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Ændringsforslag 75
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Der er specifikke forhold ved 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
navnlig hvad angår risikoklassificering, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og klinisk dokumentation, og ved sektoren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
som kræver vedtagelse af specifik 
lovgivning, som klart adskiller sig fra 
lovgivningen om andet medicinsk udstyr, 
hvorimod de horisontale aspekter, der er 
fælles for begge sektorer, bør ensrettes.

(5) Der er specifikke forhold ved 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
navnlig hvad angår risikoklassificering, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og klinisk dokumentation, og ved sektoren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
som kræver vedtagelse af specifik 
lovgivning, som klart adskiller sig fra 
lovgivningen om andet medicinsk udstyr, 
hvorimod de horisontale aspekter, der er 
fælles for begge sektorer, bør ensrettes
uden at gå på kompromis med behovet for 
innovation i EU.

Or. en

Ændringsforslag 76
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7a) I situationer, hvor et produkt ikke af 
sin producent anses for at blive anvendt til 
medicinske formål, kan der ikke stilles 
krav om, at det skal certificeres som 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. 
På samme måde kan et produkt ikke være 
tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, hvis producenten ikke 
specifikt anser det for at muliggøre eller 
medvirke til, at det medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik anvendes i 
overensstemmelse med dets formål.
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Or. en

Ændringsforslag 77
Margrete Auken

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
eller tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik.

(8) Det bør være Kommissionens ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
eller tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag er nødvendigt for at sikre en ensartet gennemførelse af forordningen i 
de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag 78
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om 
et produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
eller tilbehør til medicinsk udstyr til in 

(8) For at sikre ensartet klassificering i 
alle medlemsstater bør det være
Kommissionens ansvar fra sag til sag at 
afgøre, om et produkt eller en 
produktgruppe falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde og ind 
under definitionen af medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik eller tilbehør til 
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vitro-diagnostik. medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Or. en

Ændringsforslag 79
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der nedsættes et tværfagligt rådgivende 
udvalg bestående af eksperter og 
repræsentanter for interessent- og 
civilsamfundsorganisationer i 
overensstemmelse med betingelserne og 
reglerne i artikel 78a i forordning (EU) 
[henvisning til fremtidig forordning om 
medicinsk udstyr] med henblik på at yde 
videnskabelig rådgivning til 
Kommissionen, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr (MDCG) og 
medlemsstaterne om medicinsk teknologi 
til in vitro-diagnostik, klassificering og 
andre aspekter af gennemførelsen af 
denne forordning efter behov.

Or. en

Ændringsforslag 80
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre det højeste 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør reglerne 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
der fremstilles og anvendes i én enkelt
sundhedsinstitution, og hvis målinger og 
resultater heraf kun anvendes i samme 

(9) For at sikre det højeste 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør reglerne 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
der fremstilles og anvendes på ét enkelt
sted, præciseres og styrkes.



PE510.740v01-00 6/101 AM\935941DA.doc

DA

institution, præciseres og styrkes.

Or. en

Begrundelse

Ordet sundhedsinstitution er blevet fjernet. Da sundhedsinstitutioner vil være undtaget fra 
forordningen, er målgruppen for denne betragtning faktisk de kommercielle laboratorier, som 
ikke vil være undtaget.

Ændringsforslag 81
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) udstyr, der fremstilles i laboratorier i 
sundhedsinstitutioner med henblik på 
anvendelse i samme miljø, og som ikke 
gøres til genstand for 
handelstransaktioner, er under 
hensyntagen til subsidiaritetsprincippet 
ikke omfattet af denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 82
Esther de Lange

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) Det er helt afgørende, at patienterne 
modtager klare oplysninger i tilfælde af 
alvorlige forhold vedrørende medicinsk 
udstyr. Medlemsstaterne bør derfor 
undlade at give deres borgere 
modstridende råd om, hvordan de skal 
forholde sig i tilfælde af alvorlige forhold, 
så patienter i forskellige medlemsstater 
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ikke får modstridende oplysninger, hvilket 
kan skabe forvirring.

Or. en

Ændringsforslag 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Betragtning 9 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9a) I tilfælde af hastende eller uopfyldte 
medicinske behov hos patienter, såsom 
nyopståede patogener og sjældne 
sygdomme, bør den enkelte 
sundhedsinstitution inden for ikke-
kommercielle og fleksible rammer have 
mulighed for at fremstille, ændre og 
bruge udstyr internt og dermed opfylde 
specifikke behov, som ikke kan opfyldes 
med eksisterende CE-mærket udstyr.

Or. en

Begrundelse

Forslaget fjerner sundhedsinstitutionernes mulighed for at fremstille eller ændre udstyr, der 
er klassificeret i klasse D. Der er patientbehov, for hvilke der ikke er noget kommercielt 
tilgængeligt udstyr til in vitro-diagnose, f.eks. til diagnose af meget sjældne sygdomme eller 
identificering af nyopståede patogener. Sundhedsinstitutionerne spiller en vigtig rolle for 
beskyttelsen af den offentlige sundhed ved at fremstille dette udstyr internt. 
Ændringsforslagene har til formål at bevare denne funktion i forhold til den offentlige 
sundhed, samtidig med at sikring af patientsikkerheden er altafgørende.

Ændringsforslag 84
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 9 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9b) Udstyr, der ikke fremstilles i 
laboratorier i sundhedsinstitutioner, og 
som tages i brug uden at blive bragt i 
omsætning, er imidlertid omfattet af 
denne forordning.

Or. en

Ændringsforslag 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Ændringsforslag 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Der vil sandsynligvis blive indført et elektronisk autentificeringssystem for lægemidler i 
henhold til direktivet om forfalskede lægemidler. Det er vigtigt, at systemerne for medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik og lægemidler er kompatible. Ellers vil dette medføre en 
betydelig og muligvis uhåndterbar byrde for agenterne i den forsyningskæde, som arbejder 
med begge typer produkter.

Ændringsforslag 87
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

til information, som forelægges den 
tilsigtede bruger på en hensigtsmæssig 
måde, for at myndiggøre patienter og
sundhedspersoner og sætte dem i stand til 
at træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 88
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 29

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed) gennem 
videreudvikling af den database, som er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 
europæiske database for medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 89
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør give 
offentligheden mulighed for at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for undersøgelser 
af klinisk ydeevne bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
give fabrikanterne mulighed for at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

(30) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør give 
offentligheden mulighed for at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for undersøgelser 
af klinisk ydeevne bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
give fabrikanterne mulighed for at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.
Sundhedspersoner og offentligheden bør 
have adgang til et regelmæssigt overblik 
over overvågnings- og 
markedstilsynsoplysninger.

Or. en
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Begrundelse

Det vil være en fordel for sundhedspersoner og offentligheden at få et overblik over 
overvågnings- og markedstilsynsoplysninger. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres 
som følsomme oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database 
med disse.

Ændringsforslag 90
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(30) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør give 
offentligheden mulighed for at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for undersøgelser 
af klinisk ydeevne bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
give fabrikanterne mulighed for at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

(30) Eudameds elektroniske systemer 
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør give 
offentligheden og sundhedspersoner
mulighed for at være velinformeret om 
udstyr på EU-markedet. Det er af 
afgørende betydning, at offentligheden og 
sundhedspersoner har tilstrækkelig 
adgang til de dele af Eudameds
elektroniske systemer, der indeholder 
centrale oplysninger om medicinsk udstyr 
til in vitro-diagnostik, som kan udgøre en 
risiko for den offentlige sundhed og 
sikkerhed. Hvis en sådan adgang er 
begrænset, bør det være muligt at 
videregive eksisterende oplysninger om 
det medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik efter begrundet anmodning, 
medmindre den begrænsede adgang er 
begrundet i fortrolighedshensyn. Det 
elektroniske system for undersøgelser af 
klinisk ydeevne bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
give fabrikanterne mulighed for at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
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koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 91
Alda Sousa

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik 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..

(32) For medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik i klasse C og D 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..

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag skaber overensstemmelse mellem betragtningen og artikel 24.

Ændringsforslag 92
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør fabrikanterne
sammenfatte de vigtigste aspekter af 
udstyrets sikkerhed og ydeevne og 
resultatet af den kliniske evaluering i et 

(32) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør fabrikanterne alt efter 
relevans forelægge den nationale 
myndighed eller agenturet, der deltager i 
markedsføringstilladelsesproceduren, en 
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dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

rapport vedrørende aspekterne af 
udstyrets sikkerhed og kliniske ydeevne.
Der bør offentliggøres en sammenfatning 
af rapporten via Eudamed.

Or. en

Ændringsforslag 93
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør myndighederne på et 
tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, 
der er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige grunde have ret til at 
foretage en grundig gennemgang af den 
foreløbige vurdering, som de bemyndigede 
organer foretager, navnlig hvad angår 
udstyr, for hvilket der ikke findes fælles 
tekniske specifikationer, nyt udstyr, 
udstyr, hvortil der anvendes en ny 
teknologi, udstyr, der tilhører en 
udstyrskategori med forhøjet frekvens af 
alvorlige forhold, eller udstyr, hvor der er 
konstateret store forskelle i forskellige 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort 
set ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, før han indgiver ansøgningen 
til det bemyndigede organ.

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 94
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør myndighederne på et 
tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, der 
er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige grunde have ret til at 
foretage en grundig gennemgang af den 
foreløbige vurdering, som de bemyndigede 
organer foretager, navnlig hvad angår 
udstyr, for hvilket der ikke findes fælles 
tekniske specifikationer, nyt udstyr, udstyr, 
hvortil der anvendes en ny teknologi, 
udstyr, der tilhører en udstyrskategori med 
forhøjet frekvens af alvorlige forhold, eller 
udstyr, hvor der er konstateret store 
forskelle i forskellige bemyndigede 
organers overensstemmelsesvurderinger 
for stort set ens udstyr. Den proces, der er 
fastsat i denne forordning, forhindrer ikke 
en fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, før han indgiver ansøgningen 
til det bemyndigede organ.

(35) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør de relevante 
myndigheder på nationalt plan og EU-
plan på et tidligt tidspunkt underrettes om 
udstyr, der er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige grunde have ret til at 
foretage en grundig gennemgang af den 
foreløbige vurdering, som de bemyndigede 
organer foretager, navnlig hvad angår 
udstyr, for hvilket der ikke findes fælles 
tekniske specifikationer, nyt udstyr, udstyr, 
hvortil der anvendes en ny teknologi, 
udstyr, der tilhører en udstyrskategori med 
forhøjet frekvens af alvorlige forhold, eller 
udstyr, hvor der er konstateret store 
forskelle i forskellige bemyndigede 
organers overensstemmelsesvurderinger 
for stort set ens udstyr. Den proces, der er 
fastsat i denne forordning, forhindrer ikke 
en fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, før han indgiver ansøgningen 
til det bemyndigede organ.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er nødvendigt for at præcisere, hvilke myndigheder der omtales i 
betragtningen.
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Ændringsforslag 95
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør myndighederne på et 
tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, der 
er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige grunde have ret til at 
foretage en grundig gennemgang af den 
foreløbige vurdering, som de bemyndigede 
organer foretager, navnlig hvad angår 
udstyr, for hvilket der ikke findes fælles 
tekniske specifikationer, nyt udstyr, udstyr, 
hvortil der anvendes en ny teknologi, 
udstyr, der tilhører en udstyrskategori med 
forhøjet frekvens af alvorlige forhold, eller 
udstyr, hvor der er konstateret store 
forskelle i forskellige bemyndigede 
organers overensstemmelsesvurderinger 
for stort set ens udstyr. Den proces, der er 
fastsat i denne forordning, forhindrer ikke 
en fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, før han indgiver ansøgningen 
til det bemyndigede organ.

(35) For medicinsk højrisikoudstyr til in 
vitro-diagnostik bør myndighederne på et 
tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, der 
er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige grunde have ret til at 
foretage en grundig gennemgang af den 
foreløbige vurdering, som de bemyndigede 
organer foretager, navnlig hvad angår 
udstyr, for hvilket der ikke findes fælles 
tekniske specifikationer, nyt udstyr, udstyr, 
hvortil der anvendes en ny teknologi, 
udstyr, der tilhører en udstyrskategori med 
forhøjet frekvens af alvorlige forhold, eller 
udstyr, hvor der er konstateret store 
forskelle i forskellige bemyndigede 
organers overensstemmelsesvurderinger 
for stort set ens udstyr. Den proces, der er 
fastsat i denne forordning, forhindrer ikke 
en fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, før han indgiver ansøgningen 
til det bemyndigede organ. Der indføres en 
markedsføringstilladelsesprocedure for 
medicinsk højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik i klasse D.

Or. en

Ændringsforslag 96
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Betragtning 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35a) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
bør ikke omfatte medicinsk 
højrisikoudstyr til in vitro-diagnostik i 
klasse D. Der bør indføres en hurtig 
centraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for 
innovativt udstyr i klasse D. Der bør 
indføres en hurtig decentraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for alt 
andet udstyr i klasse D, og fabrikanterne 
af disse typer udstyr skal have mulighed 
for at anvende den centraliserede
markedsføringstilladelsesprocedure.

Or. en

Ændringsforslag 97
Margrete Auken

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
i klasse A bør som hovedregel 
gennemføres under fabrikantens eneansvar, 
da sådant udstyr indebærer en meget 
beskeden risiko for patienterne. For 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
klasse B, C og D bør inddragelse af et 
bemyndiget organ være obligatorisk i et 
passende omfang.

(38) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
i klasse A bør som hovedregel 
gennemføres under fabrikantens eneansvar, 
da sådant udstyr indebærer en meget 
beskeden risiko for patienterne. For 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
klasse B og C bør inddragelse af et 
bemyndiget organ være obligatorisk i et 
passende omfang. En 
markedsføringstilladelsesprocedure bør 
være obligatorisk for udstyr i klasse D.

Or. en
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Ændringsforslag 98
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(38) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
i klasse A bør som hovedregel 
gennemføres under fabrikantens eneansvar, 
da sådant udstyr indebærer en meget 
beskeden risiko for patienterne. For 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
klasse B, C og D bør inddragelse af et 
bemyndiget organ være obligatorisk i et 
passende omfang.

(38) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
i klasse A bør som hovedregel 
gennemføres under fabrikantens eneansvar, 
da sådant udstyr indebærer en meget 
beskeden risiko for patienterne. For 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
klasse B og C bør inddragelse af et 
bemyndiget organ være obligatorisk i et 
passende omfang. For medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik i klasse D bør det være 
obligatorisk at inddrage agenturet eller 
medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 99
Margrete Auken

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42 a) Af hensyn til markedssikkerheden 
har alle fysiske eller juridiske personer ret 
til i god tro at offentliggøre eller udbrede 
oplysninger om kendsgerninger, data eller 
handlinger, når vedkommende mener, at 
manglende kendskab til disse 
kendsgerninger, data eller handlinger kan 
true sundheden eller miljøet

Or. en
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Begrundelse

Denne betragtning har til formål at beskytte informanter.

Ændringsforslag 100
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) En interventionel undersøgelse af 
klinisk ydeevne eller enhver anden 
undersøgelse af klinisk ydeevne bør kun 
påbegyndes, når en uafhængig etisk 
komité har afgivet en positiv afgørelse. 
Medlemsstaterne bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
nedsætte en etisk komité, hvis der ikke 
findes en sådan.

Or. en

Ændringsforslag 101
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) Sponsorer af interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, der skal 
gennemføres i mere end én medlemsstat, 
bør have mulighed for at indgive én enkelt 
ansøgning for at mindske den 
administrative byrde. For at åbne mulighed 
for ressourcedeling og for at sikre en 
ensartet fremgangsmåde i forbindelse med 
vurderingen af de sundheds- og 

(45) Sponsorer af interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, der skal 
gennemføres i mere end én medlemsstat, 
bør have mulighed for at indgive én enkelt 
ansøgning for at mindske den 
administrative byrde. For at åbne mulighed 
for ressourcedeling og for at sikre en 
ensartet fremgangsmåde i forbindelse med 
vurderingen af de sundheds- og 
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sikkerhedsmæssige aspekter af udstyr 
bestemt til evaluering af ydeevne og af det 
videnskabelige design af undersøgelsen 
klinisk ydeevne, der gennemføres i flere 
medlemsstater, bør en sådan enkelt 
ansøgning lette koordineringen mellem 
medlemsstaterne under ledelse af en 
koordinerende medlemsstat. Den 
koordinerede vurdering bør ikke omfatte 
vurderingen af aspekter af en 
undersøgelse af klinisk ydeevne, som er af 
egentlig national, lokal og etisk karakter, 
herunder informeret samtykke. Hver 
medlemsstat bør have det endelige ansvar 
for at beslutte, om undersøgelsen af klinisk 
ydeevne kan foretages på dens område.

sikkerhedsmæssige aspekter af udstyr 
bestemt til evaluering af ydeevne og af det 
videnskabelige design af undersøgelsen 
klinisk ydeevne, der gennemføres i flere 
medlemsstater, bør en sådan enkelt 
ansøgning lette koordineringen mellem 
medlemsstaterne under ledelse af en 
koordinerende medlemsstat. Hver 
medlemsstat bør have det endelige ansvar 
for at beslutte, om undersøgelsen af klinisk 
ydeevne kan foretages på dens område.

Or. en

Ændringsforslag 102
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) 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 minimere risikoen for en 
gentagelse af disse forhold.

(49) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater og, hvor 
det er relevant, med garanti for 
anonymitet. 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 minimere risikoen for en 
gentagelse af disse forhold.

Or. en

Begrundelse

Overvågningsprocedurerne i kapitel VII fungerer kun korrekt, hvis sundhedspersoner føler, at 
de kan indberette forhold uden frygt for gengældelse. Under visse omstændigheder kan det 
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være nødvendigt at beskytte anonyme informanter for at sikre fuldstændig og ærlig 
indberetning af forhold.

Ændringsforslag 103
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) 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 minimere risikoen for en 
gentagelse af disse forhold.

(49) Medlemsstaterne bør træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at gøre
sundhedspersoner, brugere og patienter
mere bevidste om betydningen af at 
indberette formodede alvorlige forhold. 
Sundhedspersoner og patienter bør gives 
mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. For at 
mindske risikoen for gentagelser af 
sådanne forhold bør de nationale 
kompetente myndigheder underrette 
fabrikanterne og indberette oplysningerne
via de respektive elektroniske systemer i 
Eudamed, når de bekræfter, at der er 
indtruffet et alvorligt forhold, for at 
minimere risikoen for en gentagelse af 
disse forhold.

Or. en

Ændringsforslag 104
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Medlemsstaterne skal opkræve 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer for at sikre, at deres 
overvågning af disse organer er 

(53) Medlemsstaterne skal opkræve 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer for at sikre, at deres 
overvågning af disse organer er 
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bæredygtig, og for at skabe lige vilkår for 
de bemyndigede organer.

bæredygtig, og for at skabe lige vilkår for 
de bemyndigede organer. Disse gebyrer 
bør være sammenlignelige 
medlemsstaterne imellem og bør 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 105
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 54

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54) Denne forordning bør ikke påvirke 
medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer 
for aktiviteter på nationalt plan, men 
medlemsstaterne bør dog af hensyn til 
gennemsigtigheden underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, inden de fastsætter 
gebyrernes struktur og størrelse.

(54) Denne forordning bør ikke påvirke 
medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer 
for aktiviteter på nationalt plan, men 
medlemsstaterne bør dog af hensyn til 
gennemsigtigheden underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, inden de fastsætter 
gebyrernes sammenlignelige struktur og 
størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 106
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 54 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(54a) Medlemsstaterne bør vedtage 
forordninger om standardgebyrer for 
bemyndigede organer, som bør være 
sammenlignelige medlemsstaterne 
imellem. Kommissionen bør udarbejde 
retningslinjer med henblik på at lette 
sammenligneligheden af disse gebyrer. De 
enkelte medlemsstater bør videregive 
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deres lister over standardgebyrer til 
Kommissionen og sikre, at de 
bemyndigede organer, der er registreret 
på deres område, offentliggør listen over 
de standardgebyrer, der opkræves for 
deres 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 107
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 78 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr] om 
medicinsk udstyr nedsættes et 
ekspertudvalg, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr, bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen skal 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning og ved forordning (EU) 
[henvisning til den fremtidige forordning 
om medicinsk] om medicinsk udstyr, 
rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

(55) Der bør i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 78 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr] om 
medicinsk udstyr nedsættes en 
Koordinationsgruppe for Medicinsk 
Udstyr, bestående af personer, der udpeges 
af medlemsstaterne på grundlag af deres 
rolle og ekspertise på området for 
medicinsk udstyr og medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik; gruppen skal varetage de 
opgaver, der pålægges den ved denne 
forordning og ved forordning (EU) 
[henvisning til den fremtidige forordning 
om medicinsk] om medicinsk udstyr, 
rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 108
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Betragtning 55

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(55) Der bør i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 78 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr] om 
medicinsk udstyr nedsættes et 
ekspertudvalg, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr, bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen skal
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning og ved forordning (EU) 
[henvisning til den fremtidige forordning 
om medicinsk] om medicinsk udstyr, 
rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

(55) Der bør i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 78 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr] om 
medicinsk udstyr nedsættes et 
ekspertudvalg, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr, bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen skal 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning og ved forordning (EU) 
[henvisning til den fremtidige forordning 
om medicinsk] om medicinsk udstyr, 
rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning. Inden Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyrs medlemmer 
påbegynder deres hverv, afgiver de en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de enten 
anfører, at de ikke har nogen interesser, 
der kan anses for at påvirke deres 
uafhængighed, eller at de har visse 
direkte eller indirekte interesser, der kan 
anses for at påvirke deres uafhængighed. 
Disse erklæringer verificeres af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 109
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Betragtning 65
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at sikre en gnidningsløs overgang 
til registreringen af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, af relevante 
erhvervsdrivende og af attester bør 
forpligtelsen til at indsende de relevante 
oplysninger til de elektroniske systemer, 
der ved denne forordning er indført på EU-
plan, først have fuldstændig virkning 18
måneder efter datoen for dens anvendelse. I 
denne overgangsperiode bør artikel 10 og 
artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 
99/79/EF fortsat være gældende For at 
undgå dobbeltregistreringer bør 
erhvervsdrivende og bemyndigede organer, 
som registreres i de relevante elektroniske 
systemer, der er fastsat på EU-plan, dog 
anses for at opfylde de registreringskrav, 
som medlemsstaterne vedtager i henhold til 
disse bestemmelser i direktivet.

(65) For at sikre en gnidningsløs overgang 
til registreringen af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, af relevante 
erhvervsdrivende og af attester bør 
forpligtelsen til at indsende de relevante 
oplysninger til de elektroniske systemer, 
der ved denne forordning er indført på EU-
plan, have fuldstændig virkning 12
måneder efter datoen for dens anvendelse. I 
denne overgangsperiode bør artikel 10 og 
artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i direktiv 
99/79/EF fortsat være gældende For at 
undgå dobbeltregistreringer bør 
erhvervsdrivende og bemyndigede organer, 
som registreres i de relevante elektroniske 
systemer, der er fastsat på EU-plan, dog 
anses for at opfylde de registreringskrav, 
som medlemsstaterne vedtager i henhold til 
disse bestemmelser i direktivet.

Or. en

Begrundelse

Det elektroniske system spiller en afgørende rolle i denne forordning og bør indføres og have 
fuldstændig virkning efter 12 måneder.

Ændringsforslag 110
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning berører ikke national 
lovgivning, som kræver, at visse former for 
udstyr kun må udleveres på recept.

6. Denne forordning berører ikke national 
lovgivning, som kræver, at visse former for 
udstyr kun må udleveres på recept. Direkte 
reklame over for forbrugerne for udstyr, 
der i henhold til denne forordning er 
klassificeret som receptpligtigt, er ulovlig.
Følgende udstyr må kun udleveres på 
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recept:
1) Udstyr i klasse D
2) Udstyr i klasse C i følgende kategorier:
a) udstyr til genetisk testning
b) udstyr til ledsagende diagnosticering.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
artikel 85 for at træffe afgørelse om 
udstyr til selvtestning og andre test i 
kategori C efter høring af de berørte 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Denne forordning berører ikke national 
lovgivning, som kræver, at visse former for 
udstyr kun må udleveres på recept.

6. Denne forordning kræver, at visse 
former for udstyr kun må udleveres på 
recept, men berører ikke national 
lovgivning, som kræver, at visse andre 
former for udstyr også kun må udleveres 
på recept. Direkte reklame over for 
forbrugerne for udstyr, der i henhold til 
denne forordning er klassificeret som 
receptpligtigt, er ulovlig.
Følgende udstyr må kun udleveres på 
recept:
1) Udstyr i klasse D
2) Udstyr i klasse C i følgende kategorier:
a) udstyr til genetisk testning
b) udstyr til ledsagende diagnosticering.
Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage retsakter i overensstemmelse med 
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artikel 85 for at træffe afgørelse om andre 
test i kategori C efter høring af de berørte 
parter.

Or. en

Ændringsforslag 112
Rebecca Taylor

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, forudsigelse, 
prognosticering, behandling eller lindring 
af sygdomme

Or. en

Begrundelse

Forudsigelse og prognosticering af sygdomme er centrale udstyrsfunktioner.

Ændringsforslag 113
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre eller 
at medvirke til, at dette/disse kan anvendes 
i overensstemmelse med dets/deres formål

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål
eller for specifikt at støtte den medicinske 
funktion af medicinsk udstyr til in vitro-
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diagnostik under hensyn til dets/deres 
formål

Or. en

Ændringsforslag 114
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre eller 
at medvirke til, at dette/disse kan anvendes
i overensstemmelse med dets/deres formål

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre, at 
dette/disse kan anvendes i 
overensstemmelse med dets/deres formål
eller specifikt at støtte de medicinske 
anvendelser af udstyret/udstyrene til 
dets/deres formål

Or. cs

Ændringsforslag 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4) "udstyr til selvtestning": ethvert udstyr, 
som af fabrikanten er bestemt til at kunne 
anvendes af lægmand

4) "udstyr til selvtestning": ethvert udstyr, 
som af fabrikanten er bestemt til at kunne 
anvendes af lægmand, herunder 
testningstjenester, der tilbydes lægmand 
gennem tjenester i informationssamfundet
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Or. en

Begrundelse

Der stilles særlige overensstemmelsesvurderingskrav til selvtestningsudstyr, såsom 
brugerundersøgelser og instruktioner mv. på brugerens eget sprog, som har til formål at 
afbøde de særlige risici ved brug af sådant udstyr, dvs. manglen på 
medicinsk/teknisk/videnskabelig uddannelse af lægmand. Risikotypen er den samme, uanset 
om testen købes som et sæt i en butik eller som en tjeneste over internettet.

Ændringsforslag 116
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som specifikt er bestemt til udvælgelse af 
patienter, som tidligere er blevet 
diagnosticeret med en sygdom eller 
disposition og er egnede til målrettet
behandling

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som specifikt er bestemt til udvælgelse af 
patienter, som tidligere er blevet 
diagnosticeret med en sygdom eller 
disposition og er egnede til en bestemt
behandling

Or. en

Ændringsforslag 117
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som specifikt er bestemt til udvælgelse af 
patienter, som tidligere er blevet 
diagnosticeret med en sygdom eller 
disposition og er egnede til målrettet 
behandling

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som er bestemt til at tilvejebringe 
oplysninger til sikring af en sikker og 
effektiv brug af et tilsvarende terapeutisk 
produkt. Det skal fremgå af 
brugsanvisningen til en ledsagende 
diagnosticering, at den kan bruges 
sammen med et bestemt terapeutisk 
produkt. Det skal fremgå af mærkningen 
af både udstyret til diagnostik og det 
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tilsvarende terapeutiske produkt samt af 
mærkningen af eventuelle generiske 
tilsvarende terapeutiske produkter, at de 
kan bruges sammen, eller at det er det 
angivne formål med udstyret til 
diagnostik.
Udstyr til ledsagende diagnosticering kan 
være afgørende med henblik på en sikker 
og effektiv brug af et tilsvarende 
terapeutisk produkt for at:
– identificere de patienter, der højst 
sandsynligt vil få gavn af et bestemt 
terapeutisk produkt

– identificere de patienter, der 
sandsynligvis vil have en øget risiko for 
alvorlige bivirkninger fra behandling med 
et bestemt terapeutisk produkt

– overvåge behandlingsresultater med 
henblik på at tilpasse behandlingen (f.eks. 
tidsplan, dosis, ophør) for at øge 
sikkerheden eller effektiviteten.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition er for snæver. Den omfatter f.eks. ikke udstyr til ledsagende 
diagnosticering, som bruges i forbindelse med fastlæggelse af dosering (f.eks. 
farmakogenetiske test for warfarinbehandling), som kan spille en vigtig rolle med hensyn til 
at øge sikkerheden og effektiviteten ved brugen af et bestemt lægemiddel.

Ændringsforslag 118
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10) "mærkning": skriftlige, trykte eller 
grafiske oplysninger enten på selve 
udstyret eller på emballagen for hver enkelt 

10) "mærkning": skriftlige, trykte eller 
grafiske oplysninger enten på selve 
udstyret eller på emballagen for hver enkelt 
enhed eller på emballagen for flere udstyr
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enhed eller på emballagen for flere udstyr eller på fabrikantens websted

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af "mærkning" dækker ikke laboratorieudviklede test. Modtagerne 
af de resultater, der genereres af sådant udstyr, skal have samme adgang til oplysningerne på 
mærkningen som brugere af andet IVD-udstyr.

Ændringsforslag 119
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "nyt udstyr":
– udstyr, der indeholder teknologi 
(analysanden, teknologien eller 
testplatformen), som ikke tidligere har 
været anvendt inden for diagnostik, eller
– eksisterende udstyr, der anvendes til et 
nyt formål for første gang

Or. en

Ændringsforslag 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12a) "udstyr til genetisk testning": 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
hvis formål er at identificere et genetisk 
kendetegn ved en person, som er enten 
arvet eller erhvervet i den prænatale 
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udvikling.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er en anden definition af ændringsforslag 18 i udkastet til betænkning.

Ændringsforslag 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter

Or. en

Begrundelse

Det er for uklart, hvad der kan høre under kategorien for en organisation, hvis hovedformål 
er at "fremme folkesundheden", eftersom dette ikke er defineret andre steder. Så for at undgå 
forvirring og usikkerheder bør dette slettes.

Ændringsforslag 122
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

21) "sundhedsinstitution": en organisation
inden for en medlemsstats offentlige 
sundhedssystem, hvis hovedformål er pleje 
eller behandling af patienter eller fremme 
af folkesundheden; kommercielle 
laboratorier, der tilbyder diagnostiske 
tjenester, er ikke sundhedsinstitutioner.
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Or. en

Ændringsforslag 123
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden, dog ikke kommercielle 
laboratorier, der tilbyder kliniske tjenester

Or. en

Ændringsforslag 124
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 3 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter, og som har retsevne til at 
udføre sådanne aktiviteter

Or. cs

Ændringsforslag 125
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

32) "klinisk ydeevne": udstyrets evne til at 32) "klinisk ydeevne": udstyrets kliniske 
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give resultater, som er forbundet med en 
klinisk tilstand eller en fysiologisk 
tilstand, alt afhængigt af målgruppen og 
den tiltænkte bruger

validitet og, hvis det er relevant, kliniske 
anvendelighed i forhold til dets formål

Or. en

Ændringsforslag 126
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 32 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32a) "klinisk validitet": udstyrs evne til 
at påvise eller forudsige en bestemt klinisk 
eller fysiologisk tilstand i forhold til dets 
formål (f.eks. screening, diagnose, 
prognose)

Or. en

Ændringsforslag 127
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 32 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32b) "klinisk anvendelighed": den/de 
forventede virkning/virkninger af den 
kliniske brug af testresultatet, herunder 
sundhedsmæssige resultater, hvor 
udstyrets formål som angivet af 
fabrikanten omfatter en klinisk 
anvendelse, såsom valg af behandling 
(f.eks. ledsagende diagnosticering)

Or. en
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Ændringsforslag 128
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 38

Kommissionens forslag Ændringsforslag

38) "diagnostisk specificitet": udstyrs evne 
til at påvise fravær af en målmarkør, der 
er forbundet med en bestemt sygdom eller
tilstand

38) "diagnostisk specificitet": andelen af 
forsøgspersoner, som ikke har en bestemt
klinisk forstyrrelse, eller hvis 
prøveresultater er negative eller inden for 
den fastsatte bestemmelsesgrænse

Or. en

Ændringsforslag 129
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

39) "diagnostisk sensitivitet": udstyrs evne 
til at påvise tilstedeværelsen af en
målmarkør, der er forbundet med en 
bestemt sygdom eller tilstand

39) "diagnostisk sensitivitet": andelen af
forsøgspersoner med en velafgrænset 
klinisk forstyrrelse, hvis prøveværdier er 
positive eller overstiger en fastlagt 
bestemmelsesgrænse (dvs. et positivt 
resultat og identifikation af de 
forsøgspersoner, der har en sygdom)

Or. en

Ændringsforslag 130
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 

(45) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
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ansvaret for igangsætning og ledelse af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne

ansvaret for igangsætning og ledelse eller 
finansiering af undersøgelsen af klinisk 
ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 131
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 47 – led 2 – nr. iii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iii) hospitalsindlæggelse eller forlængelse 
af hospitalsindlæggelsen 

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 132
Peter Liese, Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 5 – nr. 48

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten,
holdbarheden, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr bestemt til 
evaluering af ydeevnen, herunder 
funktionsfejl, brugerfejl eller 
unøjagtigheder i fabrikantens oplysninger.

48) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten,
stabiliteten, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr bestemt til 
evaluering af ydeevnen, herunder 
funktionsfejl, brugerfejl eller 
unøjagtigheder i fabrikantens oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Betydningen af betegnelsen "holdbarhed" er ikke helt tydelig og kan give anledning til 



AM\935941DA.doc 37/101 PE510.740v01-00

DA

misforståelse.

Ændringsforslag 133
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 7 – nr. 58 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) "laboratorieudviklet test": udstyr, 
der er fremstillet og anvendt på ét enkelt 
sted. Dette omfatter udstyr, som et 
laboratorium udvikler fra grunden, eller 
som det udvikler eller modificerer på 
grundlag af en offentliggjort kilde eller 
enhver anden kilde, eller udstyr, for 
hvilket det gælder, at et laboratorium:
- ændrer formålet med udstyr, der allerede 
er bragt i omsætning eller ibrugtaget
- ændrer udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget, på en sådan 
måde, at overensstemmelsen med de 
gældende krav kan blive påvirket.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 9 og 15 samt artikel 4 og 5 afspejler ønsket om at sikre, at IVD-udstyr, der 
udvikles og anvendes på ét sted (naturligvis med forbehold af undtagelsen for 
sundhedsinstitutioner, jf. nedenfor), er underlagt kravene i forordningen. Forordningen 
indeholder imidlertid ikke en klar definition af sådant udstyr. Der er behov for en sådan 
definition for at undgå forvekslinger.

Ændringsforslag 134
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 7 – nr. 58 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) "etisk komité": et uafhængigt organ 
i en medlemsstat, som sikrer beskyttelse af 
forsøgspersoners rettigheder, sikkerhed 
og velfærd. Den handler i 
overensstemmelse med lovene og reglerne 
i det eller de lande, hvor forskningen skal 
gennemføres, og overholder alle relevante 
internationale normer og standarder. Den 
etiske komité består af et rimeligt antal 
medlemmer, som tilsammen har de 
relevante kvalifikationer og den relevante 
erfaring til at kunne gennemgå og 
evaluere de videnskabelige, medicinske og 
etiske aspekter af den foreslåede test.

Or. en

Begrundelse

For at opnå den bedst mulige beskyttelse af forsøgspersonerne skal medlemsstaterne først 
kunne give deres tilladelse, efter at den tværfaglige og uafhængige etiske komité har anbefalet 
en sådan tilladelse.

Ændringsforslag 135
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel II – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel II Kapitel VI

Tilgængeliggørelse af udstyr, 
erhvervsdrivendes forpligtelser, CE-
mærkning og fri bevægelighed

Tilgængeliggørelse af udstyr, 
erhvervsdrivendes forpligtelser, CE-
mærkning og fri bevægelighed

Or. en

Ændringsforslag 136
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne kan
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne skal
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Or. en

Begrundelse

Udstyr til in vitro-diagnostik, der er fremstillet i én enkelt sundhedsinstitution, og som 
anvendes til patienter, skal være offentligt kendt, således at medlemsstaterne kan sikre, at det 
pågældende udstyr er omfattet af passende sikkerhedskrav.

Ændringsforslag 137
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne kan 
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på laboratorieudviklede test
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen er akkrediteret i 
henhold til standard EN ISO 15189 eller 
en anden tilsvarende anerkendt standard. 
Medlemsstaterne kan kræve, at 
sundhedsinstitutionerne forelægger den 
kompetente myndighed en liste over sådant 
udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt 
på deres område, og kan indføre yderligere 
sikkerhedskrav over for fremstillingen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne kan 

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen er akkrediteret i 
henhold til standard EN ISO 15189 eller 
en anden tilsvarende anerkendt standard. 
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kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Medlemsstaterne kan kræve, at 
sundhedsinstitutionerne forelægger den 
kompetente myndighed en liste over sådant 
udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt 
på deres område, og kan indføre yderligere 
sikkerhedskrav over for fremstillingen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr.

Or. en

Begrundelse

Den korrekte terminologi er "akkrediteret i henhold til".

Ændringsforslag 139
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der er klassificeret i klasse D i 
overensstemmelse med reglerne i bilag 
VII, skal opfylde kravene i denne 
forordning, selv hvis de fremstilles og 
anvendes i én enkelt sundhedsinstitution. 
Bestemmelserne vedrørende CE-
mærkning i artikel 16 og forpligtelserne i 
artikel 21-25 finder dog ikke anvendelse 
på sådant udstyr.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 140
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der er klassificeret i klasse D i 
overensstemmelse med reglerne i bilag 

Udstyr, der er klassificeret i klasse D i 
overensstemmelse med reglerne i bilag 
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VII, skal opfylde kravene i denne 
forordning, selv hvis de fremstilles og 
anvendes i én enkelt sundhedsinstitution.
Bestemmelserne vedrørende CE-
mærkning i artikel 16 og forpligtelserne i 
artikel 21-25 finder dog ikke anvendelse 
på sådant udstyr.

VII, skal være fritaget for kravene i denne 
forordning, hvis de fremstilles og anvendes 
i én enkelt sundhedsinstitution, med 
undtagelse af artikel 59, stk. 4, og 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, jf.
bilag I, såfremt følgende betingelser er 
opfyldt:
(a) den pågældende patient eller 
patientgruppes specifikke behov kan ikke 
opfyldes af tilgængeligt CE-mærket 
udstyr;
(b) sundhedsinstitutionen er akkrediteret i 
henhold til et kvalitetssikringssystem 
under ISO-standard 15189 eller en anden 
tilsvarende anerkendt standard;
(c) sundhedsinstitutionen fremsender til 
den kompetente myndighed, der er omtalt 
i artikel 26, en liste over sådant udstyr, 
der skal indeholde en begrundelse for 
fremstilling, ændring eller anvendelse 
heraf, navnlig hvis tilsvarende udstyr er 
gjort tilgængeligt på markedet. Disse 
oplysninger offentliggøres. 
Medlemsstaterne bevarer retten til at 
begrænse intern fremstilling og 
anvendelse af enhver specifik form for 
udstyr til in vitro-diagnostik vedrørende 
aspekter, der ikke er omfattet af denne 
forordning, og kan desuden gøre 
fremstilling og anvendelse af det 
pågældende udstyr betinget af yderligere 
sikkerhedskrav.

Or. en

Ændringsforslag 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der er klassificeret i klasse D i Udstyr, der er klassificeret i klasse D i 
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overensstemmelse med reglerne i bilag 
VII, skal opfylde kravene i denne 
forordning, selv hvis de fremstilles og 
anvendes i én enkelt sundhedsinstitution.
Bestemmelserne vedrørende CE-
mærkning i artikel 16 og forpligtelserne i 
artikel 21-25 finder dog ikke anvendelse 
på sådant udstyr.

overensstemmelse med reglerne i bilag 
VII, skal være fritaget for kravene i denne 
forordning, hvis de fremstilles og anvendes 
i én enkelt sundhedsinstitution, med 
undtagelse af artikel 59, stk. 4, såfremt 
følgende betingelser er opfyldt:

(a) den pågældende patient eller 
patientgruppes specifikke behov kan ikke 
opfyldes af tilgængeligt CE-mærket 
udstyr;
(b) sundhedsinstitutionen er akkrediteret i 
henhold til et kvalitetssikringssystem 
under EN ISO-standard 15189 eller en 
anden tilsvarende anerkendt standard;
(c) sundhedsinstitutionen fremsender til 
deres kompetente myndighed, der er 
omtalt i artikel 26, en liste over sådant 
udstyr, der skal indeholde en begrundelse 
for fremstilling eller ændring heraf, 
navnlig hvis tilsvarende udstyr er gjort 
tilgængeligt på markedet. Disse 
oplysninger skal opdateres hvert år og 
offentliggøres..

Or. en

Begrundelse

Forslaget fjerner sundhedsinstitutionernes mulighed for at fremstille eller ændre udstyr, der 
er klassificeret i klasse D. Der er patientbehov, for hvilke der ikke er noget kommercielt 
tilgængeligt udstyr til in vitro-diagnose, f.eks. til diagnose af meget sjældne sygdomme eller 
identificering af nyopståede patogener. Sundhedsinstitutionerne spiller en vigtig rolle for 
beskyttelsen af den offentlige sundhed ved at fremstille dette udstyr internt. 
Ændringsforslagene har til formål at bevare denne funktion i forhold til den offentlige 
sundhed, samtidig med at sikring af patientsikkerheden er altafgørende.

Ændringsforslag 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 a (nyt)



PE510.740v01-00 44/101 AM\935941DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne bevarer retten til at 
begrænse intern fremstilling og 
anvendelse af enhver specifik form for 
udstyr til in vitro-diagnose vedrørende 
aspekter, der ikke er omfattet af denne 
forordning, og kan desuden gøre 
fremstilling og anvendelse af det 
pågældende udstyr betinget af yderligere 
sikkerhedskrav.

Or. en

Begrundelse

Forslaget fjerner sundhedsinstitutionernes mulighed for at fremstille eller ændre udstyr, der 
er klassificeret i klasse D. Der er patientbehov, for hvilke der ikke er noget kommercielt 
tilgængeligt udstyr til in vitro-diagnose, f.eks. til diagnose af meget sjældne sygdomme eller 
identificering af nyopståede patogener. Sundhedsinstitutionerne spiller en vigtig rolle for 
beskyttelsen af den offentlige sundhed ved at fremstille dette udstyr internt. 
Ændringsforslagene har til formål at bevare denne funktion i forhold til den offentlige 
sundhed, samtidig med at sikring af patientsikkerheden er altafgørende.

Ændringsforslag 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
Genetiske oplysninger, rådgivning og 
frivilligt samtykke
1. Udstyr må kun anvendes til genetiske 
test, hvis testen gennemføres af personer, 
der har tilladelse til lægeerhvervet i 
henhold til den gældende nationale 
lovgivning.
2. Udstyr må kun anvendes til genetiske 
test, hvis forsøgspersonernes rettigheder, 
sikkerhed og velfærd er beskyttet, og de 
kliniske data, der genereres i løbet af 
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testen, ventes at blive pålidelige og 
robuste.
3. Inden udstyret anvendes til genetiske 
test, skal personen i stk. 1 give den 
relevante forsøgsperson de rigtige 
oplysninger om arten, betydningen og 
konsekvenserne af den genetiske test.
4. Inden udstyret anvendes til genetiske 
test, skal personen i stk. 1 give den 
relevante forsøgsperson korrekt og 
forståelig genetisk rådgivning uden at 
afgøre resultatet på forhånd. Denne 
genetiske rådgivning skal omfatte 
medicinske, etiske, sociale, psykosociale 
og retlige aspekter.
Formen og omfanget af denne genetiske 
rådgivning defineres efter konsekvenserne 
af resultaterne af testen og deres 
betydning for personen eller personens 
familiemedlemmer, herunder eventuelle 
konsekvenser vedrørende 
forplantningsmæssige valg.
5. Udstyret må kun anvendes til genetiske 
test, efter den berørte forsøgsperson har 
givet sit frie og informerede samtykke 
hertil. Samtykket skal gives udtrykkeligt 
og skriftligt. Samtykket kan til enhver tid 
tilbagekaldes, enten skriftligt eller 
mundtligt.
6. I tilfælde af mindreårige skal der 
indhentes informeret samtykke fra 
forældrene eller værgen. Samtykket skal 
udtrykke den mindreåriges formodede 
vilje og skal når som helst kunne trækkes 
tilbage, uden at det er til skade for den 
mindreårige. I tilfælde af voksne uden 
handleevne, som ikke kan give et 
informeret juridisk samtykke, indhentes 
det informerede samtykke fra den 
juridiske repræsentant. Samtykket skal 
udtrykke den berørte persons formodede 
vilje og kan når som helst trækkes tilbage, 
uden at det er til skade for den berørte 
person.
Udstyr, der giver oplysning om en 
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genetisk sygdom, der indtræder i 
voksenalderen eller har indvirkning på 
familieplanlægningen, må ikke anvendes 
på mindreårige, medmindre der er adgang 
til forebyggende behandlingsmuligheder, 
som der kan gøres brug af, før den 
person, der testes, opnår handleevne.
7. Der må ikke foretages en prænatal 
genetisk undersøgelse, der har til formål 
at fastslå genetiske egenskaber hos 
embryonet eller fostret for en sygdom, der 
i henhold til den almindeligt anerkendte 
medicinske og tekniske viden først 
indtræder, efter den pågældende person 
er fyldt 18 år.
8. Udstyr må kun anvendes til at fastslå 
køn i forbindelse med prænatale 
diagnoser, hvis dette opfylder et medicinsk 
formål, og hvis der er risiko for en 
alvorlig kønsspecifik arvelig sygdom. 
Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, gælder 
samme begrænsning udstyr, som ikke skal 
opfylde et specifikt medicinsk formål.
9. Bestemmelserne i denne artikel om 
brug af udstyr til genetiske test skal ikke 
forhindre nogen medlemsstater i at 
bibeholde eller indføre strengere national 
lovgivning på dette område af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden.

Or. de

Begrundelse

Dette nye kapitel henviser til langvarige anmodninger fra Europa-Parlamentet og andre 
internationale institutioner som Europarådet og OECD. Genetiske test bør gennemføres af 
læger efter passende genetisk rådgivning. Informeret samtykke er en forudsætning i chartret 
om grundlæggende rettigheder og bør derfor indføres i lovgivningen.

Ændringsforslag 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik
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Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4a
1. Udstyr må kun anvendes til genetiske 
test, hvis det ordineres af personer, der 
har tilladelse til lægeerhvervet i henhold 
til den gældende nationale lovgivning.
2. Udstyr må kun anvendes med henblik 
på genetiske test, såfremt personernes 
rettigheder, sikkerhed og velfærd er 
beskyttet, og de kliniske data, der 
genereres i løbet af den genetiske test, 
ventes at blive pålidelige og robuste.
3. Information. Før udstyr anvendes til 
genetiske test, skal den i stk. 1 nævnte 
person give den pågældende person 
passende information om den genetiske 
tests karakter, betydning og konsekvenser.
4. Genetisk rådgivning. Ordentlig genetisk 
rådgivning er obligatorisk før anvendelse 
af udstyr med henblik på prædiktive og 
prænatale test, og efter at en genetisk 
tilstand er blevet diagnosticeret. Denne 
genetiske rådgivning skal omfatte 
medicinske, etiske, sociale, psykosociale 
og retlige aspekter og skal foretages af 
læger, der er uddannet i genetisk 
rådgivning.
Formen og omfanget af denne genetiske 
rådgivning defineres efter konsekvenserne 
af resultaterne af testen og deres 
betydning for personen eller dennes 
familiemedlemmer, herunder eventuelle 
konsekvenser vedrørende 
forplantningsmæssige valg.
5. Samtykke. Udstyret må kun anvendes 
til genetiske test, efter den berørte person 
har givet sit frie og informerede samtykke 
hertil. Samtykket skal gives udtrykkeligt 
og skriftligt. Det kan til enhver tid 
tilbagekaldes, enten skriftligt eller 
mundtligt.
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6. Test af mindreårige. I tilfælde af 
mindreårige skal der indhentes informeret 
samtykke fra forældrene eller værgen. 
Samtykket skal udtrykke den 
mindreåriges formodede vilje og skal når 
som helst kunne trækkes tilbage, uden at 
det er til skade for den mindreårige. I 
tilfælde af voksne uden handleevne, som 
ikke kan give et informeret juridisk 
samtykke, indhentes det informerede 
samtykke fra den juridiske repræsentant. 
Samtykket skal udtrykke vedkommendes 
formodede vilje og skal når som helst 
kunne trækkes tilbage, uden at det er til 
skade for denne person.
Udstyr, der kan bruges til at fastslå en 
genetisk tilstand, der har betydning for 
sygdomme i voksenlivet, eller som kan 
bruges med henblik på 
familieplanlægning, må ikke anvendes til 
mindreårige, medmindre der findes 
forebyggende foranstaltninger, der kan 
bruges, indtil den mindreårige når den 
alder, hvor den testede person er i stand til 
at give samtykke.
7. Udstyr må kun anvendes til at fastslå 
køn i forbindelse med prænatale 
diagnoser, hvis dette opfylder et medicinsk 
formål, og hvis der er risiko for en 
alvorlig kønsspecifik arvelig sygdom. 
Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, gælder dette 
også for produkter, som ikke skal opfylde 
et specifikt medicinsk formål.
8. Bestemmelserne i denne artikel om 
brug af udstyr til genetiske test forhindrer 
ikke nogen medlemsstater i at bibeholde 
eller indføre strengere national lovgivning 
på dette område af hensyn til sikkerheden 
eller den offentlige orden.

Or. en

Begrundelse

Nyt element i stk. 5 i forhold til ordlyden i udkast til betænkning (ændringsforslag 30). Dette 
ændringsforslag tydeliggør også sigtet med artikel 4a), stk. 4, efter høring af skyggeordførere 



AM\935941DA.doc 49/101 PE510.740v01-00

DA

og eksperter. Det er nødvendigt at gøre det klart, at genetisk rådgivning ikke er obligatorisk, 
når den blot bekræfter en specifik diagnose, og en sådan rådgivning er heller ikke nødvendig 
med henblik på ledsagende diagnosticering, eller når den genetiske test viser et normalt fund.

Ændringsforslag 145
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Uden at dette berører national 
lovgivning vedrørende udøvelse af 
lægegerningen, skal udstyr, der ikke 
bringes i omsætning, men som anvendes 
som led i en kommerciel aktivitet med 
henblik på levering af diagnostiske eller 
terapeutiske tjenester, der ydes gennem 
tjenester i informationssamfundet, som 
defineret i artikel 1, nr. 2), i direktiv 
98/34/EF, eller ved hjælp af andre 
kommunikationsmidler til en fysisk eller 
juridisk person, der er etableret i Unionen, 
overholde denne forordnings 
bestemmelser.

2. Udstyr, der ikke bringes i omsætning, 
men som anvendes som led i en 
kommerciel aktivitet med henblik på 
levering af diagnostiske eller terapeutiske 
tjenester, der ydes gennem enhver form for 
kommunikationsmidler (herunder 
gennem tjenester i informationssamfundet)
til en fysisk eller juridisk person, der er 
etableret i Unionen, skal overholde denne 
forordnings bestemmelser.

Or. en

Ændringsforslag 146
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Tjenesteydere, der udbyder 
kommunikationsmidler, der muliggør 
kommunikation på længere afstand, er 
forpligtet til på forlangende straks at give 
de relevante myndigheder adgang til 
oplysninger om enheder, der sælger 
medicinsk udstyr per postordre.
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Or. pl

Begrundelse

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający 
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Ændringsforslag 147
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 5 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Det er forbudt at markedsføre, 
ibrugtage, distribuere, levere og 
tilgængeliggøre udstyr, hvis navn, 
mærkning eller brugsanvisning kan være 
vildledende med hensyn til udstyrets 
karakteristika og virkning, idet: 
a) udstyret tillægges karakteristika, 
funktioner eller virkninger, som det ikke 
har 
b) der skabes et falsk indtryk af, at 
behandlingen eller diagnosticeringen helt 
sikkert vil lykkes ved hjælp af det 
pågældende udstyr, eller idet der ikke 
bliver oplyst om de forventede risici ved at 
anvende udstyret i overensstemmelse med 
dets formål eller i en længere periode end 
foreskrevet
c) der antydes andre anvendelsesmåder 
eller karakteristika end dem, der er blevet 
opgivet i forbindelse med 
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overensstemmelsesvurderingen.
Reklamemateriale, præsentationer og 
information om udstyr må ikke være 
vildledende som defineret i første sætning.

Or. pl

Begrundelse

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż  wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Ændringsforslag 148
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, og 
den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. For udstyr klassificeret i klasse D, og 
som er nødvendigt med henblik på 
ledsagende diagnosticering, hvis der ikke 
findes harmoniserede standarder, eller hvis
der er behov for at håndtere bekymringer 
vedrørende folkesundheden, tillægges 
Kommissionen beføjelser til at vedtage 
fælles tekniske specifikationer for så vidt 
angår de generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne, der er fastsat i bilag I, den 
tekniske dokumentation, der er fastsat i 
bilag II, og den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
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undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

Ændringsforslag 149
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Relevante videnskabelige eksperter fra 
de forskellige berørte parter skal 
inddrages i udarbejdelsen af de fælles 
tekniske specifikationer.

Or. en

Begrundelse

Når man går fra høringsprocessen til udarbejdelse af fælles tekniske specifikationer for 
ledsagende diagnosticering, skal det sikres, at eksperter fra alle de berørte parter inddrages. 
Navnlig i forbindelse med udarbejdelse af fælles tekniske specifikationer for ledsagende 
diagnosticering skal der inddrages eksperter fra in vitro-diagnostiksektoren samt fra de 
kompetente myndigheder for medicinsk udstyr og/eller fra EMA.

Ændringsforslag 150
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Fabrikanterne udarbejder den tekniske 
dokumentation, som gør det muligt at 
vurdere, om udstyret er i overensstemmelse 
med kravene i denne forordning. Den 
tekniske dokumentation skal omfatte de 
elementer, der er anført i bilag II.

2. Fabrikanterne udarbejder den tekniske 
dokumentation, som gør det muligt at 
vurdere, om udstyret er i overensstemmelse 
med kravene i denne forordning. Den 
tekniske dokumentation skal omfatte de 
elementer, der er anført i bilag II og 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Tekniske data og klinisk dokumentation indsendt af fabrikanterne skal offentliggøres med 
henblik på at garantere forbrugerne sikre kvalitetsprodukter.

Ændringsforslag 151
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 152
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal de oplysninger, der 
afgives i medfør af afsnit 17 i bilag I, 
forelægges på sproget/sprogene i den 
medlemsstat, hvor udstyret når den 
tilsigtede bruger.

For udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal de oplysninger, der 
afgives i medfør af afsnit 17 i bilag I, være 
letforståelige og forelægges på det/de 
officielle EU-sprog i den medlemsstat, 
hvor udstyret når den tilsigtede bruger.

Or. en

Ændringsforslag 153
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter distributørerne og, hvor det 
er relevant, den bemyndigede repræsentant 
herom.

8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter distributørerne, 
importørerne og, hvor det er relevant, den 
bemyndigede repræsentant herom.

Or. cs

Ændringsforslag 154
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 
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til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter distributørerne og, hvor det 
er relevant, den bemyndigede repræsentant 
herom.

til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter den ansvarlige, nationale 
kompetente myndighed, distributørerne og, 
hvor det er relevant, den bemyndigede 
repræsentant herom.

Or. en

Ændringsforslag 155
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
denne myndighed. De skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget.

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
denne myndighed. De skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget.

Hvis der forefindes fakta, der giver grund 
til at antage, at medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik har forårsaget skade, kan 
den eventuelt skadede bruger, brugerens 
rettighedserhverver, brugerens 
obligatoriske sundhedsforsikring eller 
andre tredjeparter, der berøres af skaden, 
også kræve de i første afsnit omhandlede 
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oplysninger fra fabrikanten eller 
fabrikantens bemyndigede repræsentant.
Med forbehold af de i første afsnit 
fastsatte betingelser kan denne ret til 
information ligeledes gøres gældende over 
for medlemsstatens kompetente 
myndigheder, der er ansvarlige for at føre 
tilsyn med det pågældende medicinske 
udstyr, samt over for ethvert bemyndiget 
organ, der har udstedt en attest i 
overensstemmelse med artikel 45, eller 
som på anden vis har været involveret i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for det pågældende medicinske udstyr.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at brugernes adgang til oplysninger, der ville kunne påvise, at det medicinske 
udstyr til in vitro-diagnostik lider af en defekt, der har skadet brugerne, vil denne nye ret til 
information genoprette balancen til fordel for brugerne.

Ændringsforslag 156
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for
denne myndighed. De skal, hvis denne
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget.

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds eller en 
lægelig organisations eller institutions
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for
ansøgeren. De skal, hvis den kompetente
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget.
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Or. es

Ændringsforslag 157
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanten af udstyret er ansvarlig 
for udstyret, er ansvarlig for at udføre en 
overensstemmelsesvurdering af udstyret 
forud for dets markedsføring og er 
ansvarlig for markedsføringen. Hvis 
fabrikanten ikke har hjemsted eller bopæl 
i en medlemsstat, bærer den autoriserede 
repræsentant ansvar for udstyret. Hvis 
fabrikanten har undladt at udpege en 
repræsentant, eller hvis udstyret ikke 
markedsføres på fabrikantens eller den 
autoriserede repræsentants ansvar, bæres 
ansvaret af den enhed, der har 
markedsført udstyret.

Or. pl

Begrundelse

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające,  nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Ændringsforslag 158
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanter af medicinsk udstyr skal 
have en passende forsikring eller lignende 
finansiel garanti i tilfælde af 
helbredsskader, som skyldes 
sikkerhedsproblemer i forbindelse med 
medicinsk udstyr.
Fabrikanterne skal bære de 
omkostninger, der pålægges 
sundhedssystemet i forbindelse med 
diagnostiske behandlinger, indgreb og 
procedurer, der udføres på patienter som 
følge af mangler eller funktionsfejl ved 
det medicinske udstyr, og som fastlægges 
af sundhedsmyndighederne eller 
fabrikanterne selv.
De bærer ligeledes omkostningerne i 
forbindelse med tilbagetrækning, 
reparation eller erstatning af udstyr som 
følge af ovennævnte situationer.

Or. es

Begrundelse

De seneste tilfælde af svindel med brystimplantater til patienter, som kræver nye kirurgiske 
indgreb eller andre dyre diagnostiske overvågningsprocedurer, har understreget behovet for 
en lovbestemmelse, der gør det muligt at kræve, at fabrikanterne har en forsikring, som 
dækker skader på patienter, og at de bærer de omkostninger, der pålægges sundhedssystemet.

Ændringsforslag 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanter af medicinsk udstyr skal 
have en passende forsikring eller lignende 
finansiel garanti i tilfælde af 
helbredsskader, som skyldes 
sikkerhedsproblemer i forbindelse med 
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medicinsk udstyr.

Or. es

Begrundelse

De seneste tilfælde af svindel med brystimplantater til patienter, som kræver nye kirurgiske 
indgreb eller andre dyre diagnostiske overvågningsprocedurer, har understreget behovet for 
en lovbestemmelse, der gør det muligt at kræve, at fabrikanterne har en forsikring, som 
dækker skader på patienter, og at de bærer de omkostninger, der pålægges sundhedssystemet.

Ændringsforslag 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b. Fabrikanterne skal bære de 
omkostninger, der pålægges 
sundhedssystemet i forbindelse med 
diagnostiske behandlinger, indgreb og 
procedurer, der udføres på patienter som 
følge af mangler eller funktionsfejl ved 
det medicinske udstyr, og som fastlægges 
af sundhedsmyndighederne eller 
fabrikanterne selv.
De bærer ligeledes omkostningerne i 
forbindelse med tilbagetrækning, 
reparation eller erstatning af udstyr som 
følge af ovennævnte situationer.

Or. es

Begrundelse

De seneste tilfælde af svindel med brystimplantater til patienter, som kræver nye kirurgiske 
indgreb eller andre dyre diagnostiske overvågningsprocedurer, har understreget behovet for 
en lovbestemmelse, der gør det muligt at kræve, at fabrikanterne har en forsikring, som 
dækker skader på patienter, og at de bærer de omkostninger, der pålægges sundhedssystemet.

Ændringsforslag 161
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 8 a
For at sikre at patienter, der har lidt 
skade, får erstatning for sådan skade og 
for at afbøde, at fabrikanten går konkurs, 
skal fabrikanterne være forpligtede til at 
tegne ansvarsforsikring med en passende 
mindstedækning.

Or. en

Begrundelse

Ansvarsforsikring med en passende mindstedækning sikrer, at risikoen for skade samt 
risikoen for, at fabrikanten går konkurs, overgår fra de patienter, der har lidt skade, og de 
betalere, der hæfter for omkostningerne for behandlingen.

Ændringsforslag 162
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Udpegelsen er kun gyldig, hvis den 
bemyndigede repræsentant bekræfter dette 
skriftligt, og gælder som minimum for alt 
udstyr af samme generiske gruppe af 
udstyr.

2. Udpegelsen er kun gyldig, hvis den 
bemyndigede repræsentant bekræfter dette 
skriftligt.

Or. cs

Ændringsforslag 163
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – afsnit 2 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiller 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 43, til rådighed for de kompetente 
myndigheder i den periode, der er nævnt i 
artikel 8, stk. 4

a) stiller et sammendrag af 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 43, til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 
den periode, der er nævnt i artikel 8, stk. 4

Or. cs

Ændringsforslag 164
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fabrikanten har gennemført den korrekte 
overensstemmelsesvurderingsprocedure

a) de bekræfter, at fabrikanten har 
gennemført
overensstemmelsesvurderingsproceduren 

Or. cs

Ændringsforslag 165
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en importør finder eller har grund til 
at tro, at et udstyr ikke er i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning, må vedkommende ikke bringe 
udstyret i omsætning, før det er blevet 
bragt i overensstemmelse med de 
gældende krav. Hvis udstyret udgør en 
risiko, underretter importøren fabrikanten 

Hvis en importør finder, at et udstyr ikke er 
i overensstemmelse med kravene i denne 
forordning eller udgør en risiko, 
underretter importøren fabrikanten og 
dennes bemyndigede repræsentant herom 
samt den kompetente myndighed i
medlemsstaten, og må kun bringe udstyret 
i omsætning efter aftale med fabrikanten.
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og dennes bemyndigede repræsentant 
herom samt den kompetente myndighed i
den medlemsstat, hvor importøren er 
etableret.

Or. cs

Ændringsforslag 166
Milan Cabrnoch

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 på 
fabrikantens mærkning.

3. Importørerne sikrer, at deres udstyr er 
registreret i det elektroniske system i 
overensstemmelse med artikel 23, stk. 2.

Or. cs

Ændringsforslag 167
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Importørerne sikrer, at opbevarings- og 
transportbetingelserne for udstyr, som de 
har ansvaret for, ikke bringer dets 
overensstemmelse med de væsentlige krav 
til sikkerhed og ydeevne fastsat i bilag I i 
fare.

5. Hvis det anses for hensigtsmæssigt som 
følge af de risici, der er forbundet med et
udstyr, skal importørerne undersøge og 
føre register over klager, produkter, der
ikke opfylder kravene, og tilfælde, hvor et 
produkt bliver trukket tilbage fra 
markedet eller fra omløb, og skal 
underrette fabrikanten, den bemyndigede 
repræsentant og distributørerne herom.
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Or. cs

Ændringsforslag 168
Milan Cabrnoch

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 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.

6. Hvis fabrikanterne finder eller har 
grund til at tro, at udstyr, som de har bragt 
i omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter de 
fabrikanten og den bemyndigede 
repræsentant herom. 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 43 
for det pågældende udstyr, og giver 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

Or. cs

Ændringsforslag 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributørerne skal, før de gør udstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
følgende krav er opfyldt:

Distributørerne skal, før de gør udstyr 
tilgængeligt på markedet for første gang, 
kontrollere, at følgende krav er opfyldt:

Or. de
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Begrundelse

Distributøren er ansvarlig for udstyrets sikkerhed i forsyningskæden. Ansvaret for udstyrets 
sikkerhed og dokumentationens fuldstændighed ligger hos fabrikanten eller importøren.

Ændringsforslag 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produktet er ledsaget af de oplysninger, 
som fabrikanten skal fremlægge i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 7

b) såfremt der ikke foreligger nogen 
overensstemmelseserklæring fra 
fabrikanten eller importøren, er produktet 
ledsaget af de oplysninger, som fabrikanten 
skal fremlægge i overensstemmelse med 
artikel 8, stk. 7

Or. de

Begrundelse

Distributøren er ansvarlig for udstyrets sikkerhed i forsyningskæden. Ansvaret for udstyrets 
sikkerhed og dokumentationens fuldstændighed ligger hos fabrikanten eller importøren.

Ændringsforslag 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fabrikanten og i givet fald importøren 
har opfyldt kravene i henholdsvis artikel
22 og artikel 11, stk. 3.

c) fabrikanten og i givet fald importøren 
har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Distributøren er ansvarlig for udstyrets sikkerhed i forsyningskæden. Ansvaret for udstyrets 
sikkerhed og dokumentationens fuldstændighed ligger hos fabrikanten eller importøren.
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Ændringsforslag 172
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en distributør finder eller har grund til 
at tro, at et udstyr ikke er i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning, må vedkommende ikke gøre 
udstyret tilgængeligt på markedet, før det 
er blevet bragt i overensstemmelse med de 
gældende krav. Hvis udstyret udgør en 
risiko, underretter distributøren fabrikanten 
og i givet fald dennes repræsentant herom 
samt den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor distributøren er 
etableret.

Hvis en distributør finder eller har grund til 
at tro, at et udstyr ikke er i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning eller udgør en risiko, 
underretter distributøren fabrikanten og 
dennes repræsentant herom samt den 
kompetente myndighed i medlemsstaten, 
og må kun bringe udstyret i omsætning 
efter aftale med fabrikanten.

Or. cs

Ændringsforslag 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
sikrer, at der træffes de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
det pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
sikrer inden for rammerne af deres 
arbejdsområde, at der træffes de 
nødvendige korrigerende foranstaltninger 
for at bringe det pågældende udstyr i 
overensstemmelse med lovgivningen eller 
om nødvendigt trække det tilbage eller 
kalde det tilbage. Hvis udstyret udgør en 
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myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og korrigerende 
foranstaltninger.

risiko, skal de også straks underrette de 
kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de har gjort udstyret 
tilgængeligt, og give nærmere oplysninger 
om navnlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og 
korrigerende foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Der skal skelnes mellem de forskellige former for aktører i forsyningskæden.

Ændringsforslag 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
sikrer, at der træffes de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
det pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og korrigerende 
foranstaltninger.

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
sikrer, at der inden for rammerne af 
vedkommendes respektive aktiviteter
træffes de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og korrigerende 
foranstaltninger.

Or. en
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Begrundelse

Forslaget skelner ikke mellem de forskellige roller og ansvar, som de parter, der er involveret 
i forsyningskæden for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, har. Alle distributører har de 
samme forpligtelser, hvoraf visse i praksis er uigennemførlige. Forslaget sigter på at knytte 
forpligtelsen til den aktivitet, som distributøren udfører. Ændringsforslaget indfører den 
tilgang, der er fastsat i artikel 19, stk. 2, i forordning 178/2002 om fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 175
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Distributørerne skal på anmodning af en 
kompetent myndighed forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise udstyrets 
overensstemmelse med lovgivningen. 
Denne forpligtelse anses for opfyldt, når 
den bemyndigede repræsentant for det 
pågældende udstyr i givet fald forelægger
de krævede oplysninger. Distributørerne 
skal på anmodning af de kompetente 
nationale myndigheder samarbejde med 
disse om de foranstaltninger, de har truffet, 
for at undgå risici i forbindelse med udstyr, 
de har gjort tilgængeligt på markedet.

6. Distributørerne skal på anmodning af de 
kompetente nationale myndigheder 
samarbejde med disse om de 
foranstaltninger, de har truffet, for at undgå 
risici i forbindelse med udstyr, de har gjort 
tilgængeligt på markedet.

Or. cs

Ændringsforslag 176
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
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uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin, og mindst to års 
erhvervserfaring med lovgivning eller 
kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

uddannelse på universitetsniveau inden for 
naturvidenskab, medicin, farmaci, 
ingeniørvidenskab eller anden relevant 
disciplin, og mindst fem års 
erhvervserfaring med lovgivning eller 
kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at den sagkyndiges eksamensbevis eller certifikat er på tilstrækkeligt højt 
niveau. Desuden sikrer to års erhvervserfaring ikke "ekspertviden" på tilstrækkeligt niveau.

Ændringsforslag 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin, og mindst to års 
erhvervserfaring med lovgivning eller 
kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin

Or. en

Begrundelse

Begrebet "sagkyndig person" findes ikke i det nuværende direktiv. Det pålægger 
virksomhederne nye byrder, især SMV'erne. Det er nødvendigt, men vi bør ikke gå længere 
end det, der er tilfældet i de medlemsstater, der er længst fremme.

Ændringsforslag 178
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

b) 10 års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
samt dokumenteret tilbundsgående viden 
om såvel det terapeutiske område som 
de(n) berørte produkttype(r).

Or. en

Ændringsforslag 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

b) to års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Or. en

Begrundelse

Begrebet "sagkyndig person" findes ikke i det nuværende direktiv. Det pålægger 
virksomhederne nye byrder, især SMV'erne. Det er nødvendigt, men vi bør ikke gå længere 
end det, der er tilfældet i de medlemsstater, der er længst fremme.

Ændringsforslag 180
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller 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 til in vitro-diagnostik

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse på universitetsniveau inden for 
jura, naturvidenskab, medicin, farmaci, 
ingeniørvidenskab eller anden relevant 
disciplin, og mindst fem års 
erhvervserfaring med lovgivning eller 
kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik

Or. en

Begrundelse

Det skal sikres, at den sagkyndiges eksamensbevis eller certifikat er på tilstrækkeligt højt 
niveau. Desuden sikrer to års erhvervserfaring ikke "ekspertviden" på tilstrækkeligt niveau.

Ændringsforslag 181
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

b) 10 års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
samt dokumenteret tilbundsgående viden 
om såvel det terapeutiske område som 
de(n) berørte produkttype(r).

Or. en

Ændringsforslag 182
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Distributører eller datterselskaber, der 
på vegne af fabrikanten udfører en eller 
flere af de aktiviteter, der er omtalt i stk. 
2, punkt a) og b), er fritaget for de 
yderligere krav, der er omhandlet i stk. 3 
og stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanter sælger deres udstyr i de enkelte medlemsstater via datterselskaber eller 
distributører. Disse udfører på fabrikantens vegne også aktiviteter i henhold til artikel 14, nr. 
2, på vegne og efter samråd med fabrikanten. Yderligere krav til en mærkning af disse 
aktiviteter, til proceduren og til indberetninger til fabrikanten og myndighederne er ikke 
rimelige i dette tilfælde og har betydelige omkostninger til følge.

Ændringsforslag 183
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 16 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 16a
Tildeling af et CE-mærke ledsages af 
offentliggørelse af et sammendrag, der 
beskriver baggrunden for tildeling af CE-
mærket.

Or. en

Begrundelse

Bemyndigede organers tildeling af CE-mærker skal begrundes i et sammendrag, der forklarer 
baggrunden for at give adgang til markedet.

Ændringsforslag 184
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Kapitel III – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel III Kapitel VII

Identifikation og sporbarhed af udstyr, 
registrering af udstyr og erhvervsdrivende, 
sammenfatning af sikkerhed og ydeevne, 
europæisk database for medicinsk udstyr

Identifikation og sporbarhed af udstyr, 
registrering af udstyr og erhvervsdrivende, 
sammenfatning af sikkerhed og ydeevne, 
europæisk database for medicinsk udstyr

Or. en

Ændringsforslag 185
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår udstyr, bortset fra udstyr 
til evaluering af ydeevne, skal de 
erhvervsdrivende kunne identificere 
følgende i den periode, der er omhandlet i 
artikel 8, stk. 4:

For så vidt angår udstyr, bortset fra udstyr 
til evaluering af ydeevne, skal de 
erhvervsdrivende kunne identificere
følgende i en periode på 10 år:

Or. cs

Ændringsforslag 186
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) enhver sundhedsinstitution eller 
sundhedsperson, som de har leveret udstyr 
til.

c) enhver organisation eller 
sundhedsperson, som de har leveret udstyr 
til.

Or. en
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Ændringsforslag 187
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 2 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at drive sit system for tildeling af UDI'er 
i en periode, der fastsættes i udpegelsen, og 
som mindst skal være tre år efter dets 
udpegelse

i) at drive sit system for tildeling af UDI'er 
i en periode, der fastsættes i udpegelsen, og 
som mindst skal være fem år efter dets 
udpegelse

Or. en

Begrundelse

UDI-systemet er en vigtig del af den nye reguleringsordning, og enheder, der tildeler UDI'er, 
skal sikre, at deres rolle i højere grad gøres permanent.

Ændringsforslag 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) overensstemmelsen med 
identifikationssystemer til medicinsk 
udstyr, der allerede er på markedet.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til et gnidningsfrit forløb er det vigtigt, at sporingssystemerne er teknisk 
kompatible.

Ændringsforslag 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 8 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) forenelighed med andre 
sporbarhedssystemer, der anvendes af de 
parter, der er involveret i medicinsk udstyr

Or. en

Begrundelse

Der vil sandsynligvis blive indført et elektronisk autentificeringssystem for lægemidler i 
henhold til direktivet om forfalskede lægemidler. Det er vigtigt, at systemerne for medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik og for lægemidler er forenelige, da det i modsat fald vil medføre 
en betydelig og muligvis uhåndterlig byrde for de aktører i forsyningskæden, der arbejder 
med begge typer produkter.

Ændringsforslag 190
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I samarbejde med medlemsstaterne 
opretter og forvalter Kommissionen et 
elektronisk system for indsamling og 
behandling af de oplysninger, der er 
nødvendige og rimelige for at beskrive og 
identificere udstyret og for at identificere 
fabrikanten og i givet fald den 
bemyndigede repræsentant og importøren. 
De nærmere detaljer om de oplysninger, 
som de erhvervsdrivende skal forelægge, er 
fastsat i bilag V, del A.

1. I samarbejde med medlemsstaterne 
opretter og forvalter Kommissionen et 
elektronisk system for indsamling og 
behandling af de oplysninger, der er 
nødvendige og rimelige for at beskrive og 
identificere udstyret og for at identificere 
fabrikanten og i givet fald den 
bemyndigede repræsentant og importøren
og for at sikre gennemsigtighed og sikker
og effektiv brug ved at gøre aktuel 
dokumentation om udstyrets kliniske 
validitet og, hvor det er relevant, 
nytteværdi tilgængelig for brugerne. De 
nærmere detaljer om de oplysninger, som 
de erhvervsdrivende skal forelægge, er 
fastsat i bilag V, del A.

Or. en
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Begrundelse

Den vigtigste rolle for det elektroniske system, som Kommissionen har etableret, er at sikre 
offentlig indsigt gennem transparent adgang til information om udstyr til in vitro-diagnostiks 
kliniske validitet og sikre ydeevne.

Ændringsforslag 191
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af
sikkerhed og ydeevne. Den skal være 
formuleret på en måde, der tydeligt forstås 
af den tilsigtede bruger. Udkastet til denne
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en omfattende rapport om
sikkerhed og ydeevne. Den skal være 
formuleret på en måde, der tydeligt forstås 
af den tilsigtede bruger. Udkastet til denne
rapport skal indgå i den dokumentation, 
der skal forelægges det bemyndigede 
organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 192
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal være formuleret på 

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal offentliggøres og
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en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 193
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udvikler og forvalter den 
europæiske database for medicinsk udstyr
(Eudamed) i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 27 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Kommissionen udvikler og forvalter den 
europæiske database for medicinsk udstyr
(Eudamed) i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 27 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr] og sikrer 
offentlig adgang hertil.

Or. en

Begrundelse

For at sikre fuld gennemsigtighed om produkternes kvalitet og for at dokumentere, at de er 
sikre at anvende, skal alle relevante oplysninger om udstyr til in vitro-diagnostiks sikkerhed, 
ydeevne og forhold være offentligt tilgængelige.

Ændringsforslag 194
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen udvikler og forvalter den 
europæiske database for medicinsk udstyr
(Eudamed) i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 27 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Kommissionen udvikler og forvalter den 
europæiske database for medicinsk udstyr
(Eudamed) i overensstemmelse med 
betingelserne og reglerne i artikel 27 i 
forordning (EU) [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Kommissionen hører patientgrupper og 
sundhedspersoner i forbindelse med 
udviklingen af den europæiske database.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske database er den vigtigste portal, hvorigennem der gives adgang til 
væsentlige oplysninger om den offentlige sundhed. Oplysninger om registreret udstyr, 
erhvervsdrivende, klinisk afprøvning, overvågningsdata og markedstilsynsaktiviteter bør være 
tilgængelige for både befolkningen og sundhedspersoner.

Ændringsforslag 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 – afsnit 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne kan vedtage, at den 
vurdering og overvågning, der er 
omhandlet i første afsnit, skal foretages af 
et nationalt akkrediteringsorgan som 
defineret i og i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 765/2008.

Or. en

Begrundelse

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
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In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Ændringsforslag 196
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal råde over det 
antal kompetente ansatte, der er nødvendigt 
for, at den kan varetage sine opgaver 
behørigt.

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal internt råde 
over det antal permanente og kompetente 
ansatte, der er nødvendigt for, at den kan 
varetage sine opgaver behørigt.
Overholdelsen af dette krav vurderes i den 
i stk. 8 omhandlede peer review.
Navnlig skal de medarbejdere i den 
nationale myndighed, der har ansvaret for 
at revidere det arbejde, som udføres af 
medarbejderne i bemyndigede organer 
med ansvar for at gennemføre 
produktrelateret kontrol, have 
dokumenterede kvalifikationer svarende 
til kvalifikationerne hos medarbejdere i de 
bemyndigede organer som fastlagt i bilag 
VI, punkt 3.2.5.
Tilsvarende skal de medarbejdere i den 
nationale myndighed, der har ansvaret for 
at revidere det arbejde, som udføres af 
medarbejderne i bemyndigede organer 
med ansvar for at gennemføre audit af 
fabrikantens kvalitetsstyringssystem, have 
dokumenterede kvalifikationer svarende 
til kvalifikationerne hos medarbejdere i de 
bemyndigede organer som fastlagt i bilag 
VI, punkt 3.2.6.

Or. en
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Ændringsforslag 197
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en national myndighed er ansvarlig 
for udpegelsen af bemyndigede organer 
inden for andre produktområde end 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
skal den kompetente myndighed for 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
høres om alle aspekter, der specifikt 
vedrører medicinsk udstyr, jf. dog artikel 
31, stk. 3.

Hvis en national myndighed er ansvarlig 
for udpegelsen af bemyndigede organer 
inden for andre produktområde end 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
skal den kompetente myndighed for 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
høres om alle aspekter, der specifikt 
vedrører medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 198
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen, de øvrige medlemsstater
og offentligheden alle oplysninger om 
deres procedurer for vurdering, udpegelse 
og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 199
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater
alle de oplysninger, de efterspørger, om 
deres procedurer for vurdering, udpegelse 
og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

Or. en

Ændringsforslag 200
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen. Kommissionen kan deltage 
i revisionen. Resultatet af peer reviewet 
meddeles alle medlemsstater og 
Kommissionen, og et sammendrag af 
resultaterne gøres offentligt tilgængeligt.

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen til gennemgang. 
Kommissionen kan deltage i revisionen. 
Resultatet af peer reviewet meddeles alle 
medlemsstater og Kommissionen, og et 
sammendrag af resultaterne gøres offentligt 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 201
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 8 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen. Kommissionen kan
deltage i revisionen. Resultatet af peer 
reviewet meddeles alle medlemsstater og 
Kommissionen, og et sammendrag af 
resultaterne gøres offentligt tilgængeligt.

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen. Kommissionen skal
deltage i revisionen. Resultatet af peer 
reviewet meddeles alle medlemsstater og 
Kommissionen, og et sammendrag af 
resultaterne gøres offentligt tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 202
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. De 
mindstekrav, som de bemyndigede organer 
skal opfylde, er anført i bilag VI.

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. I denne 
forbindelse er det afgørende at have 
internt administrativt, teknisk og 
videnskabeligt personale med 
farmakologisk, medicinsk og teknisk 
viden. De mindstekrav, som de 
bemyndigede organer skal opfylde, er 
anført i bilag VI. Navnlig skal det 
bemyndigede organ i henhold til bilag VI, 
punkt 1.2., være organiseret og arbejde på 
en sådan måde, at der i dets arbejde sikres 
uafhængighed, objektivitet og uvildighed, 
og eventuelle interessekonflikter undgås.

Or. en
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Ændringsforslag 203
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis et bemyndiget organ giver bestemte 
opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed til bestemte opgaver i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering, skal det 
sikre, at underentreprenøren eller 
dattervirksomheden opfylder de relevante 
krav i bilag VI, og underrette den 
nationale myndighed med ansvar for 
udpegede organer herom.

1. Det bemyndigede organ skal have 
permanente interne kompetente 
medarbejdere og ekspertise, både på 
tekniske områder knyttet til vurderingen 
af udstyrets ydeevne, og på det medicinske 
område. De skal kunne vurdere 
underentreprenørers kvalitet internt.

Underentreprise gives til offentlige 
enheder. Kontrakter kan også tildeles 
eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af innovativt medicinsk udstyr 
eller teknologier, hvor den kliniske 
ekspertise er begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 204
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Hvis et bemyndiget organ giver 
bestemte opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed til bestemte opgaver i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurdering, skal det 
sikre, at underentreprenøren eller 
dattervirksomheden opfylder de relevante 
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krav i bilag VI, og underrette den 
nationale myndighed med ansvar for 
udpegede organer herom.

Or. en

Ændringsforslag 205
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det bemyndigede organ offentliggør 
listen over underentreprenører eller 
dattervirksomheder samt de specifikke 
opgaver, de er ansvarlige for.

Or. en

Ændringsforslag 206
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
kan kun gives i underentreprise eller 
udføres af en dattervirksomhed, hvis den 
juridiske eller fysiske person, der 
anmodede om en 
overensstemmelsesvurdering, har givet sit 
samtykke.

3. Overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
kan kun gives i underentreprise eller 
udføres af en dattervirksomhed, hvis den 
juridiske eller fysiske person, der 
anmodede om en 
overensstemmelsesvurdering, har givet sit
udtrykkelige samtykke.

Or. en

Ændringsforslag 207
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bemyndigede organer skal kunne 
stille de relevante dokumenter vedrørende 
verificeringen af underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, til rådighed for den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer.

4. De bemyndigede organer skal mindst en 
gang om året forelægge de relevante 
dokumenter vedrørende verificeringen af 
underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, for den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer.

Or. en

Ændringsforslag 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningen skal angive de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det udstyr, som organet hævder at være 
kompetent til, og understøttes af 
dokumentation, der godtgør, at alle krav i 
bilag VI er opfyldt.

Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det udstyr, som organet hævder at være 
kompetent til, samt af et eventuelt 
akkrediteringscertifikat udstedt af et 
nationalt akkrediteringsorgan, i hvilket 
certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i bilag VI eller
understøttes af dokumentation, der 
godtgør, at alle krav i bilag VI er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 209
Christofer Fjellner
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Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår de organisatoriske og 
generelle krav og de kvalitetsstyringskrav, 
der er fastsat i bilag VI, afsnit 1 og 2, kan 
de relevante dokumenter fremlægges i 
form af et gyldigt certifikat og den 
tilsvarende evalueringsrapport fra et 
nationalt akkrediteringsorgan i henhold 
til forordning (EF) nr. 765/2008. 
Overensstemmelsesvurderingsorganet 
formodes at opfylde de krav, der er 
omfattet af certifikatet fra et sådant 
akkrediteringsorgan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 210
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 
vurderingshold bestående af mindst to
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, som skal lede det fælles 
vurderingshold.

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 
vurderingshold bestående af mindst tre
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, som skal lede det fælles 
vurderingshold.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre, at eksperterne har den nødvendige ekspertise og kan føre en 
indgående drøftelse om emnet, bør det fælles vurderingshold bestå af mindst tre eksperter.

Ændringsforslag 211
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 90 dage efter udpegelsen af det 
fælles vurderingshold skal den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer og det fælles vurderingshold 
gennemgå den dokumentation, der er 
forelagt sammen med ansøgningen i 
overensstemmelse med artikel 29, og 
foretage en vurdering på stedet af det 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan, og, 
hvor det er relevant, af datterselskaber eller 
underentreprenører i eller uden for 
Unionen, som skal være omfattet af 
overensstemmelsesvurderingsprocessen. 
En sådan vurdering på stedet skal ikke 
omfatte krav, som er omfattet af et 
certifikat, som det ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan har 
modtaget fra det nationale 
akkrediteringsorgan, jf. artikel 29, stk. 2, 
medmindre Kommissionens repræsentant, 
jf. artikel 30, stk. 3, begærer en vurdering 
på stedet.

Senest 90 dage efter udpegelsen af det 
fælles vurderingshold skal den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer og det fælles vurderingshold 
gennemgå den dokumentation, der er 
forelagt sammen med ansøgningen i 
overensstemmelse med artikel 29, og 
foretage en vurdering på stedet af det 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan, og, 
hvor det er relevant, af datterselskaber eller 
underentreprenører i eller uden for 
Unionen, som skal være omfattet af 
overensstemmelsesvurderingsprocessen. 
En sådan vurdering på stedet skal ikke 
omfatte krav, som er omfattet af et 
certifikat, som det ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan har 
modtaget fra det nationale 
akkrediteringsorgan, jf. artikel 29, stk. 2, 
medmindre et medlem af det fælles 
vurderingshold, jf. artikel 30, stk. 3, 
begærer en vurdering på stedet.

Or. en

Ændringsforslag 212
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultater vedrørende et organs
manglende overholdelse af kravene i bilag 
VI skal tages op i forbindelse med 
vurderingsprocessen og drøftes mellem den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer og det fælles 
vurderingshold med henblik på at nå frem 
til en fælles aftale med hensyn til 
vurdering af ansøgningen. Divergens 
mellem udtalelser skal identificeres i den 
ansvarlige nationale myndigheds 
vurderingsrapport.

Resultater vedrørende et ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgans
manglende overholdelse af kravene i bilag 
VI skal tages op i forbindelse med 
vurderingsprocessen og drøftes mellem den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer og det fælles 
vurderingshold. Den nationale myndighed 
fastsætter i vurderingsrapporten de 
foranstaltninger, den vil træffe for at 
sikre, at det pågældende ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan 
opfylder de krav, der er fastsat i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 213
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en anbefaling med hensyn til 
notifikationsudkastet, som den relevante 
nationale myndighed skal tage behørigt 
hensyn til i sin afgørelse om udpegelse af 
det bemyndigede organ.

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en bindende anbefaling med hensyn 
til notifikationsudkastet. Den relevante 
nationale myndighed skal fuldt ud 
respektere denne bindende anbefaling i 
sin afgørelse om udpegelse af det 
bemyndigede organ.



PE510.740v01-00 88/101 AM\935941DA.doc

DA

Or. en

Ændringsforslag 214
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en anbefaling med hensyn til 
notifikationsudkastet, som den relevante 
nationale myndighed skal tage behørigt 
hensyn til i sin afgørelse om udpegelse af
det bemyndigede organ.

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en anbefaling med hensyn til 
notifikationsudkastet. Den relevante 
nationale myndighed skal basere sin 
afgørelse om udpegelse af det 
bemyndigede organ på denne anbefaling 
fra Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Den nationale 
sikkerhedsmyndighed skal give 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr alle nødvendige begrundelser i 
tilfælde af, at dens afgørelse ikke følger 
denne anbefaling.

Or. en

Ændringsforslag 215
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må kun notificere (Vedrører ikke den danske tekst)
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overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 216
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en national myndighed med 
ansvar for bemyndigede organer er 
ansvarlig for udpegelsen af bemyndigede 
organer inden for andre produktområder 
end medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, afgiver den kompetente 
myndighed for medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik inden notifikationen en 
positiv udtalelse om notifikationen og 
dens anvendelsesområde.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 217
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Notifikationen skal ledsages af den 
endelige vurderingsrapport fra den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer, udtalelsen fra det 
fælles vurderingshold og henstillingen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Hvis den bemyndigende 
medlemsstat ikke følger henstillingen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 

5. Notifikationen skal ledsages af den 
endelige vurderingsrapport fra den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer, udtalelsen fra det 
fælles vurderingshold og den bindende 
henstilling fra Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Hvis den bemyndigende 
medlemsstat ikke er enig i henstillingen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
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Udstyr, skal den forelægge en behørigt 
dokumenteret begrundelse herfor

Udstyr, kan den forelægge en behørigt 
dokumenteret begrundelse for sin 
udtalelse, som vil være offentligt 
tilgængelig

Or. en

Ændringsforslag 218
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen gør indsigelse i henhold til 
stk. 7, suspenderes notifikationens 
virkning. I så fald skal Kommissionen 
forelægge sagen for Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr senest 15 dage efter 
udløbet af den i stk. 7 omhandlede periode. 
Efter høring af de involverede parter 
afgiver Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr udtalelse senest 28 dage, 
efter at sagen er blevet indbragt for den. 
Hvis den bemyndigende medlemsstat ikke 
er enig med udtalelsen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, kan den anmode Kommissionen 
om at afgive en udtalelse.

8. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen gør indsigelse i henhold til 
stk. 7, suspenderes notifikationens virkning
omgående. I så fald skal Kommissionen 
forelægge sagen for Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr senest 15 dage efter 
udløbet af den i stk. 7 omhandlede periode. 
Efter høring af de involverede parter 
afgiver Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr udtalelse senest 28 dage, 
efter at sagen er blevet indbragt for den. 
Hvis den bemyndigende medlemsstat ikke 
er enig med udtalelsen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, kan den anmode Kommissionen 
om at afgive en udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 219
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør listen over 2. Kommissionen offentliggør listen over 
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organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt,
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget. Kommissionen holder listen 
ajourført.

organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
de aktiviteter, til hvilke de er bemyndiget, 
og alle dokumenter til 
notifikationsproceduren, jf. artikel 31, 
stk. 5. Kommissionen holder listen 
ajourført.

Or. en

Ændringsforslag 220
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget. Kommissionen holder listen 
ajourført.

2. Kommissionen skal gøre det let for 
offentligheden at få adgang til listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget. Kommissionen holder listen 
ajourført.

Or. en

Ændringsforslag 221
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bemyndigede organer skal straks 
underrette de nationale myndigheder med 
ansvar for bemyndigede organer om 
eventuelle ændringer, navnlig for så vidt 
angår personale, faciliteter, 
dattervirksomheder eller 

Bemyndigede organer skal straks og senest 
inden for 15 dage underrette de nationale 
myndigheder med ansvar for bemyndigede 
organer om eventuelle ændringer, navnlig 
for så vidt angår personale, faciliteter, 
dattervirksomheder eller 
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underentreprenører, som kan påvirke 
overensstemmelsen med de krav, der er 
fastsat i bilag VI, eller deres evne til at 
gennemføre 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende det udstyr, til hvilket de er 
blevet udpeget.

underentreprenører, som kan påvirke 
overensstemmelsen med de krav, der er 
fastsat i bilag VI, eller deres evne til at 
gennemføre 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende det udstyr, til hvilket de er 
blevet udpeget.

Or. en

Ændringsforslag 222
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bemyndigede organer skal straks 
reagere på anmodninger vedrørende 
overensstemmelsesvurderinger, som de har 
foretaget, der forelægges af deres egen 
medlemsstats eller en anden medlemsstats 
myndighed eller af Kommissionen. Den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er etableret, sørge for, at der 
følges op på forespørgsler fra 
myndighederne i en anden medlemsstat 
eller af Kommissionen, medmindre der er 
en legitim begrundelse for ikke at gøre det,
i hvilket tilfælde begge parter kan høre
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Det bemyndigede organ eller den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer kan anmode om, at 
alle oplysninger, der fremsendes til 
myndighederne i en anden medlemsstat 
eller til Kommissionen, behandles 
fortroligt.

2. Bemyndigede organer skal straks og 
senest inden for 15 dage reagere på 
anmodninger vedrørende 
overensstemmelsesvurderinger, som de har 
foretaget, der forelægges af deres egen 
medlemsstats eller en anden medlemsstats 
myndighed eller af Kommissionen. Den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er etableret, sørge for, at der 
følges op på forespørgsler fra 
myndighederne i en anden medlemsstat 
eller af Kommissionen. Hvis der er en 
legitim begrundelse for ikke at gøre det,
forklarer de bemyndigede organer disse 
begrundelser og hører
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, som derefter udsteder en 
anbefaling. Den nationale myndighed med 
ansvar for bemyndigede organer følger 
anbefalingen fra Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr.

Or. en
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Ændringsforslag 223
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne aflægger mindst én 
gang om året rapport til Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater om deres 
overvågningsaktiviteter. Denne rapport 
skal indeholde et resumé, som gøres 
offentligt tilgængeligt.

5. Medlemsstaterne aflægger mindst én 
gang om året rapport til Kommissionen og 
de øvrige medlemsstater om deres 
overvågningsaktiviteter. Denne rapport 
skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 224
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en national myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer har konstateret, 
at et bemyndiget organ ikke længere 
opfylder kravene i bilag VI, eller at det 
ikke opfylder sine forpligtelser, skal 
myndigheden suspendere, begrænse eller 
helt eller delvis inddrage notifikationen, 
afhængigt af i hvor alvorlig grad organet 
ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. 
En suspension må ikke overstige en 
periode på et år og kan forlænges én gang 
med yderligere et år. Hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, skal den nationale myndighed 
med ansvar for bemyndigede organer 
inddrage notifikationen.

Hvis en national myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer har konstateret, 
at et bemyndiget organ ikke længere 
opfylder kravene i bilag VI, eller at det 
ikke opfylder sine forpligtelser, skal 
myndigheden suspendere, begrænse eller 
helt eller delvis inddrage notifikationen, 
afhængigt af i hvor alvorlig grad organet 
ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. 
En suspension er gældende, indtil 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr har truffet en beslutning om at 
ophæve suspensionen, hvilket kun kan 
ske efter en vurdering foretaget af et 
fælles vurderingshold, der er udpeget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 30, stk. 3 og 4. Hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, skal den nationale myndighed 
med ansvar for bemyndigede organer 
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inddrage notifikationen.

Or. en

Begrundelse

Det fælles vurderingshold og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør sørge for et 
effektivt tilsyn med de bemyndigede organers arbejde. Hvis Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr får beføjelse til at ophæve suspensionen af et bemyndiget organ, vil den få 
et større overblik.

Ændringsforslag 225
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal straks underrette 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om enhver suspension, begrænsning eller 
inddragelse af en notifikation.

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal straks og senest 
inden for 10 dage underrette 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om enhver suspension, begrænsning eller 
inddragelse af en notifikation.

Or. en

Ændringsforslag 226
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen af 
notifikationen, har indvirkning på attester, 
der er udstedt af det bemyndigede organ, 
og den skal senest tre måneder, efter at den 
har givet meddelelse om ændringer af 
notifikationen, forelægge en rapport om 

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen af 
notifikationen, har indvirkning på attester, 
der er udstedt af det bemyndigede organ, 
og den skal senest tre måneder, efter at den 
har givet meddelelse om ændringer af 
notifikationen, forelægge en rapport om 



AM\935941DA.doc 95/101 PE510.740v01-00

DA

sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden. Hvis det bemyndigede organ 
ikke gør dette inden for den fastsatte frist, 
eller hvis det har indstillet sine aktiviteter, 
skal den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer selv suspendere 
eller inddrage attester, der uretmæssigt er 
udstedt.

sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden, og senest 30 dage efter 
offentliggørelsen af rapporten. Hvis det 
bemyndigede organ ikke gør dette inden 
for den fastsatte frist, eller hvis det har 
indstillet sine aktiviteter, skal den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer selv suspendere eller inddrage 
attester, der uretmæssigt er udstedt.

Or. en

Ændringsforslag 227
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den myndighed eller det bemyndigede 
organ, der varetager funktionerne for det 
bemyndigede organ, der er berørt af 
ændringen af notifikationen, underretter 
straks Kommissionen, de øvrige 
medlemsstater og de øvrige bemyndigede 
organer herom.

Den myndighed eller det bemyndigede 
organ, der varetager funktionerne for det 
bemyndigede organ, der er berørt af 
ændringen af notifikationen, underretter 
straks og senest inden for 10 dage
Kommissionen, de øvrige medlemsstater 
og de øvrige bemyndigede organer herom.

Or. en

Ændringsforslag 228
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis Kommissionen konstaterer, at et 
bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene vedrørende dets notifikation, skal 
den underrette den bemyndigende 
medlemsstat herom og anmode den om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt suspension, 
begrænsning eller inddragelse af 
notifikationen.

3. Hvis Kommissionen i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr beslutter, at et bemyndiget organ 
ikke længere opfylder kravene vedrørende 
dets notifikation, skal den underrette den 
bemyndigende medlemsstat herom og 
anmode den om at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder om nødvendigt 
suspension, begrænsning eller inddragelse 
af notifikationen i overensstemmelse med 
artikel 34, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det fælles vurderingshold og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør sørge for et 
effektivt tilsyn med de bemyndigede organers arbejde. Hvis Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr får beføjelse til at ophæve suspensionen af et bemyndiget organ, vil den få 
et større overblik.

Ændringsforslag 229
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der etableres 
passende koordinering og samarbejde 
mellem de bemyndigede organer, og at 
denne koordinering og dette samarbejde 
fungerer i form af en koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer, jf. artikel 39 i 
forordning [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Kommissionen sikrer i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, at der etableres passende 
koordinering og samarbejde mellem de 
bemyndigede organer, og at denne 
koordinering og dette samarbejde fungerer 
i form af en koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer, jf. artikel 39 i 
forordning [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Or. en
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Begrundelse

Koordinationsgruppen bør fungere som et effektivt forum for drøftelser og give mulighed for 
erfaringsudveksling mellem bemyndigede organer samt mellem bemyndigede organer og 
kompetente myndigheder.

Ændringsforslag 230
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der etableres 
passende koordinering og samarbejde 
mellem de bemyndigede organer, og at 
denne koordinering og dette samarbejde 
fungerer i form af en koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer, jf. artikel 39 i 
forordning [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr].

Kommissionen sikrer, at der etableres 
passende koordinering og samarbejde 
mellem de bemyndigede organer, og at 
denne koordinering og dette samarbejde 
fungerer i form af en koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer, jf. artikel 39 i 
forordning [henvisning til fremtidig 
forordning om medicinsk udstyr]. Denne 
gruppe mødes regelmæssigt og mindst to 
gange om året.

Or. en

Ændringsforslag 231
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen mødes mindst hver sjette måned

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen bør fungere som et effektivt forum for drøftelser og give 
Kommissionen og de kompetente myndigheder mulighed for at foretage kontrol. 
Minimumsfreksenven af deres møder bør fastsættes i teksten.



PE510.740v01-00 98/101 AM\935941DA.doc

DA

Ændringsforslag 232
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan anmode om deltagelse af et 
hvilket som helst bemyndiget organ. 

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen bør fungere som et effektivt forum for drøftelser og give 
Kommissionen og de kompetente myndigheder mulighed for at foretage kontrol. Det bør 
præciseres, at deltagelse er obligatorisk, hvis Kommissionen eller Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr har anmodet herom.

Ændringsforslag 233
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage 
foranstaltninger, der fastsætter de 
nærmere bestemmelser for 
funktionsmåden for 
koordinationsgruppen af bemyndigede 
organer, der er fastsat i denne artikel. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med
undersøgelsesproceduren i artikel 84, 
stk. 3.

Or. en
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Begrundelse

Koordinationsgruppen bør fungere som et effektivt forum for drøftelser og give mulighed for 
erfaringsudveksling mellem bemyndigede organer samt mellem bemyndigede organer og 
kompetente myndigheder. Retningslinjerne for koordinationsgruppens funktionsmåde bør 
udvikles yderligere gennem gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 234
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 38 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer Gebyrer for de nationale myndigheders 
aktiviteter

Or. en

Ændringsforslag 235
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.
Disse gebyrer skal være sammenlignelige 
medlemsstaterne imellem, og gebyrernes 
niveau skal offentliggøres.

Or. en
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Ændringsforslag 236
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 38 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
fastsætte strukturen og størrelsen af de 
gebyrer, der er nævnt i stk. 1, idet der tages 
hensyn til målsætningerne om beskyttelse 
af menneskers sundhed og sikkerhed, støtte 
til innovation og omkostningseffektivitet. 
Der tages særligt hensyn til de interesser, 
som bemyndigede organer, der har 
fremlagt et certifikat fra det nationale 
akkrediteringsorgan, jf. artikel 29, stk. 2, 
og bemyndigede organer, der er små og 
mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF, 
har.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
fastsætte strukturen og den 
sammenlignelige størrelse af de gebyrer, 
der er nævnt i stk. 1, idet der tages hensyn 
til målsætningerne om beskyttelse af 
menneskers sundhed og sikkerhed, støtte til 
innovation, omkostningseffektivitet og
nødvendigheden af at skabe lige vilkår 
blandt medlemsstaterne. Der tages særligt 
hensyn til de interesser, som bemyndigede 
organer, der har fremlagt et certifikat fra 
det nationale akkrediteringsorgan, jf. 
artikel 29, stk. 2, og bemyndigede organer, 
der er små og mellemstore virksomheder 
som defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF, har.

Or. en

Ændringsforslag 237
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 38 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 38a
Gennemsigtighed af de gebyrer, der 

opkræves af bemyndigede organer for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

1. Medlemsstaterne vedtager regler om 
standardgebyrer for bemyndigede 
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organer.
2. Gebyrerne skal være sammenlignelige 
medlemsstaterne imellem. Kommissionen 
fremlægger retningslinjer for at fremme 
sammenligneligheden af disse gebyrer 
senest 24 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
3. Medlemsstaterne sender deres liste over 
standardgebyrer til Kommissionen.
4. Den nationale myndighed sikrer, at de 
bemyndigede organer gør listen over 
standardgebyrer for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
offentligt tilgængelig.

Or. en


