det anmälda organet ska ta vederbörlig 
hänsyn till alla synpunkter som det mottar 
i enlighet med punkt 3. Det ska för 
kommissionen redogöra för hur 
synpunkterna har beaktats, med en 
motivering om synpunkterna inte har 
hörsammats, och för det slutliga beslutet 
om den berörda bedömningen av 
överensstämmelse. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.
5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
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folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i 
klass III, som punkterna 1–4 ska 
tillämpas på under en bestämd tid. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.
Åtgärder i enlighet med denna punkt 
måste motiveras av en eller flera av 
följande omständigheter:
a) Hur ny produkten eller den teknik som 
den bygger på är och hur stor den 
kliniska inverkan eller inverkan på 
folkhälsan är.
b) En negativ förändring av nytta-
/riskförhållandet för en specifik 
produktkategori eller produktgrupp till 
följd av vetenskapligt giltiga hälsorisker 
med avseende på komponenter eller 
källmaterial eller med avseende på 
konsekvenserna för hälsan om produkten 
inte fungerar på avsett sätt.
c) En ökad andel allvarliga tillbud som 
rapporterats i enlighet med artikel 61 med 
avseende på en specifik produktkategori 
eller produktgrupp.
d) Betydande skillnader i de bedömningar 
av överensstämmelse som utförts av olika 
anmälda organ för i stort sett likadana 
produkter.
e) Risker för folkhälsan med en specifik 
produktkategori eller produktgrupp eller 
den teknik som de bygger på.
6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de synpunkter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
personuppgifter eller information som rör 
affärshemligheter.
7. Kommissionen ska upprätta den 
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tekniska infrastrukturen för elektroniskt 
informationsutbyte mellan de anmälda 
organen och samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter vid 
tillämpningen av denna artikel.
8. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta rutiner och 
förfaranden beträffande inlämning och 
analys av sammanfattningen av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 52
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Under hela förfarandet ska 
synpunkterna från alla relevanta berörda 
parter, bland annat patientorganisationer 
eller organisationer vårdgivare och för 
hälso- och sjukvårdpersonal, beaktas.

Or. en
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Ändringsförslag 53
Mara Bizzotto

Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 54
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från direktiven 
90/385/EEG och 93/42/EEG får organ för 
bedömning av överensstämmelse som 
uppfyller kraven i denna förordning utses 
och anmälas före förordningens 
tillämpningsdatum. De anmälda organ som 
utses och anmäls i enlighet med denna 
förordning får tillämpa de förfaranden för
bedömning av överensstämmelse som 
anges i denna förordning och utfärda intyg 
i enlighet med denna förordning före 
förordningens tillämpningsdatum.

4. Med avvikelse från direktiven 
90/385/EEG och 93/42/EEG får organ för 
bedömning av överensstämmelse som 
uppfyller kraven i denna förordning utses 
och anmälas före förordningens 
tillämpningsdatum. De anmälda organ som 
utses och anmäls i enlighet med denna 
förordning får tillämpa de förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i denna förordning och utfärda intyg 
i enlighet med denna förordning före 
förordningens tillämpningsdatum, förutsatt 
att de relevanta delegerade akterna och 
genomförandeakterna har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

De genomförandeakter och delegerade akter som krävs för en korrekt tillämpning av denna 
förordning måste vara i kraft innan denna förordning tillämpas på produkter.
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Ändringsförslag 55
Jean Lambert

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7 – punkt 7.4 – stycke 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach).

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa eller som har 
identifierats i enlighet med förfarandet i 
artikel 59 i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) eller som är kända 
eller förmodade hormonstörande ämnen i 
enlighet med kommissionens 
rekommendation (2013/.../EU) om 
kriterier för identifiering av 
hormonstörande ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 56
Jean Lambert
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7 – punkt 7.4 – stycke 2 – inledningen 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om produkter, eller delar av produkter, 
som är avsedda

Produkter, eller delar av produkter, som är 
avsedda

Or. en

Ändringsförslag 57
Jean Lambert

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7 – punkt 7.4 – stycke 2 – strecksats 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt kategori 1A 
eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008, ska det av märkningen 
på själva produkten och/eller på varje 
produkts förpackning eller i förekommande 
fall på försäljningsförpackningen framgå 
att produkten innehåller ftalater. Om 
sådana produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor ska tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder.

ska inte i en koncentration på 
0,1 viktprocent eller högre per homogent 
material innehålla ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska enligt 
kategori 1A eller 1B i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 eller 
ämnen som identifierats som 
hormonstörande i enlighet med första 
stycket, förutom om tillverkaren kan visa 
att det inte finns några lämpliga säkrare 
ämnen eller produkter som inte innehåller 
dessa ämnen.

Om tillverkaren kan visa att det inte finns 
några lämpliga säkrare ämnen eller 
produkter som inte innehåller dessa 
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ämnen ska det av märkningen på själva 
produkten och/eller på varje produkts 
förpackning eller i förekommande fall på 
försäljningsförpackningen framgå att 
produkten innehåller ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
enligt kategori 1A eller 1B eller ämnen 
som identifierats som hormonstörande. 
Tillverkaren ska i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
patienterna och, i tillämpliga fall, om 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

Motivering

Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ämnen är förbjudna i kosmetika 
och cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska ftalater är förbjudna i leksaker. 
Liknande restriktioner bör gälla för medicintekniska produkter där det inte går att undvika 
exponering, utom i fall då det inte finns några säkrare alternativ. Om det inte finns några 
alternativ bör tillverkaren märka produkterna och särskilt motivera överensstämmelsen med 
förordningens säkerhetsbestämmelser. Detsamma bör även gälla för kända hormonstörande 
ämnen. Eftersom kommissionen står i begrepp att anta en rekommendation om identifiering 
av hormonstörande ämnen bör det läggas till en hänvisning till den.

Ändringsförslag 58
Jean Lambert

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7 – punkt 7.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.6. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de risker 
som är kopplade till partiklarnas storlek 
och egenskaper blir så små som möjligt. 
Särskild försiktighet ska iakttas när 

7.6. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de risker 
som är kopplade till partiklarnas storlek 
och egenskaper blir så små som möjligt. 
Särskild försiktighet ska iakttas när 
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produkter innehåller eller består av 
nanomateriel som kan avges till patienten 
eller användaren.

produkter innehåller eller består av 
nanomaterial som kan avges till patienten 
eller användaren. Tillverkaren ska i den 
tekniska dokumentationen lägga fram 
specifika bevis för att användningen av 
nanomaterial uppfyller de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda samt i 
bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
patienterna och, i tillämpliga fall, om 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

Motivering

När nanomaterial används i medicintekniska produkter bör tillverkarna ge specifika bevis för 
att användningen av dem uppfyller de allmänna kraven på säkerhet och prestanda. Detta 
skulle avsevärt underlätta tillämpningen av det strängaste förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse i enlighet med regel 19 och skäl 13.

Ändringsförslag 59
Philippe Boulland

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 10 – punkt 10.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller andra biologiska substanser 
än de som avses i avsnitt 10.1 och 10.2 ska 
bearbetning, konservering, provning och 
hantering av dessa substanser ske på 
säkrast möjliga sätt för patienter, 
användare och i förekommande fall andra 
personer. I synnerhet ska säkerheten vad 
gäller virus och andra smittämnen 
tillgodoses genom tillämpning av 
godkända metoder för eliminering eller 
inaktivering under tillverkningsprocessens 
gång.

När det gäller andra biologiska substanser 
än de som avses i avsnitt 10.1 och 10.2 ska 
bearbetning, konservering, provning och 
hantering av dessa substanser ske på 
säkrast möjliga sätt för patienter, 
användare och i förekommande fall andra 
personer, särskilt inom kedjan för 
avfallsbortskaffande. I synnerhet ska 
säkerheten vad gäller virus och andra 
smittämnen tillgodoses genom tillämpning 
av godkända metoder för eliminering eller 
inaktivering under tillverkningsprocessens 
gång.

Or. fr
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Ändringsförslag 60
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 11 – punkt 11.2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.2a. Produkter som kan överföra 
potentiellt livshotande blodburna 
infektioner till hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter eller andra 
personer om de råkar skära sig eller 
sticka sig på dem, exempelvis vid 
nålstickskador, ska vara utrustade med 
lämpliga säkerhetsmekanismer i enlighet 
med direktiv 2010/32/EU. 
Tandläkaryrkets särdrag måste dock 
beaktas.

Or. en


