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Ändringsförslag 75
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Det finns särskilda drag hos 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, särskilt när det gäller 
riskklassificering, förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse och
klinisk evidens och hos 
medicintekniksektorn för in 
vitro-diagnostik, som gör att det krävs 
särskild lagstiftning för dem vilken skiljer 
sig från lagstiftningen för andra 
medicintekniska produkter, medan de 
horisontella aspekter som är gemensamma 
för båda sektorerna bör anpassas till 
varandra.

(5) Det finns särskilda drag hos 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, särskilt när det gäller 
riskklassificering, förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse och 
klinisk evidens och hos 
medicintekniksektorn för in 
vitro-diagnostik, som gör att det krävs 
särskild lagstiftning för dem vilken skiljer 
sig från lagstiftningen för andra 
medicintekniska produkter, medan de 
horisontella aspekter som är gemensamma 
för båda sektorerna bör anpassas till 
varandra utan att det har en negativ 
inverkan på den innovation som behövs i 
EU.

Or. en

Ändringsförslag 76
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Om tillverkaren inte utformade 
produkten för medicinska ändamål kan 
det inte finnas några krav på att 
produkten ska certifieras som en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik. En produkt kan inte 
heller vara ett tillbehör till en särskild 
medicinteknisk produkt för in 
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vitro-diagnostik om den inte uttryckligen 
utformades av tillverkaren för att uppnå 
eller främja det avsedda syftet med en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Ändringsförslag 77
Margrete Auken

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte. 
Vid behov kan kommissionen från fall till 
fall avgöra om en produkt ska eller inte ska 
definieras som en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik eller ett tillbehör till 
en medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik.

(8) Det bör vara kommissionen som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte. 
Vid behov kan kommissionen från fall till 
fall avgöra om en produkt ska eller inte ska 
definieras som en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik eller ett tillbehör till 
en medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Motivering

Nödvändigt för att garantera ett enhetligt genomförande av förordningen i olika 
medlemsstater.

Ändringsförslag 78
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 

(8) För att säkerställa en enhetlig 
klassificering i alla medlemsstater bör det
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omfattas av denna förordning eller inte. 
Vid behov kan kommissionen från fall till 
fall avgöra om en produkt ska eller inte 
ska definieras som en medicinteknisk 
produkt för in vitro-diagnostik eller ett 
tillbehör till en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik.

vara kommissionen som från fall till fall 
avgör om en produkt eller produktgrupp
ska omfattas av denna förordning och om 
denna produkt eller produktgrupp ska 
eller inte ska definieras som en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik eller ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Ändringsförslag 79
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En tvärvetenskaplig rådgivande 
kommitté bestående av experter och 
representanter för intressent- och 
civilsamhällsorganisationer bör inrättas i 
enlighet med de villkor och bestämmelser 
som anges i artikel 78a i förordning (EU) 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] för att om 
nödvändigt ge vetenskapliga råd till 
kommissionen, samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och 
medlemsstaterna i frågor om in 
vitro-diagnostisk medicinteknik, 
klassificering och andra aspekter rörande 
genomförandet av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 80
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa högsta möjliga 
hälsoskydd bör reglerna för 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som tillverkas och 
används, inklusive för mätning och 
erhållande av resultat, inom en enda 
vårdinstitution förtydligas och förstärkas.

(9) För att säkerställa högsta möjliga 
hälsoskydd bör reglerna för 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som tillverkas och 
används på en enda plats förtydligas och 
förstärkas.

Or. en

Motivering

Ordet vårdinstitution har tagits bort – eftersom vårdinstitutioner kommer att vara 
undantagna från förordningen är detta skäl rent faktiskt inriktat på de kommersiella 
laboratorier som inte kommer att vara undantagna.

Ändringsförslag 81
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Med beaktande av 
subsidiaritetsprincipen omfattar denna 
förordning inte produkter som tillverkas i 
hälso- och sjukvårdsinstitutioners 
laboratorier i syfte att användas i dessa 
miljöer och som inte är föremål för 
kommersiella transaktioner.

Or. en

Ändringsförslag 82
Esther de Lange

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Det är av största vikt att patienter får 
klar och tydlig information när allvarliga 
tillbud inträffar som rör medicintekniska 
produkter. För att undvika att patienter 
inte får likvärdig information, vilket kan 
skapa förvirring, bör medlemsstaterna 
därför inte ge sina medborgare 
motstridiga råd om vilka åtgärder som ska 
vidtas i samband med allvarliga tillbud.

Or. en

Ändringsförslag 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 9a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9a) Om det uppstår brådskande eller ej 
tillgodosedda medicinska patientbehov, 
t.ex. till följd av nya patogener eller 
sällsynta sjukdomar, bör enskilda 
vårdinstitutioner ha möjlighet att 
tillverka, förändra och använda produkter
internt för att i ett icke-kommersiellt och 
flexibelt sammanhang tillgodose särskilda 
behov som inte kan tillgodoses med hjälp 
av befintliga CE-märkta produkter.

Or. en

Motivering

Förslaget innebär att vårdinstitutioner inte ska ha möjlighet att framställa eller förändra 
produkter i klass D. Det finns patientbehov för vilka det inte finns några kommersiellt 
tillgängliga produkter för in vitro-diagnostik, såsom diagnostik av mycket sällsynta 
sjukdomar eller identifiering av nya patogener. Vårdinstitutioner spelar en avgörande roll 
när det gäller att skydda folkhälsan genom att tillverka sådana produkter internt. Syftet med 
dessa ändringsförslag är att bibehålla denna folkhälsofunktion, men samtidigt säkerställa att 
patientsäkerheten sätts främst.
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Ändringsförslag 84
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 9b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9b) Produkter som tillverkas i 
laboratorier som inte är knutna till någon 
vårdinstitution och som används utan att 
släppas ut på marknaden omfattas 
emellertid av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Ett elektroniskt medicinskt autentiseringssystem kommer förmodligen att införas till följd av 
direktivet om förfalskade läkemedel. Det är viktigt att systemen för produkter och läkemedel 
för in vitro-diagnostik är kompatibla. Annars läggs en tung och möjligen ohanterlig börda på 
aktörer i leveranskedjan som arbetar med båda typerna av produkter.

Ändringsförslag 87
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Skäl 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(28) Öppenhet och tillfredsställande 
tillgång till information som ges till 
slutanvändaren i lämplig form behövs för 
att patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få ökat inflytande 
och kunna fatta välgrundade beslut, för att 
lagstiftningsbeslut ska vara ordentligt 
underbyggda och för att skapa förtroende 
för regelverket.

Or. en

Ändringsförslag 88
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 29

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(29) En central aspekt är skapandet av en 
central databas, där UDI ingår, som 
integrerar olika elektroniska system för 
insamling och behandling av information 
om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik på marknaden och om 
berörda ekonomiska aktörer, intyg, 
interventionsstudier av klinisk prestanda 
och andra studier av klinisk prestanda som 
innebär risker för försökspersonerna, 
övervakning och marknadskontroll. Syftet 
med databasen är att öka öppenheten 
överlag, att rationalisera och underlätta 
informationsflödet mellan ekonomiska 
aktörer, anmälda organ eller sponsorer och 
medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan dem och 
kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
samordningen mellan medlemsstaterna. 
Inom en inre marknad kan man endast 

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

kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
samordningen mellan medlemsstaterna. 
Inom en inre marknad kan man endast 
garantera detta på unionsnivå, och 
kommissionen bör därför vidareutveckla 
och förvalta den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter, genom att 
ytterligare utveckla den databank som 
inrättades genom kommissionens 
beslut 2010/227/EU av den 19 april 2010 
om den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter (Eudamed).

Or. en

Ändringsförslag 89
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eudameds elektroniska system för 
produkter på marknaden, de relevanta 
ekonomiska aktörerna och intyg bör ge 
allmänheten tillräcklig information om 
produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet för studier av klinisk 
prestanda bör fungera som ett verktyg för 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
göra det möjligt för sponsorerna att på 
frivillig väg lämna in en enda ansökan för 
flera medlemsstater och, i det fallet, att 
rapportera allvarliga negativa händelser. 
Genom det elektroniska systemet för 
övervakning bör tillverkarna kunna 
rapportera allvarliga tillbud och andra 
händelser som omfattas av 
rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 

(30) Eudameds elektroniska system för 
produkter på marknaden, de relevanta 
ekonomiska aktörerna och intyg bör ge 
allmänheten tillräcklig information om 
produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet för studier av klinisk 
prestanda bör fungera som ett verktyg för 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
göra det möjligt för sponsorerna att på 
frivillig väg lämna in en enda ansökan för 
flera medlemsstater och, i det fallet, att 
rapportera allvarliga negativa händelser. 
Genom det elektroniska systemet för 
övervakning bör tillverkarna kunna 
rapportera allvarliga tillbud och andra 
händelser som omfattas av 
rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 
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myndigheterna. myndigheterna. En regelbunden 
sammanfattning av information om 
övervakning och marknadskontroll bör 
göras tillgänglig för hälso- och 
sjukvårdspersonal och för allmänheten.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att ha nytta av en sammanfattning av 
information om övervakning och marknadskontroll. Eftersom denna information måste 
hanteras med försiktighet är samordningsgruppen för medicintekniska produkter det lämpliga 
organet för att lämna denna information till den europeiska databasen för medicintekniska 
produkter.

Ändringsförslag 90
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(30) Eudameds elektroniska system för 
produkter på marknaden, de relevanta 
ekonomiska aktörerna och intyg bör ge 
allmänheten tillräcklig information om 
produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet för studier av klinisk 
prestanda bör fungera som ett verktyg för 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
göra det möjligt för sponsorerna att på 
frivillig väg lämna in en enda ansökan för 
flera medlemsstater och, i det fallet, att 
rapportera allvarliga negativa händelser. 
Genom det elektroniska systemet för 
övervakning bör tillverkarna kunna 
rapportera allvarliga tillbud och andra 
händelser som omfattas av 
rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 

(30) Eudameds elektroniska system för 
produkter på marknaden, de relevanta 
ekonomiska aktörerna och intyg bör ge 
såväl allmänheten som hälso- och 
sjukvårdspersonal tillräcklig information 
om produkter på unionsmarknaden. Det är 
mycket viktigt att allmänheten och hälso-
och sjukvårdspersonalen får tillräcklig 
tillgång till de delar av Eudameds 
elektroniska system som innehåller viktig 
information om medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik som kan 
utgöra en risk för folkhälsa och säkerhet. 
Om denna tillgång är begränsad bör det 
vara möjligt att på motiverad begäran 
lämna befintlig information om 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, såvida inte 
begränsningen av tillgången är motiverad 
av sekretesskäl. Det elektroniska systemet 
för studier av klinisk prestanda bör fungera 
som ett verktyg för samarbetet mellan 
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myndigheterna. medlemsstaterna och göra det möjligt för 
sponsorerna att på frivillig väg lämna in en 
enda ansökan för flera medlemsstater och, i 
det fallet, att rapportera allvarliga negativa 
händelser. Genom det elektroniska 
systemet för övervakning bör tillverkarna 
kunna rapportera allvarliga tillbud och 
andra händelser som omfattas av 
rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 91
Alda Sousa

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) I fråga om medicintekniska produkter
för in vitro-diagnostik i klass C och 
klass D bör tillverkarna göra en 
sammanfattning av viktiga säkerhets- och 
prestandaaspekter och resultaten av den 
kliniska utvärderingen i ett dokument som 
bör vara allmänt tillgängligt.

Or. en

Motivering

Detta gör att skälet överensstämmer med artikel 24.

Ändringsförslag 92
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(32) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör tillverkarna lämna en fullständig 
rapport om produktens säkerhet och 
kliniska prestanda till den nationella 
myndigheten eller myndigheten, beroende 
på vad som är tillämpligt, som deltar i 
förfarandet för godkännande för 
försäljning. En sammanfattning av 
rapporten bör vara allmänt tillgänglig via 
Eudamed.

Or. en

Ändringsförslag 93
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör myndigheterna i ett tidigt skede 
informeras om produkter som genomgår 
bedömning för överensstämmelse och få 
rätt att av vetenskapligt giltiga skäl 
granska de anmälda organens 
preliminära bedömning, särskilt när det 
gäller produkter för vilka inga 
gemensamma tekniska specifikationer 
finns, produkter som är nya eller som 
tillverkas med ny teknik, produkter som 
tillhör en kategori där de allvarliga 
tillbuden har ökat eller produkter där 
man konstaterat stora skillnader mellan 
olika anmälda organs bedömningar av i 
stort sett likadana produkter. Den process 
som föreskrivs i denna förordning hindrar 
inte en tillverkare från att frivilligt 

utgår
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informera en behörig myndighet om sin 
avsikt att lämna in en ansökan om 
bedömning av överensstämmelse för en 
medicintekniska högriskprodukt för in 
vitro-diagnostik, innan ansökan lämnas 
in till det anmälda organet.

Or. en

Ändringsförslag 94
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör myndigheterna i ett tidigt skede 
informeras om produkter som genomgår 
bedömning för överensstämmelse och få 
rätt att av vetenskapligt giltiga skäl granska 
de anmälda organens preliminära 
bedömning, särskilt när det gäller 
produkter för vilka inga gemensamma 
tekniska specifikationer finns, produkter 
som är nya eller som tillverkas med ny 
teknik, produkter som tillhör en kategori 
där de allvarliga tillbuden har ökat eller 
produkter där man konstaterat stora 
skillnader mellan olika anmälda organs 
bedömningar av i stort sett likadana 
produkter. Den process som föreskrivs i 
denna förordning hindrar inte en tillverkare 
från att frivilligt informera en behörig 
myndighet om sin avsikt att lämna in en 
ansökan om bedömning av 
överensstämmelse för en medicintekniska
högriskprodukt för in vitro-diagnostik, 
innan ansökan lämnas in till det anmälda 
organet.

(35) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör de relevanta myndigheterna på 
nationell nivå och på EU-nivå i ett tidigt 
skede informeras om produkter som 
genomgår bedömning för 
överensstämmelse och få rätt att av 
vetenskapligt giltiga skäl granska de 
anmälda organens preliminära bedömning, 
särskilt när det gäller produkter för vilka 
inga gemensamma tekniska specifikationer 
finns, produkter som är nya eller som 
tillverkas med ny teknik, produkter som 
tillhör en kategori där de allvarliga 
tillbuden har ökat eller produkter där man 
konstaterat stora skillnader mellan olika 
anmälda organs bedömningar av i stort sett 
likadana produkter. Den process som 
föreskrivs i denna förordning hindrar inte 
en tillverkare från att frivilligt informera en 
behörig myndighet om sin avsikt att lämna 
in en ansökan om bedömning av 
överensstämmelse för en medicinteknisk
högriskprodukt för in vitro-diagnostik, 
innan ansökan lämnas in till det anmälda 
organet.

Or. en
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Motivering

Ändringen är nödvändig för att klargöra vilka myndigheter som avses i skälet.

Ändringsförslag 95
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör myndigheterna i ett tidigt skede 
informeras om produkter som genomgår 
bedömning för överensstämmelse och få 
rätt att av vetenskapligt giltiga skäl granska 
de anmälda organens preliminära 
bedömning, särskilt när det gäller 
produkter för vilka inga gemensamma 
tekniska specifikationer finns, produkter 
som är nya eller som tillverkas med ny 
teknik, produkter som tillhör en kategori 
där de allvarliga tillbuden har ökat eller 
produkter där man konstaterat stora 
skillnader mellan olika anmälda organs 
bedömningar av i stort sett likadana 
produkter. Den process som föreskrivs i 
denna förordning hindrar inte en tillverkare 
från att frivilligt informera en behörig 
myndighet om sin avsikt att lämna in en 
ansökan om bedömning av 
överensstämmelse för en medicintekniska
högriskprodukt för in vitro-diagnostik, 
innan ansökan lämnas in till det anmälda 
organet.

(35) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
bör myndigheterna i ett tidigt skede 
informeras om produkter som genomgår 
bedömning för överensstämmelse och få 
rätt att av vetenskapligt giltiga skäl granska 
de anmälda organens preliminära 
bedömning, särskilt när det gäller 
produkter för vilka inga gemensamma 
tekniska specifikationer finns, produkter 
som är nya eller som tillverkas med ny 
teknik, produkter som tillhör en kategori 
där de allvarliga tillbuden har ökat eller 
produkter där man konstaterat stora 
skillnader mellan olika anmälda organs 
bedömningar av i stort sett likadana 
produkter. Den process som föreskrivs i 
denna förordning hindrar inte en tillverkare 
från att frivilligt informera en behörig 
myndighet om sin avsikt att lämna in en 
ansökan om bedömning av 
överensstämmelse för en medicinteknisk
högriskprodukt för in vitro-diagnostik, 
innan ansökan lämnas in till det anmälda 
organet. För medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik i 
klass D utarbetas ett förfarande för 
godkännande för försäljning.

Or. en
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Ändringsförslag 96
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 35a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35a) Förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse bör inte tillämpas på 
medicintekniska högriskprodukter för in 
vitro-diagnostik i klass D. Ett snabbt 
centraliserat förfarande för godkännande 
för försäljning bör införas för innovativa 
produkter i klass D. Ett snabbt 
decentraliserat förfarande för 
godkännande för försäljning bör införas 
för alla andra produkter i klass D, med 
möjlighet för tillverkarna av dessa typer 
av produkter att i stället ansöka om det 
centraliserade förfarandet för 
godkännande för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 97
Margrete Auken

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter för in 
vitro-diagnostik i klass A, eftersom dessa 
produkter har en låg riskpotential. För 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik i klasserna B, C och D, 
bör medverkan av ett anmält organ vara 
obligatoriskt i lämplig utsträckning.

(38) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter för in 
vitro-diagnostik i klass A, eftersom dessa 
produkter har en låg riskpotential. För 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik i klasserna B och C, bör 
medverkan av ett anmält organ vara 
obligatoriskt i lämplig utsträckning. För 
produkter i klass D bör ett förfarande för 
godkännande för försäljning vara 
obligatoriskt.



PE510.740v01-00 18/100 AM\935941SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 98
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(38) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter för in 
vitro-diagnostik i klass A, eftersom dessa 
produkter har en låg riskpotential. För 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik i klasserna B, C och D, 
bör medverkan av ett anmält organ vara 
obligatoriskt i lämplig utsträckning.

(38) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter för in 
vitro-diagnostik i klass A, eftersom dessa 
produkter har en låg riskpotential. För 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik i klasserna B och C, bör 
medverkan av ett anmält organ vara 
obligatoriskt i lämplig utsträckning. För 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik i klass D bör medverkan 
av myndigheten eller medlemsstaterna 
vara obligatoriskt.

Or. en

Ändringsförslag 99
Margrete Auken

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) För att säkerställa saluförda 
produkters allmänna säkerhet har alla 
fysiska och juridiska personer rätt att 
offentliggöra eller i god tro sprida 
information om sakförhållanden, 
uppgifter eller handlingar, om de anser 
att okunnighet om dessa sakförhållanden, 
uppgifter eller handlingar kan utgöra en 
hälso- eller miljörisk.
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Or. en

Motivering

Skälet syftar till att skydda s.k. visslare (personer som slår larm om missförhållanden).

Ändringsförslag 100
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) En interventionsstudie av klinisk 
prestanda eller någon annan typ av studie 
av klinisk prestanda bör inte inledas 
förrän en oberoende etikkommitté har 
godkänt den. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att inrätta 
etikkommittéer om sådana inte redan 
finns.

Or. en

Ändringsförslag 101
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Sponsorer av interventionsstudier av 
klinisk prestanda och andra studier av 
klinisk prestanda som innebär risker för 
försökspersonerna och som ska 
genomföras i mer än en medlemsstat bör 
ges möjlighet att lämna in en enda ansökan 
för att undvika betungande administration. 
Resursdelning och enhetlighet måste 
åstadkommas både när det gäller 
bedömningar av hälso- och 
säkerhetsaspekterna avseende en produkt 
som är avsedd att genomgå utvärdering av 

(45) Sponsorer av interventionsstudier av 
klinisk prestanda och andra studier av 
klinisk prestanda som innebär risker för 
försökspersonerna och som ska 
genomföras i mer än en medlemsstat bör 
ges möjlighet att lämna in en enda ansökan 
för att undvika betungande administration. 
Resursdelning och enhetlighet måste 
åstadkommas både när det gäller 
bedömningar av hälso- och 
säkerhetsaspekterna avseende en produkt 
som är avsedd att genomgå utvärdering av 



PE510.740v01-00 20/100 AM\935941SV.doc

SV

prestanda och den vetenskapliga 
utformningen av en studie av klinisk 
prestanda som ska genomföras i flera 
medlemsstater. Inlämning av en enda 
ansökan bör underlätta samordningen 
mellan medlemsstaterna, vilken sker under 
en samordnande medlemsstats ledning. 
Denna samordning av bedömningarna 
bör dock inte omfatta bedömningar av 
rent nationella, lokala och etiska aspekter 
på en studie av klinisk prestanda, 
inklusive informerat samtycke. Varje 
medlemsstat bör ha det yttersta ansvaret för 
att besluta om studien av klinisk prestanda 
får genomföras på dess territorium.

prestanda och den vetenskapliga 
utformningen av en studie av klinisk 
prestanda som ska genomföras i flera 
medlemsstater. Inlämning av en enda 
ansökan bör underlätta samordningen 
mellan medlemsstaterna, vilken sker under 
en samordnande medlemsstats ledning. 
Varje medlemsstat bör ha det yttersta 
ansvaret för att besluta om studien av 
klinisk prestanda får genomföras på dess 
territorium.

Or. en

Ändringsförslag 102
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör 
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att i möjligaste mån undvika 
att tillbudet inträffar fler gånger.

(49) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format, och bör 
garanteras anonymitet där så är lämpligt. 
De nationella behöriga myndigheterna bör 
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att i möjligaste mån undvika 
att tillbudet inträffar fler gånger.

Or. en

Motivering

Övervakningsförfarandena i kapitel VII kommer endast att fungera korrekt om hälso- och 
sjukvårdspersonal känner att de kan rapportera tillbud utan fruktan för repressalier. Under 
vissa omständigheter kan det vara nödvändigt att skydda s.k. visslare (personer som slår larm 
om missförhållanden) för att säkerställa en fullständig och öppen tillbudsrapportering.
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Ändringsförslag 103
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att i möjligaste mån undvika 
att tillbudet inträffar fler gånger.

(49) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att öka 
medvetenheten bland hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och 
patienter om vikten av att rapportera 
misstänkta allvarliga tillbud. Hälso- och 
sjukvårdspersonal och patienter bör kunna 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud på 
nationell nivå med användning av enhetliga 
format. För att i möjligaste mån undvika 
att sådana tillbud upprepas bör de 
nationella behöriga myndigheterna 
informera tillverkarna och rapportera 
denna information via respektive 
elektroniska system i Eudamed när de 
bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att i möjligaste mån undvika 
att tillbudet inträffar fler gånger.

Or. en

Ändringsförslag 104
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för 
att utse och övervaka anmälda organ för att 
säkerställa hållbarheten i medlemsstaternas 
övervakning och för att de anmälda 
organen ska kunna verka på samma villkor.

(53) Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för 
att utse och övervaka anmälda organ för att 
säkerställa hållbarheten i medlemsstaternas 
övervakning och för att de anmälda 
organen ska kunna verka på samma villkor. 
Avgifterna bör kunna jämföras mellan 
medlemsstaterna och vara offentliga.
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Or. en

Ändringsförslag 105
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Denna förordning bör visserligen inte 
inverka på medlemsstaternas rätt att ta ut 
avgifter för verksamhet på nationell nivå, 
men som en garanti för öppenhet och insyn 
bör de informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna innan de antar 
strukturen för och storleken på avgifterna.

(54) Denna förordning bör visserligen inte 
inverka på medlemsstaternas rätt att ta ut 
avgifter för verksamhet på nationell nivå, 
men som en garanti för öppenhet och insyn 
bör de informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna innan de antar den 
motsvarande strukturen för och storleken 
på avgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 106
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) Medlemsstaterna bör anta 
bestämmelser om standardavgifter för 
anmälda organ, vilka bör kunna jämföras 
mellan medlemsstaterna. Kommissionen 
bör utarbeta riktlinjer för att göra det 
lättare att jämföra avgifterna. 
Medlemsstaterna bör överlämna sin 
förteckning över standardavgifter till 
kommissionen och se till att de organ som 
anmälts på deras territorium offentliggör 
sina förteckningar över standardavgifter 
för bedömning av överensstämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 107
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) En expertkommitté, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, som består av personer som 
medlemsstaterna utsett på grund av deras 
roll och expertkunskaper inom området för 
medicintekniska produkter och 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik bör inrättas i enlighet med 
de villkor och bestämmelser som anges i 
artikel 78 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter] om medicintekniska produkter 
och ska fullgöra de uppgifter som anges i 
den här förordningen och i förordning (EU) 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] om 
medicintekniska produkter samt rådge 
kommissionen och bistå kommissionen och 
medlemsstaterna i deras arbete med att se 
till att denna förordning genomförs på ett 
harmoniserat sätt.

(55) En samordningsgrupp för 
medicintekniska produkter, som består av 
personer som medlemsstaterna utsett på 
grund av deras roll och expertkunskaper 
inom området för medicintekniska 
produkter och medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik bör inrättas i 
enlighet med de villkor och bestämmelser 
som anges i artikel 78 i förordning (EU) 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] om 
medicintekniska produkter och ska fullgöra 
de uppgifter som anges i den här 
förordningen och i förordning (EU)
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] om 
medicintekniska produkter samt rådge 
kommissionen och bistå kommissionen och 
medlemsstaterna i deras arbete med att se 
till att denna förordning genomförs på ett 
harmoniserat sätt.

Or. en

Ändringsförslag 108
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) En expertkommitté, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, som består av personer som 

(55) En expertkommitté, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, som består av personer som 
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medlemsstaterna utsett på grund av deras 
roll och expertkunskaper inom området för 
medicintekniska produkter och 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik bör inrättas i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som anges i 
artikel 78 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter] om medicintekniska produkter 
och ska fullgöra de uppgifter som anges i 
den här förordningen och i förordning (EU) 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] om 
medicintekniska produkter samt rådge 
kommissionen och bistå kommissionen och 
medlemsstaterna i deras arbete med att se 
till att denna förordning genomförs på ett 
harmoniserat sätt.

medlemsstaterna utsett på grund av deras 
roll och expertkunskaper inom området för 
medicintekniska produkter och 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik bör inrättas i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som anges i 
artikel 78 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter] om medicintekniska produkter 
och ska fullgöra de uppgifter som anges i 
den här förordningen och i förordning (EU) 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter] om 
medicintekniska produkter samt rådge 
kommissionen och bistå kommissionen och 
medlemsstaterna i deras arbete med att se 
till att denna förordning genomförs på ett 
harmoniserat sätt. Innan de tillträder sitt 
uppdrag ska medlemmarna i 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter göra en åtagandeförklaring och 
en intresseförklaring som visar att de 
antingen har intressen som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende eller 
att de inte har några direkta eller 
indirekta intressen som skulle kunna 
inverka negativt på deras oberoende. 
Förklaringarna ska kontrolleras av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 109
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att säkerställa en smidig övergång 
till registreringen av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, berörda 
ekonomiska aktörer samt intyg bör 
skyldigheten att lämna den relevanta 

(65) För att säkerställa en smidig övergång 
till registreringen av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, berörda 
ekonomiska aktörer samt intyg bör 
skyldigheten att lämna den relevanta 
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informationen till de elektroniska system 
på unionsnivå som införs genom 
förordningen börja gälla fullt ut först 18 
månader efter denna förordnings 
tillämpningsdatum. Under denna 
övergångsperiod bör artikel 10 och 
artikel 12.1 a och b i direktiv 99/79/EG 
fortsätta att gälla. Ekonomiska aktörer och 
anmälda organ som registreras i de berörda 
elektroniska system som fastställts på 
unionsnivå bör dock anses uppfylla de 
registreringskrav som medlemsstaterna 
antagit i enlighet med bestämmelserna i 
direktivet, så att man undviker flera 
registreringar.

informationen till de elektroniska system 
på unionsnivå som införs genom 
förordningen börja gälla fullt ut tolv 
månader efter denna förordnings 
tillämpningsdatum. Under denna 
övergångsperiod bör artikel 10 och 
artikel 12.1 a och b i direktiv 99/79/EG 
fortsätta att gälla. Ekonomiska aktörer och 
anmälda organ som registreras i de berörda 
elektroniska system som fastställts på 
unionsnivå bör dock anses uppfylla de 
registreringskrav som medlemsstaterna 
antagit i enlighet med bestämmelserna i 
direktivet, så att man undviker flera 
registreringar.

Or. en

Motivering

Det elektroniska systemet spelar en avgörande roll i denna förordning och bör införas och 
användas fullt ut efter 12 år.

Ändringsförslag 110
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte sådana 
bestämmelser i nationell lagstiftning där 
det föreskrivs att vissa produkter endast får 
tillhandahållas efter läkares förskrivning.

6. Denna förordning påverkar inte sådana 
bestämmelser i nationell lagstiftning där 
det föreskrivs att vissa produkter endast får 
tillhandahållas efter läkares förskrivning. 
Direktreklam till konsumenterna om 
produkter som enligt denna förordning 
kräver förskrivning av läkare ska vara 
olaglig.
Följande produkter kräver förskrivning 
av läkare:
1) Produkter i klass D.
2) Produkter i klass C som ingår i 
följande kategorier:
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a) Produkter för genetisk testning.
b) Behandlingsvägledande diagnostik.
Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 85 
för att besluta om produkter som är 
avsedda för självtestning och andra tester 
i kategori C efter samråd med berörda 
aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Denna förordning påverkar inte sådana 
bestämmelser i nationell lagstiftning där 
det föreskrivs att vissa produkter endast får 
tillhandahållas efter läkares förskrivning.

6. Denna förordning kräver att vissa 
produkter endast får tillhandahållas efter 
läkares förskrivning men påverkar inte 
sådana bestämmelser i nationell 
lagstiftning där det föreskrivs att vissa 
andra produkter endast får tillhandahållas 
efter läkares förskrivning. Direktreklam till 
konsumenterna om produkter som enligt 
denna förordning kräver förskrivning av 
läkare ska vara olaglig.
Följande produkter får endast 
tillhandahållas efter läkares förskrivning:
1) Produkter i klass D.
2) Produkter i klass C som ingår i 
följande kategorier:
a) Produkter för genetisk testning.
b) Behandlingsvägledande diagnostik.
Kommissionen ska bemyndigas att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 85 
för att besluta om andra tester i 
kategori C efter samråd med berörda 
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aktörer.

Or. en

Ändringsförslag 112
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – stycke 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– diagnos, profylax, övervakning, 
behandling eller lindring av sjukdom,

– diagnos, profylax, övervakning, 
prediktion, prognos, behandling eller 
lindring av sjukdom,

Or. en

Motivering

Prediktioner och prognoser av sjukdomar utgör centrala funktioner för dessa produkter.

Ändringsförslag 113
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. tillbehör till en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik: artikel som i sig 
själv inte är en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik för att möjliggöra eller 
underlätta användningen av den 
medicintekniska produkten eller de 
medicintekniska produkterna för in 
vitro-diagnostik för dess eller deras 
avsedda ändamål.

3. tillbehör till en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik: artikel som i sig 
själv inte är en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik för att möjliggöra 
användningen av den medicintekniska 
produkten eller de medicintekniska 
produkterna för in vitro-diagnostik för dess 
eller deras avsedda ändamål eller för att 
uttryckligen underlätta den medicinska 
funktionsdugligheten hos den 
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medicintekniska produkten eller de 
medicintekniska produkterna för in 
vitro-diagnostik med hänsyn till dess eller 
deras avsedda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 114
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. tillbehör till en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik: artikel som i sig 
själv inte är en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik för att möjliggöra eller 
underlätta användningen av den 
medicintekniska produkten eller de 
medicintekniska produkterna för in 
vitro-diagnostik för dess eller deras 
avsedda ändamål.

3. tillbehör till en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik: artikel som i sig 
själv inte är en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik för att möjliggöra 
användningen av den medicintekniska 
produkten eller de medicintekniska 
produkterna för in vitro-diagnostik för dess 
eller deras avsedda ändamål eller konkret 
underlätta den medicintekniska 
funktionen hos produkten eller 
produkterna för dess eller deras avsedda 
ändamål.

Or. cs

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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. produkt för självtestning: produkt som 
enligt tillverkaren är avsedd att användas 
av lekmän.

4. produkt för självtestning: produkt som 
enligt tillverkaren är avsedd att användas 
av lekmän, inklusive tester som erbjuds 
lekmän via informationssamhällets 
tjänster.

Or. en

Motivering

För produkter för självtestning gäller särskilda krav för bedömning av överensstämmelse, 
t.ex. studier av användare och att anvisningar etc. ges på de avsedda användarnas språk, som 
är utformade för att minska de särskilda risker som finns med sådana produkter, dvs. lekmäns 
brist på medicinsk/teknisk/vetenskaplig utbildning. Dessa särskilda risker är desamma vare 
sig testet köps i butik eller som en tjänst på internet.

Ändringsförslag 116
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att välja ut patienter 
med ett tidigare diagnostiserat tillstånd 
eller anlag som möjliggör en målinriktad
behandling (s.k. companion diagnostic).

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att välja ut patienter 
med ett tidigare diagnostiserat tillstånd 
eller anlag som möjliggör en specifik
behandling (s.k. companion diagnostic).

Or. en

Ändringsförslag 117
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att välja ut patienter 
med ett tidigare diagnostiserat tillstånd 
eller anlag som möjliggör en målinriktad 
behandling (s.k. companion diagnostic).

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att lämna information 
som är nödvändig för en säker och 
effektiv användning av en motsvarande 
terapeutisk produkt. Om det i 
bruksanvisningen och i märkningen för 
både diagnostikprodukten och den 
motsvarande terapeutiska produkten samt 
i märkningen för eventuella generiska 
motsvarigheter till den terapeutiska 
produkten anges att det är önskvärt att 
produkter för behandlingsvägledande 
diagnostik används tillsammans med en 
särskild terapeutisk produkt eller är det 
avsedda ändamålet med 
diagnostikprodukten.
Produkter för behandlingsvägledande 
diagnostik som betraktas som 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik kan vara nödvändiga för 
en säker och effektiv användning av en 
motsvarande terapeutisk produkt för att
– identifiera de patienter som mest 
sannolikt kan ha nytta av en viss 
terapeutisk produkt,

– identifiera patienter som sannolikt kan 
utsättas för ökad risk för allvarliga 
biverkningar till följd av behandling med 
en viss terapeutisk produkt,

– övervaka reaktionen på en behandling i 
syfte att justera den (t.ex. intagsfrekvens, 
dos, avbryta behandlingen) för att öka 
säkerheten eller effektiviteten.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen är för begränsad. Den omfattar t.ex. inte produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik som används som underlag för beslut om dosering 
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(t.ex. farmakogenetiska tester för warfarinbehandling) som kan vara viktiga för att garantera 
ett visst läkemedels säkerhet och effektivitet).

Ändringsförslag 118
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. märkning: skriftlig, tryckt eller grafisk 
information antingen på själva produkten, 
på varje produkts förpackning eller på 
förpackningen till flera produkter.

10. märkning: skriftlig, tryckt eller grafisk 
information antingen på själva produkten, 
på varje produkts förpackning eller på 
förpackningen till flera produkter eller på 
tillverkarens webbplats.

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av märkning omfattar inte laboratorieutvecklade tester. 
Mottagarna av de resultat som genereras av sådana produkter bör ha samma tillgång till 
informationen i märkningen som användare av andra medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 119
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. ny produkt:
– en produkt som innehåller teknik 
(analyt, teknik eller testplattform) som 
tidigare inte använts i diagnostik, eller
– en befintlig produkt som används för ett 
nytt avsett ändamål för första gången.

Or. en
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Ändringsförslag 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

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. produkt för genetisk testning: en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik vars ändamål är att 
identifiera en genetisk egenskap hos en 
person som nedärvs eller förvärvas under 
den prenatala utvecklingen.

Or. en

Motivering

En annan definition jämfört med ändringsförslag 18 i förslaget till betänkande.

Ändringsförslag 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan.

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter.

Or. en

Motivering

Det är alltför oklart vilka organisationer som kan omfattas av kategorin ”organisation vars 
huvudsakliga syfte är att ge vård eller behandling till patienter” eftersom detta inte definieras 
någon annanstans. Detta bör strykas för att undvika förvirring och osäkerhet.
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Ändringsförslag 122
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan. 

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation inom en medlemsstats 
offentliga hälso- och sjukvårdssystem vars 
huvudsakliga syfte är att ge vård eller 
behandling till patienter eller att främja 
folkhälsan. Kommersiella laboratorier 
som tillhandahåller diagnostiktjänster 
utgör inte sjukvårdsinstitutioner.

Or. en

Ändringsförslag 123
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan. 

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan, med undantag för 
laboratorier som tillhandahåller 
kommersiella kliniska tjänster.

Or. en

Ändringsförslag 124
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
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organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan.

organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter och 
som har laglig rätt att bedriva sådan 
verksamhet.

Or. cs

Ändringsförslag 125
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. klinisk prestanda: förmågan hos en 
produkt att ge resultat som korrelerar med 
ett visst kliniskt eller fysiologiskt tillstånd i 
enlighet med målpopulationen och de 
tilltänkta användarna.

32. klinisk prestanda: klinisk validitet och 
om så är lämpligt klinisk nytta av 
produkten i förhållande till dess avsedda 
ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 126
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 32a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32a. klinisk validitet: förmågan hos en 
produkt att upptäcka eller förutsäga ett 
visst kliniskt eller fysiologiskt tillstånd i 
förhållande till dess avsedda ändamål 
(t.ex. screening, diagnos, prognos).

Or. en

Ändringsförslag 127
Alda Sousa
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 32b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32b. klinisk nytta: en eller flera 
förutsedda effekter av den kliniska 
användningen av testresultat, inbegripet 
hälsoresultat, där det avsedda ändamålet 
med en produkt enligt tillverkaren 
omfattar klinisk användning såsom val av 
behandling (t.ex. behandlingsvägledande 
diagnostik).

Or. en

Ändringsförslag 128
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 38

Kommissionens förslag Ändringsförslag

38. diagnostisk specificitet: förmågan hos 
en produkt att identifiera frånvaron av en 
målmarkör som associeras med en viss 
sjukdom eller ett visst tillstånd.

38. diagnostisk specificitet: andelen 
försökspersoner som har eller inte har en 
specificerad klinisk störning vars 
testresultat är negativa eller håller sig 
inom den fastställda beslutsgränsen.

Or. en

Ändringsförslag 129
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

39. diagnostisk sensitivitet: förmågan hos 
en produkt att identifiera förekomsten 
närvaron av en målmarkör som 
associeras med en viss sjukdom eller ett 

39. diagnostisk sensitivitet: andelen 
försökspersoner med en väldefinierad 
klinisk störning vars testvärden är positiva 
eller överstiger en fastställd beslutsgräns 
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visst tillstånd. (dvs. positivt resultat samt identifiering av 
de försökspersoner som har sjukdomen i 
fråga).

Or. en

Ändringsförslag 130
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en studie av klinisk 
prestanda.

45. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda, leda eller finansiera en studie av 
klinisk prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 131
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 47 – strecksats 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, 
eller

iii) sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård 
för patienten, eller

Or. en

Motivering

Genom denna formulering överensstämmer texten med standarden ISO 14155:2011 Klinisk 
prövning av medicintekniska produkter – God klinisk praxis.

Ändringsförslag 132
Peter Liese, Nora Berra
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Förslag till förordning
Artikel 2 – led 48

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48. produktofullkomlighet: brister hos en 
produkt som är avsedd att genomgå 
utvärdering av prestanda i fråga om 
identitet, kvalitet, hållbarhet, 
tillförlitlighet, säkerhet eller prestanda, 
inklusive funktionsfel, användningsfel eller 
brister i informationen från tillverkaren.

48. produktofullkomlighet: brister hos en 
produkt som är avsedd att genomgå 
utvärdering av prestanda i fråga om 
identitet, kvalitet, stabilitet, tillförlitlighet, 
säkerhet eller prestanda, inklusive 
funktionsfel, användningsfel eller brister i 
informationen från tillverkaren.

Or. en

Motivering

Innebörden av begreppet ”hållbarhet” är inte helt klar och kan missförstås.

Ändringsförslag 133
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58a. laboratorieutvecklat test: en produkt 
som endast tillverkas och används på en 
enda anläggning. Detta omfattar 
produkter som ett laboratorium utvecklar 
som nya eller produkter som det utvecklar 
eller ändrar från en offentliggjord källa 
eller från en annan källa samt produkter 
för vilka laboratoriet
– ändrar det avsedda ändamålet med en 
produkt som har släppts ut på marknaden 
eller tagits i bruk, eller
– ändrar en produkt som släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk på ett sådant 
sätt att det kan påverka 
överensstämmelsen med de tillämpliga 
kraven.

Or. en
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Motivering

Av skälen 9 och 15 och artiklarna 4 och 5 framgår att det är önskvärt att medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik som utvecklas och används inom en och samma anläggning 
(naturligtvis med undantag för vårdinstitutioner, se nedan) omfattas av kraven i denna 
förordning. Det saknas emellertid en tydlig definition av sådana produkter i förordningen. En 
sådan definition är nödvändig för att undvika förvirring.

Ändringsförslag 134
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

58a. etikkommitté: ett oberoende organ i 
en medlemsstat som garanterar skyddet av 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande. Etikkommittén ska 
agera i enlighet med lagarna och 
författningarna i det land eller de länder 
där forskningen ska genomföras och 
måste följa alla relevanta internationella 
normer och standarder. Etikkommittén 
ska bestå av ett rimligt antal medlemmar, 
som tillsammans besitter relevanta 
kvalifikationer och erfarenheter för att 
kunna granska och bedöma de 
vetenskapliga, medicinska och etiska 
aspekterna av den föreslagna prövningen.

Or. en

Motivering

För att uppnå bästa möjliga skydd för försökspersonerna bör medlemsstaternas godkännande 
vara beroende av ett beslut från en tvärvetenskaplig och oberoende etikkommitté.

Ändringsförslag 135
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 2 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II Kapitel VI
Tillhandahållande av produkter, de 
ekonomiska aktörernas skyldigheter, 
CE-märkning och fri rörlighet

Tillhandahållande av produkter, de 
ekonomiska aktörernas skyldigheter, 
CE-märkning och fri rörlighet

Or. en

Ändringsförslag 136
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden 
EN ISO 15189 eller någon annan likvärdig 
erkänd standard. Medlemsstaterna kan
kräva att vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och 
använts inom deras territorier och får
föreskriva att tillverkning och användning 
av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

Med undantag av artikel 59.4 ska kraven i 
denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden 
EN ISO 15189 eller någon annan likvärdig 
erkänd standard. Medlemsstaterna ska
kräva att vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och 
använts inom deras territorier och ska
föreskriva att tillverkning och användning 
av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som tillverkas och används inom en enda 
vårdinstitution måste vara offentligt kända för att medlemsstaterna ska kunna se till att 
produkterna uppfyller lämpliga säkerhetskrav.
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Ändringsförslag 137
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i 
enlighet med reglerna i bilaga VII som 
tillverkas och används inom en enda 
vårdinstitution, under förutsättning att 
tillverkning och användning sker 
uteslutande inom ramen för 
vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden 
EN ISO 15189 eller någon annan likvärdig 
erkänd standard. Medlemsstaterna kan 
kräva att vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och 
använts inom deras territorier och får 
föreskriva att tillverkning och användning 
av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
laboratorieutvecklade tester som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen är ackrediterad enligt
standarden EN ISO 15189 eller någon 
annan likvärdig erkänd standard 
Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 

5. Med undantag av artikel 59.4ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
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under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden 
EN ISO 15189 eller någon annan likvärdig 
erkänd standard. Medlemsstaterna kan 
kräva att vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och 
använts inom deras territorier och får 
föreskriva att tillverkning och användning 
av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen är ackrediterad enligt
standarden EN ISO 15189 eller någon 
annan likvärdig erkänd standard. 
Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Den korrekta formuleringen är ”ackrediterad enligt”.

Ändringsförslag 139
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter i klass D i enlighet med 
reglerna i bilaga VII ska uppfylla kraven i
denna förordning, även om de tillverkas 
och används inom en enda 
vårdinstitution. De bestämmelser om 
CE-märkning som anges i artikel 16 och 
de skyldigheter som avses i 
artiklarna 21-25 ska dock inte tillämpas 
på dem.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 140
Peter Liese
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter i klass D i enlighet med reglerna 
i bilaga VII ska uppfylla kraven i denna 
förordning, även om de tillverkas och 
används inom en enda vårdinstitution. De 
bestämmelser om CE-märkning som 
anges i artikel 16 och de skyldigheter som 
avses i artiklarna 21–25 ska dock inte 
tillämpas på dem.

Produkter i klass D i enlighet med reglerna 
i bilaga VII ska undantas från kraven i 
denna förordning om de tillverkas och 
används inom en enda vårdinstitution, med 
undantag för artikel 59.4 samt de 
allmänna säkerhetsprestandakrav som 
anges i bilaga 1 om följande villkor är 
uppfyllda:
a) Om den mottagande patientens eller 
patientgruppens särskilda behov inte kan 
tillgodoses genom en tillgänglig CE-märkt 
produkt.
b) Om vårdinstitutionen är ackrediterad 
enligt standarden EN ISO 15189 om 
kvalitetsledningssystem eller någon annan 
likvärdig erkänd standard.
c) Om vårdinstitutionen lämnar en 
förteckning över sådana produkter till den 
behöriga myndighet som avses i 
artikel 26. Förteckningen ska innehålla 
en motivering om tillverkning, ändring 
eller användning, särskilt om liknande 
produkter har släppts ut på marknaden.
Denna information ska offentliggöras. 
Medlemsstaterna ska även i 
fortsättningen ha rätt att begränsa intern 
tillverkning och användning av en 
specifik typ av medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik när det gäller aspekter 
som inte omfattas av denna förordning. 
De får också ställa ytterligare 
säkerhetskrav på tillverkningen och 
användningen av de berörda produkterna.

Or. en

Ändringsförslag 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter i klass D i enlighet med reglerna 
i bilaga VII ska uppfylla kraven i denna 
förordning, även om de tillverkas och 
används inom en enda vårdinstitution. De 
bestämmelser om CE-märkning som 
anges i artikel 16 och de skyldigheter som 
avses i artiklarna 21–25 ska dock inte 
tillämpas på dem.

Produkter i klass D i enlighet med reglerna 
i bilaga VII ska undantas från kraven i 
denna förordning om de tillverkas och 
används inom en enda vårdinstitution, med 
undantag för artikel 59.4 om följande 
villkor är uppfyllda:

a) Om den mottagande patientens eller 
patientgruppens särskilda behov inte kan 
tillgodoses genom en tillgänglig CE-märkt 
produkt.
b) Om vårdinstitutionen är ackrediterad 
enligt standarden EN ISO 15189 om 
kvalitetsledningssystem eller någon annan 
likvärdig erkänd standard.
c) Om vårdinstitutionen lämnar en 
förteckning över sådana produkter till den 
behöriga myndighet som avses i 
artikel 26. Förteckningen ska innehålla 
en motivering om tillverkning, ändring 
eller användning, särskilt om liknande 
produkter har släppts ut på marknaden.
Denna information ska uppdateras 
årligen och ska offentliggöras.

Or. en

Motivering

Förslaget innebär att vårdinstitutioner inte ska ha möjlighet att framställa eller förändra 
produkter i klass D. Det finns patientbehov för vilka det inte finns några kommersiellt 
tillgängliga medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, såsom diagnostik av mycket 
sällsynta sjukdomar eller identifiering av nya patogener. Vårdinstitutionerna spelar en 
avgörande roll när det gäller att skydda folkhälsan genom att tillverka sådana produkter 
internt. Syftet med dessa ändringsförslag är att bibehålla denna folkhälsofunktion, men 
samtidigt säkerställa att patientsäkerheten sätts främst.

Ändringsförslag 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska även i 
fortsättningen ha rätt att begränsa intern 
tillverkning och användning av en 
specifik typ av medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik när det gäller aspekter 
som inte omfattas av denna förordning. 
De får också ställa ytterligare 
säkerhetskrav på tillverkningen och 
användningen av de berörda produkterna.

Or. en

Motivering

Förslaget innebär att vårdinstitutioner inte ska ha möjlighet att framställa eller förändra 
produkter i klass D. Det finns patientbehov för vilka det inte finns några kommersiellt 
tillgängliga produkter för in vitro-diagnostik, såsom diagnostik av mycket sällsynta 
sjukdomar eller identifiering av nya patogener. Vårdinstitutioner spelar en avgörande roll 
när det gäller att skydda folkhälsan genom att tillverka sådana produkter internt. Syftet med 
dessa ändringsförslag är att bibehålla denna folkhälsofunktion, men samtidigt säkerställa att 
patientsäkerheten sätts främst.

Ändringsförslag 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Genetisk information, rådgivning och fritt 

samtycke
1. En produkt får användas för genetiska 
tester endast om testerna utförs av 
personer inom läkaryrket enligt gällande 
nationell lagstiftning.
2. En produkt får endast användas för 
genetiska tester om försökspersonens 
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rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
skyddas och den kliniska information som 
genereras under testningen är trovärdig 
och gedigen.
3. Innan en produkt används för ett 
genetiskt test ska den person som avses i 
punkt 1 lämna lämplig information om 
det genetiska testets art, betydelse och 
sammanhang till försökspersonen i fråga.
4. Innan en produkt används för ett 
genetiskt test ska den person som avses i 
punkt 1 ge försökspersonen lämplig och 
begriplig genetisk rådgivning, utan att 
föregripa resultatet. Den genetiska 
rådgivningen ska inbegripa medicinska, 
etiska, sociala, psykologiska och rättsliga 
aspekter.
Den genetiska rådgivningens utformning 
och tillämpningsområde ska definieras i 
enlighet med konsekvenserna av 
resultaten från testet och deras betydelse 
för personen eller medlemmar i personens 
familj, inbegripet möjliga konsekvenser 
som rör val i samband med fortplantning.
5. En produkt får endast användas för 
genetiska tester efter att försökspersonen 
har gett sitt fria och informerade 
samtycke. Detta samtycke ska ges 
uttryckligen i skrift. Samtycket kan när 
som helst dras tillbaka, skriftligt eller 
muntligt.
6. När det gäller minderåriga ska 
informerat samtycke ges av föräldrarna 
eller god man. Samtycket måste återge 
den minderåriges förmodade vilja och kan 
återkallas när som helst, utan negativa 
följder för den minderårige. När det gäller 
vuxna som är oförmögna att ge sitt 
samtycke ska informerat samtycke ges av 
god man. Samtycket ska återge den 
berörda personens förmodade vilja och 
kan återkallas när som helst, utan 
negativa följder för den personen.
Produkter som ger information om en 
genetisk sjukdom som uppträder i vuxen 
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ålder eller får konsekvenser för 
familjeplaneringen får inte användas på 
minderåriga såvida det inte finns 
förebyggande behandlingsmöjligheter i en 
ålder innan den person som testas kan ge 
sitt informerade samtycke.
7. En prenatal genetisk undersökning för 
att fastställa genetiska egenskaper hos 
embryot eller fostret för en sjukdom som 
enligt den allmänt vedertagna 
kunskapsnivån för medicinisk vetenskap 
och teknik först bryter ut efter det artonde 
levnadsåret får inte genomföras.
8. En produkt får endast användas för att 
bestämma kön i samband med prenatala 
diagnoser om detta fyller ett medicinskt 
syfte och om det finns en risk för 
allvarliga könsspecifika nedärvda 
sjukdomar. Genom undantag från 
artikel 2.1 och 2.2 ska samma 
begränsning rörande användningen gälla 
för produkter som inte är avsedda för 
specifika medicinska ändamål.
9. Bestämmelserna i denna artikel om 
användningen av produkter för genetiska 
tester ska inte hindra medlemsstaterna 
från att behålla eller införa mer strikta 
nationella bestämmelser inom detta 
område av skäl som rör hälsoskydd eller 
den allmänna ordningen.

Or. de

Motivering

Detta nya kapitel hänvisar till krav från Europaparlamentet och andra internationella 
institutioner såsom Europarådet och OECD. Gentester bör utföras av mediciniska experter 
efter lämplig genetisk rådgivning. Informerat samtycke är en rättighet i enlighet med 
Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna som därför bör införas i 
denna bestämmelse.

Ändringsförslag 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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Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
1. En produkt får användas för genetiska 
tester endast om detta anvisas av personer 
inom läkaryrket enligt gällande nationell 
lagstiftning efter en personlig 
konsultation.
2. En produkt får endast användas för 
genetiska tester om försökspersonens 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
skyddas och den kliniska information som 
genereras under testningen är trovärdig 
och gedigen.
3. Information: Innan en produkt 
används för ett genetiskt test ska den 
person som avses i punkt 1 lämna lämplig 
information om det genetiska testets art, 
betydelse och sammanhang till personen i 
fråga.
4. Genetisk rådgivning: Lämplig genetisk
rådgivning är obligatorisk innan en 
produkt används för prediktiv och 
prenatal testning och efter det att ett 
genetiskt tillstånd har diagnostiserats. 
Den genetiska rådgivningen ska inbegripa 
medicinska, etiska, sociala, psykologiska 
och rättsliga aspekter och ska 
tillhandahållas av läkare som är 
kvalificerade att ge genetisk rådgivning.
Den genetiska rådgivningens utformning 
och omfattning ska definieras i enlighet 
med konsekvenserna av resultaten från 
testet och deras betydelse för personen 
eller medlemmar i personens familj, 
inbegripet möjliga konsekvenser som rör 
val i samband med fortplantning.
5. Samtycke: En produkt får endast 
användas för genetiska tester efter det att 
försökspersonen har gett sitt fria och 
informerade samtycke. Detta samtycke 
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ska ges uttryckligen och skriftligen. 
Samtycket kan när som helst dras tillbaka, 
skriftligt eller muntligt.
6. Testning av minderåriga: När det gäller 
minderåriga ska informerat samtycke ges 
av föräldrarna eller god man. Samtycket 
måste återge den minderåriges förmodade 
vilja och kan återkallas när som helst, 
utan negativa följder för den minderårige. 
När det gäller vuxna personer som inte är 
beslutskompetenta att ge informerat 
samtycke ska det informerade samtycket 
ges av den juridiska representanten. 
Samtycket måste återge den berörda 
personens förmodade vilja och kan 
återkallas när som helst, utan negativa 
följder för den personen.
Produkter som gör det möjligt att 
förutsäga ett genetiskt tillstånd som har 
följder för sjukdomar i mogen ålder eller 
för familjeplanering får inte användas på 
minderåriga om inte förebyggande medel 
finns tillgängliga innan den testade 
personen når den ålder då han eller hon 
kan ge sitt samtycke.
7. En produkt får endast användas för att 
bestämma kön i samband med prenatala
diagnoser om detta fyller ett medicinskt 
syfte och om det finns en risk för 
allvarliga könsspecifika nedärvda 
sjukdomar. Genom undantag från 
artikel 2.1 och 2.2 ska samma 
begränsning rörande användningen gälla 
för produkter som inte är avsedda för 
specifika medicinska ändamål.
8. Bestämmelserna i denna artikel om 
användningen av produkter för genetiska 
tester ska inte hindra medlemsstaterna 
från att behålla eller införa mer strikta 
nationella bestämmelser inom detta 
område av skäl som rör hälsoskydd eller 
den allmänna ordningen.

Or. en
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Motivering

Ny formulering i punkt 5 jämfört med formuleringen i förslaget till betänkande 
(ändringsförslag 30). Detta ändringsförslag bidrar även till att klargöra syftet med punkt 4 i 
artikel 4a, efter samråd med skuggföredragandena och experter. Det måste klargöras att 
genetisk rådgivning inte är obligatorisk när den endast bekräftar en specifik diagnos, och är 
inte heller nödvändig vid behandlingsvägledande diagnostik eller när det genetiska testet 
visar ett normalt resultat.

Ändringsförslag 145
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationell lagstiftning om utövande av 
läkaryrket ska kraven i denna förordning 
uppfyllas av sådana produkter som inte 
släpps ut på marknaden men används i 
samband med kommersiell verksamhet för 
att tillhandahålla en diagnostisk eller 
terapeutisk tjänst som via 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1.2 i 
direktiv 98/34/EG eller genom andra 
kommunikationsmedel erbjuds till en 
fysisk eller juridisk person som är 
etablerad i unionen.

2. Kraven i denna förordning ska uppfyllas 
av sådana produkter som inte släpps ut på 
marknaden men används i samband med 
kommersiell verksamhet för att 
tillhandahålla en diagnostisk eller 
terapeutisk tjänst som genom vilket 
kommunikationsmedel som helst 
(inklusive via informationssamhällets 
tjänster) erbjuds till en fysisk eller juridisk 
person som är etablerad i unionen.

Or. en

Ändringsförslag 146
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tjänsteleverantörer som erbjuder 
distanskommunikation är skyldiga att på 
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begäran av behörig myndighet utan 
dröjsmål tillhandahålla uppgifterna om 
de aktörer som bedriver postorderhandel 
med produkter.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 147
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det är förbjudet att saluföra, ta i bruk, 
distribuera, leverera och tillhandahålla 
produkter vars benämningar, märkning 
eller användarinstruktioner kan vara 
vilseledande med avseende på produktens 
egenskaper eller funktionssätt genom att
a) tillskriva produkten egenskaper, 
funktioner eller verkan som den saknar,
b) ge felaktigt intryck av att behandling 
eller diagnostisering med hjälp av 
produkten säkert blir framgångsrik, eller 
underlåta att informera om förväntad risk 
i samband med användningen av 
produkten i enlighet med dess föreskrivna 
tillämpning eller under en längre period 
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än den föreskrivna,
c) antyda andra produkttillämpningar 
eller produktegenskaper än de som hade 
angivits i samband med bedömningen av 
överensstämmelse.
Reklammaterial, presentationer och 
produktinformation får inte vara 
vilseledande på det sätt som avses i den 
första meningen.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 148
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om de tillämpliga 
harmoniserade standarderna är 
otillräckliga ska kommissionen ges 
befogenhet att anta gemensamma tekniska 
specifikationer avseende de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda enligt 
bilaga I, den tekniska dokumentationen 
enligt bilaga II eller den kliniska evidensen 
och uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden enligt bilaga XII. De 
gemensamma tekniska specifikationerna 

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om det finns ett behov av 
att angripa en folkhälsorisk ska 
kommissionen för produkter i klass D och 
vid behov för behandlingsvägledande 
diagnostik ges befogenhet att anta 
gemensamma tekniska specifikationer 
avseende de allmänna kraven på säkerhet 
och prestanda enligt bilaga I, den tekniska 
dokumentationen enligt bilaga II eller den 
kliniska evidensen och uppföljningen efter 
utsläppandet på marknaden enligt 
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ska antas genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 84.3.

bilaga XII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 84.3.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 149
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De berörda parternas vetenskapliga 
experter ska medverka vid utarbetandet av 
de gemensamma tekniska 
specifikationerna.

Or. en

Motivering

I samband med att samrådsprocessen ändras till att handla om utarbetandet av gemensamma 
tekniska specifikationer för behandlingsvägledande diagnostik är det nödvändigt att se till 
alla berörda parters experter medverkar. Detta gäller särskilt utarbetande av gemensamma 
tekniska specifikationer för behandlingsvägledande diagnostik, där experter från sektorn för 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och/eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten bör medverka.
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Ändringsförslag 150
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkarna ska utarbeta teknisk 
dokumentation som gör det möjligt att 
bedöma om produkten överensstämmer 
med kraven i denna förordning. Den 
tekniska dokumentationen ska innehålla de 
uppgifter som avses i bilaga II.

2. Tillverkarna ska utarbeta teknisk 
dokumentation som gör det möjligt att 
bedöma om produkten överensstämmer 
med kraven i denna förordning. Den 
tekniska dokumentationen ska innehålla de 
uppgifter som avses i bilaga II och göras 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Tekniska data och klinisk evidens som lämnas av tillverkarna måste offentliggöras för att 
garantera säkra produkter av god kvalitet för konsumenterna.

Ändringsförslag 151
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 152
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I tillhandahållas på 
språket eller språken i den medlemsstat där 
produkten når den avsedda användaren.

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I vara lättförståelig och
tillhandahållas på språket eller språken i 
den medlemsstat där produkten når den 
avsedda användaren.

Or. en

Ändringsförslag 153
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
distributörerna och i förekommande fall sin 
auktoriserade representant om detta.

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
distributörerna, importörerna och i 
förekommande fall sin auktoriserade 
representant om detta.

Or. cs

Ändringsförslag 154
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
distributörerna och i förekommande fall sin 
auktoriserade representant om detta.

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
den ansvariga nationella behöriga 
myndigheten, distributörerna och i 
förekommande fall sin auktoriserade 
representant om detta.

Or. en

Ändringsförslag 155
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande.

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande.

Om det föreligger omständigheter som ger 
anledning att förmoda att en 
medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik har orsakat skada får den 
eventuellt skadade användaren, dennes 
rättsinnehavare, obligatoriska 
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sjukförsäkring eller andra tredje parter 
som berörs av skadan också begära att få 
den information som avses i första 
meningen från tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant.
Med förbehåll för de villkor som anges i 
första meningen ska denna rätt till 
information också gälla gentemot de 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna 
som är ansvariga för övervakningen av 
respektive medicinteknisk produkt samt 
andra anmälda organ som har utfärdat 
intyg i enlighet med artikel 45 eller på
annat sätt har deltagit i förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse för den 
medicintekniska produkten i fråga.

Or. en

Motivering

Denna nya rätt till information återställer balansen till användarnas fördel för att se till att 
de inte saknar tillgång till information som kan visa på brister hos en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik som har skadat användare.

Ändringsförslag 156
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet eller ett 
läkarsällskap eller en vårdinrättning ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
produkten överensstämmer med kraven, på 
ett av unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av sökanden. De ska på begäran 
samarbeta med den behöriga myndigheten 
om de korrigerande åtgärder som vidtas för 
att undanröja riskerna med de produkter 
som de har släppt ut på marknaden eller 
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ibruktagande. tillhandahållit för ibruktagande.

Or. es

Ändringsförslag 157
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Produktens tillverkare ansvarar för 
produkten, för att bedömningen av 
överensstämmelse genomförs innan 
produkten börjar saluföras, samt för 
saluföringen. I de fall då tillverkaren 
saknar hemvist eller säte i en 
medlemsstat, ska ansvaret bäras av den 
auktoriserade representanten för 
produkten. I de fall då tillverkaren inte 
har utsett en auktoriserad representant 
eller då produktens saluföring inte ska 
ske på tillverkarens eller den 
auktoriserade representantens ansvar, ska 
ansvaret bäras av den aktör som har inlett 
saluföringen av produkten.

Or. pl

Motivering

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.

Ändringsförslag 158
Andrés Perelló Rodríguez
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Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkarna av medicintekniska 
produkter ska ha en försäkring eller 
motsvarande ekonomiskt skydd för att 
kunna ta ansvar för hälsoskador som 
uppkommit på grund av problem med 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna.
Tillverkarna ska ansvara för de kostnader 
som uppkommer för hälso- och 
sjukvården för behandlingar, ingrepp och 
diagnostik som utförs på patienter på 
grund av en defekt eller ett funktionsfel 
hos medicintekniska produkter som 
konstaterats av hälsovårdsmyndigheterna 
eller tillverkarna själva.
De ska även ansvara för kostnaderna för 
att återkalla, reparera eller byta ut de 
produkter som förekommer i dessa 
situationer.

Or. es

Motivering

Fall på senare tid som rör falska bröstimplantat som opererats in i patienter och som har 
krävt korrigerande kirurgi och andra kostsamma uppföljande åtgärder och diagnostik har 
visat att det krävs en lagbestämmelse som gör det möjligt att kräva att tillverkarna har en 
försäkring som täcker patientskador och att de tar på sig kostnaderna de orsakar hälso- och 
sjukvården.

Ändringsförslag 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkarna av medicintekniska 
produkter ska ha en försäkring eller 
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motsvarande ekonomiskt skydd för att 
kunna ta ansvar för hälsoskador som 
uppkommit på grund av problem med 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna.

Or. es

Motivering

Fall på senare tid som rör falska bröstimplantat som opererats in i patienter och som har 
krävt korrigerande kirurgi och andra kostsamma uppföljande åtgärder och diagnostik har 
visat att det behövs en lagbestämmelse som gör det möjligt att kräva att tillverkarna har en 
försäkring som täcker patientskador och att de tar på sig kostnaderna de orsakar hälso- och 
sjukvården.

Ändringsförslag 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Tillverkarna ska ansvara för de 
kostnader som uppkommer för hälso- och 
sjukvården för behandlingar, ingrepp och 
diagnostik som utförs på patienter på 
grund av en defekt eller funktionsfel hos 
medicintekniska produkter som 
konstaterats av hälsovårdsmyndigheterna 
eller tillverkarna själva.
De ska även ansvara för kostnaderna för 
att återkalla, reparera eller byta ut de 
produkter som förekommer i dessa 
situationer.

Or. es

Motivering

Fall på senare tid som rör falska bröstimplantat som opererats in i patienter och som har 
krävt korrigerande kirurgi och andra kostsamma uppföljande åtgärder och diagnostik har 
visat att det behövs en lagbestämmelse som gör det möjligt att kräva att tillverkarna har en 
försäkring som täcker patientskador och att de tar på sig kostnaderna de orsakar hälso- och 
sjukvården.
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Ändringsförslag 161
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 8a
För att garantera att skadade patienter 
erhåller gottgörelse för eventuella skador 
och förhindra bristande 
betalningsförmåga från tillverkarnas sida 
ska tillverkarna vara skyldiga att teckna 
en ansvarsförsäkring med ett tillräckligt 
minsta försäkringsbelopp.

Or. en

Motivering

Ett krav på ansvarsförsäkring med minsta försäkringsbelopp skulle säkerställa att skadade 
patienter och betalare av behandlingskostnader inte utsätts för risker för skada respektive 
bristande betalningsförmåga från tillverkarnas sida.

Ändringsförslag 162
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utseendet ska vara giltigt endast om 
tillverkarens representant godkänt det 
skriftligen och det ska gälla åtminstone 
för alla produkter i samma generiska 
produktgrupp.

2. Utseendet ska vara giltigt endast om 
tillverkarens representant godkänt det 
skriftligen.

Or. cs
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Ändringsförslag 163
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hålla den tekniska dokumentationen, 
EU-försäkran om överensstämmelse och i 
förekommande fall en kopia av det 
tillämpliga intyg, inklusive eventuella 
tillägg, som utfärdats i enlighet med 
artikel 43 tillgängliga för de behöriga 
myndigheterna under den tid som anges i 
artikel 8.4.

a) Hålla en sammanfattning av den 
tekniska dokumentationen, EU-försäkran 
om överensstämmelse och i förekommande 
fall en kopia av det tillämpliga intyg, 
inklusive eventuella tillägg, som utfärdats i 
enlighet med artikel 43 tillgängliga för de 
behöriga myndigheterna under den tid som 
anges i artikel 8.4.

Or. cs

Ändringsförslag 164
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 165
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en importör anser eller har skäl att tro
att en produkt inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning får importören 

Om en importör anser att en produkt inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning eller utgör en risk, ska 
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inte släppa ut produkten på marknaden 
förrän den överensstämmer med kraven. 
Om produkten utgör en risk ska 
importören underrätta tillverkaren, dennes 
auktoriserade representant och den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat
där importören är etablerad.

importören underrätta tillverkaren, dennes 
auktoriserade representant och den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten
och får då endast släppa ut produkten på 
marknaden om tillverkaren ger sitt 
samtycke.

Or. cs

Ändringsförslag 166
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Importörerna ska se till att deras 
produkt registreras i ett elektroniskt 
system i enlighet med artikel 23.2.

Or. cs

Ändringsförslag 167
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Importörerna ska, så länge de har 
ansvar för en produkt, se till att lagrings-
eller transportförhållandena inte 
äventyrar produktens överensstämmelse 
med de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i bilaga I.

5. När det anses lämpligt med tanke på de 
risker som en produkt utgör, ska 
importörerna granska och registerföra 
klagomål, produkter som inte 
överensstämmer med kraven och 
återkallelser och tillbakadraganden av 
produkter, samt informera tillverkaren, 
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den auktoriserade representanten och 
distributörerna om detta.

Or. cs

Ändringsförslag 168
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
kraven i denna förordning, ska 
omedelbart underrätta tillverkaren och 
dennes auktoriserade representant. Om 
produkten utgör en risk ska de omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i 
de medlemsstater där de har 
tillhandahållit produkten och, i 
tillämpliga fall, det anmälda organ som 
utfärdat ett intyg för produkten i fråga i 
enlighet med artikel 43, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. cs

Ändringsförslag 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att

2. Innan distributörerna för första gången 
gör en produkt tillgänglig på marknaden 
ska de kontrollera att
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Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet i leveranskedjan. Produktens säkerhet eller 
dokumentationens fullständighet hör till tillverkarens eller importörens ansvarsområde.

Ändringsförslag 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) produkten åtföljs av den information 
som tillverkaren ska lämna i enlighet med 
artikel 8.7,

b) om det inte finns någon försäkran om 
överensstämmelse från tillverkaren eller 
importören åtföljs produkten av den 
information som tillverkaren ska lämna i 
enlighet med artikel 8.7,

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet i leveranskedjan. Produktens säkerhet eller 
dokumentationens fullständighet hör till tillverkarens eller importörens ansvarsområde.

Ändringsförslag 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i artikel 22 
respektive artikel 11.3.

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i 
artikel 11.3.

Or. de
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Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet i leveranskedjan. Produktens säkerhet eller 
dokumentationens fullständighet hör till tillverkarens eller importörens ansvarsområde.

Ändringsförslag 172
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en distributör anser eller har skäl att 
tro att en produkt inte överensstämmer 
med kraven i denna förordning får 
distributören inte tillhandahålla 
produkten på marknaden förrän den 
överensstämmer med kraven. Om 
produkten utgör en risk ska distributören 
underrätta tillverkaren och i tillämpliga fall
dennes auktoriserade representant och 
importören samt den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där 
distributören är etablerad.

Om en distributör anser att en produkt inte 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning eller utgör en risk ska 
distributören underrätta tillverkaren och 
dennes auktoriserade representant samt den 
behöriga myndigheten i medlemsstaten 
och får då endast släppa ut produkten på 
marknaden om tillverkaren ger sitt 
samtycke. 

Or. cs

Ändringsförslag 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt försäkra sig om att det vidtas 
nödvändiga korrigerande åtgärder för att få 

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt inom ramen för sitt 
verksamhetsområde försäkra sig om att det 
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produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder 
för att få produkten att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om 
produkten utgör en risk ska de dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. de

Motivering

Det bör göras åtskillnad mellan olika slags aktörer i leveranskedjan.

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

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt försäkra sig om att det vidtas 
nödvändiga korrigerande åtgärder för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt inom gränserna för deras respektive 
verksamheter försäkra sig om att det vidtas 
nödvändiga korrigerande åtgärder för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.
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Or. en

Motivering

I förslaget till förordning görs ingen åtskillnad mellan de olika rollerna och 
ansvarsskyldigheterna för aktörerna i försörjningskedjan för medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik. Alla distributörer har samma skyldigheter, varav vissa i praktiken är 
omöjliga att uppfylla. Genom detta ändringsförslag kopplas skyldigheten till den verksamhet 
som bedrivs av distributören. Ändringsförslaget bygger på tillvägagångssättet i artikel 19.2 i 
förordning (EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 175
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Distributörerna ska på begäran ge en 
behörig myndighet all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
produkten överensstämmer med kraven. 
Denna skyldighet ska anses ha fullgjorts 
när den auktoriserade representanten för 
produkten i fråga i tillämpliga fall lämnar 
den begärda informationen.
Distributörerna ska på begäran samarbeta 
med de behöriga myndigheterna om de 
åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de 
tillhandahållit på marknaden.

6. Distributörerna ska på begäran 
samarbeta med de behöriga myndigheterna 
om de åtgärder som vidtas för att undanröja 
riskerna med de produkter som de 
tillhandahållit på marknaden.

Or. cs

Ändringsförslag 176
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
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högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom juridik, naturvetenskap, 
medicin, farmaci, ingenjörsvetenskap eller 
något annat relevant ämne och minst två 
års yrkeserfarenhet av regleringsfrågor 
eller kvalitetsledningssystem med avseende 
på medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik.

högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning på universitetsnivå inom 
juridik, naturvetenskap, medicin, farmaci, 
ingenjörsvetenskap eller något annat 
relevant ämne och minst fem års
yrkeserfarenhet av regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Motivering

Det måste garanteras att examensbevis eller certifikat för personer med särskild kompetens 
har erhållits på en tillräckligt hög nivå. Två års yrkeserfarenhet garanterar inte heller en 
tillräckligt hög nivå av ”expertkunskaper”.

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom juridik, naturvetenskap, 
medicin, farmaci, ingenjörsvetenskap eller 
något annat relevant ämne och minst två 
års yrkeserfarenhet av regleringsfrågor 
eller kvalitetsledningssystem med 
avseende på medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik.

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom juridik, naturvetenskap, 
medicin, farmaci, ingenjörsvetenskap eller 
något annat relevant ämne.

Or. en

Motivering

Kravet att ha en person med särskild kompetens finns inte med i det nuvarande direktivet. 
Detta innebär en ny börda för företagen, särskilt för små och medelstora företag. Detta är 
nödvändigt, men kraven bör inte vara strängare än i de medlemsstater som har kommit längst 
på detta område.
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Ändringsförslag 178
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fem års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.

b) Tio års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter samt bevisad 
fördjupad kunskap om både det 
terapeutiska området och den eller de 
berörda produkttyperna.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fem års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.

b) Två års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.

Or. en

Motivering

Kravet att ha en person med särskild kompetens finns inte med i det nuvarande direktivet. 
Detta innebär en ny börda för företagen, särskilt för små och medelstora företag. Detta är 
nödvändigt, men kraven bör inte vara strängare än i de medlemsstater som har kommit längst 
på detta område.
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Ändringsförslag 180
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom juridik, naturvetenskap, 
medicin, farmaci, ingenjörsvetenskap eller 
något annat relevant ämne och minst 
två års yrkeserfarenhet av regleringsfrågor 
eller kvalitetsledningssystem med avseende 
på medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik.

a) Examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning på universitetsnivå inom 
juridik, naturvetenskap, medicin, farmaci, 
ingenjörsvetenskap eller något annat 
relevant ämne och minst fem års
yrkeserfarenhet av regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik.

Or. en

Motivering

Det måste garanteras att kvalificerade personers examensbevis eller certifikat har erhållits på 
en tillräckligt hög nivå. Två års yrkeserfarenhet garanterar inte heller en tillräckligt hög nivå 
av ”expertkunskaper”.

Ändringsförslag 181
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Fem års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter.

b) Tio års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter samt bevisad 
fördjupad kunskap om både det 
terapeutiska området och den eller de 
berörda produkttyperna.

Or. en
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Ändringsförslag 182
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Distributörer eller filialer som för 
tillverkarens räkning utför en eller flera 
av de verksamheter som anges i punkt 2 a 
och b undantas från de ytterligare kraven 
i punkterna 3 och 4.

Or. en

Motivering

Tillverkare tillhandahåller sina produkter i de enskilda medlemsstaterna via dotterbolag eller 
distributörer. Dessa utför även uppgifter i enlighet med artikel 14.2 på uppdrag och i samråd 
med tillverkaren. Ytterligare krav på en identifiering av denna verksamhet, på förfarandet och 
meddelanden till tillverkaren och myndigheterna är inte motiverade i detta fall och medför 
betydande kostnader.

Ändringsförslag 183
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 16a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 16a
När en CE-märkning har beviljats ska en 
sammanfattning publiceras med angivelse 
av grunderna för beviljandet av 
CE-märkningen.

Or. en
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Motivering

Anmälda organs beviljande av CE-märkningar måste motiveras i en sammanfattning med en 
redogörelse av skälen till beviljande av marknadstillträde.

Ändringsförslag 184
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 3 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel III Kapitel VII
Produkternas identifiering och spårbarhet, 
registrering av produkter och ekonomiska 
aktörer, sammanfattning av säkerhet och 
prestanda samt den europeiska databasen 
för medicintekniska produkter

Produkternas identifiering och spårbarhet, 
registrering av produkter och ekonomiska 
aktörer, sammanfattning av säkerhet och 
prestanda samt den europeiska databasen 
för medicintekniska produkter

Or. en

Ändringsförslag 185
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda, ska de 
ekonomiska aktörerna kunna identifiera 
följande under den tid som avses i 
artikel 8.4:

När det gäller produkter, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda, ska de 
ekonomiska aktörerna kunna identifiera 
följande under en period av tio år:

Or. cs

Ändringsförslag 186
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 21 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Alla hälso- och sjukvårdsinstitutioner
eller all hälso- och sjukvårdspersonal som 
de har levererat en produkt till.

c) Alla organisationer eller all hälso- och 
sjukvårdspersonal som de har levererat en 
produkt till.

Or. en

Ändringsförslag 187
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 2 – led e – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) använda sitt system för tilldelning av 
UDI under den tid som ska anges i 
utseendet och som ska uppgå till minst tre 
år efter att enheten utsetts,

i) använda sitt system för tilldelning av 
UDI under den tid som ska anges i 
utseendet och som ska uppgå till minst fem 
år efter att enheten utsetts,

Or. en

Motivering

UDI-systemet är en central komponent i det nya regleringssystemet, och leverantörer av 
UDI-system bör därför binda sig för en längre tidsperiod.

Ändringsförslag 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompatibiliteten med de 
identifieringssystem för medicintekniska 
produkter som redan finns på marknaden.

Or. de
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Motivering

För att allt ska fungera smidigt är det viktigt att systemen för spårbarhet är tekniskt 
kompatibla.

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

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) Kompabilitet med andra 
spårningssystem som används av aktörer 
som arbetar med medicinska produkter.

Or. en

Motivering

Ett elektroniskt autentiseringssystem för läkemedel kommer sannolikt att inrättas i enlighet 
med direktivet om förfalskade läkemedel. Det är viktigt att system för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik och läkemedel är kompatibla, annars kommer bördan för de 
aktörer i försörjningskedjan som arbetar med båda dessa produkttyper att bli avsevärd och 
eventuellt ohanterlig.

Ändringsförslag 190
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 23 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 
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importören. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V.

importören samt för att garantera insyn 
och en säker och effektiv användning 
genom att göra befintliga belägg rörande 
klinisk validitet och, i förekommande fall, 
produktens kliniska nytta tillgängliga för 
användarna. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V.

Or. en

Motivering

Huvudsyftet med det elektroniska system som ska inrättas av kommissionen är att garantera 
insyn för allmänheten genom öppen tillgång till information om klinisk nytta och säker 
prestanda hos medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 191
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en 
sammanfattning av säkerhet och prestanda 
hos produkter i klasserna C och D, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 40 och ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska göra en utförlig rapport
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. Rapporten ska 
vara skriven på ett sätt som är tydligt för 
den avsedda användaren. Ett utkast till en 
sådan utförlig rapport ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 40 och
ska valideras av det organet.

Or. en

Ändringsförslag 192
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning 
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 40 och ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska göras tillgänglig 
för allmänheten och vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren Ett utkast till sammanfattning 
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 40 och ska valideras av det organet. 

Or. en

Ändringsförslag 193
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utveckla och driva den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed) i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som fastställs i 
artikel 27 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter].

Kommissionen ska utveckla och driva den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed) i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som fastställs i 
artikel 27 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter] och göra den tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en

Motivering

För att skapa full insyn i fråga om produkternas kvalitet och visa att de är säkra att använda 
måste all relevant information om säkerhet, prestanda och tillbud för in vitro-produkter göras 
tillgänglig för allmänheten.
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Ändringsförslag 194
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 25 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska utveckla och driva den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed) i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som fastställs i 
artikel 27 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter].

Kommissionen ska utveckla och driva den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed) i enlighet med de 
villkor och bestämmelser som fastställs i 
artikel 27 i förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om medicintekniska 
produkter].

Kommissionen ska samråda med 
patientgrupper och hälso- och 
sjukvårdspersonal när den utvecklar den 
europeiska databasen.

Or. en

Motivering

Den europeiska databasen utgör den främsta portalen för tillgång till viktig 
folkhälsorelaterad information. Information om registrerade produkter, ekonomiska 
operatörer, kliniska undersökningar, övervakningsuppgifter och marknadskontroll bör finnas 
tillgänglig både för allmänheten och för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna får bestämma att den 
bedömning och kontroll som avses i 
punkt 1 ska utföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i den mening som 
avses i och i enlighet med förordning 
(EG) nr 765/2008.
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Or. en

Motivering

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. 
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.

Ändringsförslag 196
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska ha tillräckligt många 
anställda med lämplig kompetens för att 
kunna utföra sina uppgifter.

6. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska ha tillräckligt många 
fast anställda med lämplig kompetens 
internt för att kunna utföra sina uppgifter. I 
den expertgranskning som avses i punkt 8 
ska det bedömas om detta krav har 
uppfyllts.
I synnerhet ska personalen på den 
nationella myndigheten med ansvar för 
att granska personalens arbete på de 
anmälda organ som fått i uppdrag att 
utföra produktrelaterad översyn ha 
bevisade kvalifikationer motsvarande 
personalen på de anmälda organen enligt 
punkt 3.2.5 i bilaga VI.
Dessutom ska personalen på den 
nationella myndigheten med ansvar för 
att granska personalens arbete på de 
anmälda organ som fått i uppdrag att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ha bevisade 
kvalifikationer motsvarande personalen 
på de anmälda organen enligt punkt 3.2.6 
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i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 197
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en nationell myndighet ansvarar för att 
utse anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska den behöriga myndigheten 
för medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik rådfrågas om allt som rör 
sådana produkter, utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 31.3.

Om en nationell myndighet ansvarar för att 
utse anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska den behöriga myndigheten 
för medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik rådfrågas om allt som rör 
sådana produkter.

Or. en

Ändringsförslag 198
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och allmänheten om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

Or. en
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Ändringsförslag 199
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

7. Medlemsstaterna ska ge kommissionen 
och de andra medlemsstaterna all 
information de begär om sina förfaranden 
för bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

Or. en

Ändringsförslag 200
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan 
för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen. 
Kommissionen får delta i granskningen. 
Resultatet av expertgranskningen ska 
delges alla medlemsstater och 
kommissionen, och en sammanfattning av 
resultatet ska göras allmänt tillgänglig.

Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan 
för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen för 
kontroll. Kommissionen får delta i 
granskningen. Resultatet av 
expertgranskningen ska delges alla 
medlemsstater och kommissionen, och en 
sammanfattning av resultatet ska göras 
allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 201
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan 
för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen. 
Kommissionen får delta i granskningen. 
Resultatet av expertgranskningen ska 
delges alla medlemsstater och 
kommissionen, och en sammanfattning av 
resultatet ska göras allmänt tillgänglig.

Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan 
för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen. 
Kommissionen ska delta i granskningen. 
Resultatet av expertgranskningen ska 
delges alla medlemsstater och 
kommissionen, och en sammanfattning av 
resultatet ska göras allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 202
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. De minimikrav som 
de anmälda organen ska uppfylla anges i 
bilaga VI.

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. Det är i detta 
avseende mycket viktigt att det finns fast 
anställd intern administrativ, teknisk och 
vetenskaplig personal med farmakologisk, 
medicinsk och teknisk kunskap. De 
minimikrav som de anmälda organen ska 
uppfylla anges i bilaga VI. Det anmälda 
organet ska enligt punkt 1.2 i bilaga VI i 
synnerhet vara organiserat och drivas på 
ett sådant sätt att dess verksamhet är 
oberoende, objektiv och opartisk och att 
intressekonflikter undviks.

Or. en
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Ändringsförslag 203
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det anmälda organet lägger ut 
specifika uppgifter med anknytning till 
bedömningen av överensstämmelse på 
underentreprenad eller anlitar ett 
dotterbolag för detta ska det se till att 
underentreprenören eller dotterbolaget 
uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga VI 
och informera den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ om detta.

1. Anmälda organ ska ha fast anställd 
intern personal med lämplig kompetens 
och expertis, både inom tekniska områden 
relaterade till bedömningen av 
produkternas prestanda och inom 
medicin. De ska ha kapacitet att utvärdera 
underentreprenörernas kvalitet internt.

Vid underentreprenad ska offentliga 
företag anlitas. Kontrakt kan även 
tilldelas externa experter för bedömning 
av innovativa medicintekniska produkter 
om den kliniska expertisen är begränsad.

Or. en

Ändringsförslag 204
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Om det anmälda organet lägger ut 
specifika uppgifter med anknytning till 
bedömningen av överensstämmelse på 
underentreprenad eller anlitar ett 
dotterbolag för detta ska det se till att 
underentreprenören eller dotterbolaget 
uppfyller de tillämpliga kraven i bilaga VI 
och informera den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 



AM\935941SV.doc 83/100 PE510.740v01-00

SV

organ om detta.

Or. en

Ändringsförslag 205
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Anmälda organ ska offentliggöra 
förteckningen över underentreprenörer 
eller dotterbolag, liksom de specifika 
uppgifter som dessa ansvarar för.

Or. en

Ändringsförslag 206
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen av överensstämmelse får 
läggas ut på underentreprenad eller utföras 
av ett dotterbolag endast om den juridiska 
eller fysiska person som ansökt om 
bedömningen går med på det.

3. Bedömningen av överensstämmelse får 
läggas ut på underentreprenad eller utföras 
av ett dotterbolag endast om den juridiska 
eller fysiska person som ansökt om 
bedömningen uttryckligen går med på det.

Or. en

Ändringsförslag 207
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De anmälda organen ska se till att den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ har tillgång till de 
relevanta dokumenten rörande kontrollen 
av underentreprenörens eller dotterbolagets 
kvalifikationer och det arbete som de utför 
i enlighet med denna förordning.

4. De anmälda organen ska minst en gång 
om året lämna till den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda
organ de relevanta dokumenten rörande 
kontrollen av underentreprenörens eller 
dotterbolagets kvalifikationer och det 
arbete som de utför i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Ansökan ska innehålla uppgifter om 
bedömningarna av överensstämmelse, 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse och de produkter som 
organet anser sig ha kompetens för samt 
dokumentation som styrker att alla krav i 
bilaga VI är uppfyllda.

2. Ansökan ska åtföljas av en beskrivning
av bedömningarna av överensstämmelse, 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse och de produkter som 
organet anser sig ha kompetens för samt i 
förekommande fall ett ackrediteringsintyg 
utfärdat av ett nationellt 
ackrediteringsorgan som intygar att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller de krav som 
anges i bilaga VI, eller dokumentation 
som styrker att alla krav i bilaga VI är 
uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 209
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de organisatoriska och 
allmänna krav och de krav på 
kvalitetsledning som anges i avsnitten 1 
och 2 i bilaga VI får den tillämpliga 
dokumentationen lämnas i form av ett 
giltigt intyg och den utvärderingsrapport 
som upprättats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008. Organet för 
bedömning av överensstämmelse ska 
anses uppfylla de krav som omfattas av 
det intyg som ett sådant 
ackrediteringsorgan utfärdat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 210
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 
som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst två experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen som ska leda den 
gemensamma bedömningsgruppen.

3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 
som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst tre experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen som ska leda den 
gemensamma bedömningsgruppen.

Or. en



PE510.740v01-00 86/100 AM\935941SV.doc

SV

Motivering

För att se till att experterna har nödvändig sakkunskap och kan föra ingående diskussioner 
om de frågor som uppkommer bör minst tre experter ingå i den gemensamma 
bedömningsgruppen.

Ändringsförslag 211
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Senast 90 dagar efter att ha utsetts ska 
den gemensamma bedömningsgruppen 
tillsammans med den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ gå igenom den dokumentation som 
lämnats i ansökan enligt artikel 29 samt 
göra en bedömning på plats av det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse och i förekommande fall 
av sådana dotterbolag eller 
underleverantörer inom eller utanför 
unionen som ska delta i bedömningen av 
överensstämmelse. Sådan bedömning på 
stället ska inte omfatta krav för vilka det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse har erhållit ett intyg som 
utfärdats av det nationella 
ackrediteringsorganet enligt artikel 29.2, 
om inte kommissionens företrädare enligt 
artikel 303 begär bedömningen på stället.

4. Senast 90 dagar efter att ha utsetts ska 
den gemensamma bedömningsgruppen 
tillsammans med den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ gå igenom den dokumentation som 
lämnats i ansökan enligt artikel 29 samt 
göra en bedömning på plats av det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse och i förekommande fall 
av sådana dotterbolag eller 
underleverantörer inom eller utanför 
unionen som ska delta i bedömningen av 
överensstämmelse. Sådan bedömning på 
stället ska inte omfatta krav för vilka det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse har erhållit ett intyg som 
utfärdats av det nationella 
ackrediteringsorganet enligt artikel 29.2, 
om inte en medlem av den gemensamma 
bedömningsgruppen enligt artikel 303 
begär bedömningen på stället.

Or. en

Ändringsförslag 212
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det konstateras att ett organ inte 
uppfyller kraven i bilaga VI ska detta tas 
upp under bedömningsprocessen och den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ och den gemensamma 
bedömningsgruppen ska försöka komma 
fram till en överenskommelse om hur 
ansökan ska bedömas.
Meningsskiljaktigheterna ska anges i den 
nationella ansvariga myndighetens 
utredningsrapport.

Om det konstateras att ett ansökande organ 
för bedömning av överensstämmelse inte 
uppfyller kraven i bilaga VI ska detta tas 
upp under bedömningsprocessen och 
diskuteras av den nationella myndigheten 
med ansvar för anmälda organ och den 
gemensamma bedömningsgruppen. Den 
nationella myndigheten ska i 
utredningsrapporten ange vilka åtgärder 
den kommer att vidta för att se till att det 
ansökande organet uppfyller kraven i 
bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 213
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en rekommendation om 
utkastet till anmälan, och den berörda 
nationella myndigheten ska ta vederbörlig 
hänsyn till denna vid sitt beslut om 
huruvida det anmälda organet ska utses.

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en bindande
rekommendation om utkastet till anmälan. 
Den berörda nationella myndigheten ska 
följa den bindande rekommendationen till 
fullo vid sitt beslut om huruvida det 
anmälda organet ska utses.

Or. en
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Ändringsförslag 214
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en rekommendation om 
utkastet till anmälan, och den berörda 
nationella myndigheten ska ta vederbörlig 
hänsyn till denna vid sitt beslut om 
huruvida det anmälda organet ska utses.

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en rekommendation om 
utkastet till anmälan. Den berörda 
nationella myndigheten ska grunda sitt 
beslut om huruvida det anmälda organet 
ska utses på rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Om dess beslut skiljer sig från 
rekommendationen ska den nationella 
myndigheten motivera detta inför 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 215
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI.

2. Medlemsstaterna ska endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI.
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Or. en

Ändringsförslag 216
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en nationell myndighet med ansvar 
för anmälda organ ansvarar för att utse 
anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik ska den behöriga 
myndigheten för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik innan 
anmälan görs ha lämnat ett positivt 
yttrande om anmälan och dess räckvidd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 217
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Anmälan ska åtföljas av den slutliga 
utredningsrapporten från den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ, den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande och 
rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Om den anmälande 
medlemsstaten inte följer
samordningsgruppens rekommendation ska
detta vederbörligen motiveras.

5. Anmälan ska åtföljas av den slutliga 
utredningsrapporten från den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ, den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande och den 
bindande rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Om den anmälande 
medlemsstaten inte samtycker till
samordningsgruppens rekommendation 
kan detta vederbörligen motiveras i ett 
yttrande som ska göras allmänt 
tillgängligt.
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Or. en

Ändringsförslag 218
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När en medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar i enlighet med punkt 7 
ska verkan av anmälan tillfälligt upphävas. 
I detta fall ska kommissionen ta upp frågan 
inför samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter senast 15 dagar 
efter utgången av den tidsfrist som avses i 
punkt 7. Efter samråd med berörda parter 
ska samordningsgruppen lämna sitt 
yttrande senast 28 dagar efter att frågan 
lagts fram inför gruppen. Om den 
anmälande medlemsstaten inte godtar 
samordningsgruppens yttrande får den 
begära att kommissionen yttrar sig.

8. När en medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar i enlighet med punkt 7 
ska verkan av anmälan omedelbart
upphävas tillfälligt. I detta fall ska 
kommissionen omedelbart ta upp frågan 
inför samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter senast 15 dagar 
efter utgången av den tidsfrist som avses i 
punkt 7. Efter samråd med berörda parter 
ska samordningsgruppen lämna sitt 
yttrande senast 28 dagar efter att frågan 
lagts fram inför gruppen. Om den 
anmälande medlemsstaten inte godtar 
samordningsgruppens yttrande får den 
begära att kommissionen yttrar sig.

Or. en

Ändringsförslag 219
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ge allmänheten 
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för. Kommissionen ska se till att 

2. Kommissionen ska ge allmänheten 
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats, den verksamhet som de har 
anmälts för samt alla dokument som 
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förteckningen hålls uppdaterad. behövs för anmälningsförfarandet i 
enlighet med artikel 31.5. Kommissionen 
ska se till att förteckningen hålls 
uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 220
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ge allmänheten 
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för. Kommissionen ska se till att 
förteckningen hålls uppdaterad.

2. Kommissionen ska ge allmänheten enkel
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för. Kommissionen ska se till att 
förteckningen hålls uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 221
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De anmälda organen ska utan dröjsmål 
underrätta den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ om alla 
ändringar, särskilt rörande personal, 
anläggningar, dotterbolag eller 
underentreprenörer, som kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i bilaga VI 
eller deras förmåga att utföra bedömningar 
av överensstämmelse av de produkter för 
vilka de har utsetts.

De anmälda organen ska utan dröjsmål och 
senast inom 15 dagar underrätta den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ om alla ändringar, särskilt 
rörande personal, anläggningar, dotterbolag 
eller underentreprenörer, som kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i bilaga VI 
eller deras förmåga att utföra bedömningar 
av överensstämmelse av de produkter för 
vilka de har utsetts.
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Or. en

Ändringsförslag 222
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De anmälda organen ska utan dröjsmål 
besvara förfrågningar rörande deras 
bedömningar av överensstämmelse från 
myndigheten i den egna medlemsstaten 
eller i en annan medlemsstat eller från 
kommissionen. Den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat ska se till att förfrågningar från 
myndigheter från andra medlemsstater eller 
från kommissionen verkligen besvaras, 
utom om det finns legitima skäl att inte 
göra det; i sådana fall får bägge parter
rådfråga samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Det anmälda 
organet eller dess nationella myndighet
med ansvar för anmälda organ får begära 
att all information till myndigheterna i 
andra medlemsstater eller till 
kommissionen ska behandlas förtroligt.

2. De anmälda organen ska utan dröjsmål 
och senast inom 15 dagar besvara 
förfrågningar rörande deras bedömningar 
av överensstämmelse från myndigheten i 
den egna medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat eller från kommissionen. Den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ i den medlemsstat där 
organet är etablerat ska se till att 
förfrågningar från myndigheter från andra 
medlemsstater eller från kommissionen 
verkligen besvaras. Där det finns legitima 
skäl att inte göra det ska de anmälda 
organen motivera dessa skäl och rådfråga 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter som därefter ska utfärda en 
rekommendation. Den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ ska följa rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 223
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska minst en gång om 5. Medlemsstaterna ska minst en gång om 
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året lämna en rapport till kommissionen 
och de andra medlemsstaterna om sin 
övervakning. Denna rapport ska innehålla 
en sammanfattning som ska göras allmänt 
tillgänglig.

året lämna en rapport till kommissionen 
och de andra medlemsstaterna om sin 
övervakning. Denna rapport ska göras 
allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 224
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ har konstaterat 
att ett anmält organ inte längre uppfyller 
kraven i bilaga VI eller att det underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter, ska 
myndigheten, beroende på hur allvarlig 
underlåtenheten att uppfylla kraven eller 
fullgöra skyldigheterna är, tillfälligt 
återkalla anmälan, belägga den med 
restriktioner eller helt eller delvis återkalla 
den slutgiltigt. Ett tillfälligt återkallande 
får inte vara längre än ett år och kan 
förlängas en gång med ytterligare ett år. 
Om det anmälda organet har upphört med 
verksamheten ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ återkalla anmälan.

1. Om den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ har konstaterat 
att ett anmält organ inte längre uppfyller 
kraven i bilaga VI eller att det underlåter
att fullgöra sina skyldigheter, ska 
myndigheten, beroende på hur allvarlig 
underlåtenheten att uppfylla kraven eller 
fullgöra skyldigheterna är, tillfälligt 
återkalla anmälan, belägga den med 
restriktioner eller helt eller delvis återkalla 
den slutgiltigt. Det tillfälliga återkallandet 
ska gälla tills samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter fattar beslut 
om att upphäva återkallandet. Beslutet 
ska fattas efter en bedömning av en 
gemensam bedömningsgrupp som 
inrättats i enlighet med artikel 30.3 och
30.4. Om det anmälda organet har upphört 
med verksamheten ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ återkalla anmälan.

Or. en

Motivering

De gemensamma bedömningsgrupperna och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter bör effektivt övervaka de anmälda organens arbete. Genom att tilldela 
samordningsgruppen för medicintekniska produkter ansvaret för att upphäva ett tillfälligt 
återkallande för ett anmält organ ökas dess tillsyn.
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Ändringsförslag 225
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska omedelbart 
underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om restriktioner och 
tillfälliga eller slutgiltiga återkallelser av 
anmälningar.

Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska omedelbart och 
senast inom tio dagar underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om restriktioner och 
tillfälliga eller slutgiltiga återkallelser av 
anmälningar.

Or. en

Ändringsförslag 226
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde ändringen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda organet 
utfärdat och ska senast tre månader efter att 
ha anmält ändringarna av anmälan lämna 
en rapport om sina slutsatser till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyg som utfärdats på 
felaktiga grunder. Om det anmälda organet 
inte gör det inom den fastställda tiden, eller 
har upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde ändringen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda organet 
utfärdat och ska senast tre månader efter att 
ha anmält ändringarna av anmälan lämna 
en rapport om sina slutsatser till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer och senast 
30 dagar efter offentliggörandet av 
rapporten, tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder. Om det anmälda organet inte gör 
det inom den fastställda tiden, eller har 
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anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder.

upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder.

Or. en

Ändringsförslag 227
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den myndighet eller det anmälda organ 
som tagit på sig de uppgifter som skulle 
utföras av det anmälda organ som berörs av 
ändringen av anmälan ska omedelbart 
meddela detta till kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och de andra anmälda 
organen.

Den myndighet eller det anmälda organ 
som tagit på sig de uppgifter som skulle 
utföras av det anmälda organ som berörs av 
ändringen av anmälan ska omedelbart och 
senast inom tio dagar meddela detta till 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och de andra anmälda organen.

Or. en

Ändringsförslag 228
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen konstaterar att ett 
anmält organ inte längre uppfyller kraven 
för anmälan ska den meddela detta till den 
anmälande medlemsstaten och anmoda 
medlemsstaten att vidta erforderliga 
korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov 
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt.

3. Om kommissionen i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter beslutar att ett anmält organ inte 
längre uppfyller kraven för anmälan ska 
den meddela detta till den anmälande 
medlemsstaten och anmoda medlemsstaten 
att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, 
t.ex. vid behov belägga anmälan med 
restriktioner eller återkalla den tillfälligt 
eller slutgiltigt i enlighet med artikel 34.2.
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Or. en

Motivering

De gemensamma bedömningsgrupperna och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter bör effektivt övervaka de anmälda organens arbete. Genom att tilldela 
samordningsgruppen för medicintekniska produkter ansvaret för att upphäva ett tillfälligt 
återkallande för ett anmält organ ökas dess tillsyn.

Ändringsförslag 229
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det finns 
lämpliga rutiner för samordning och 
samarbete mellan de anmälda organen och 
att samordningen och samarbetet bedrivs 
genom den samordningsgrupp av anmälda 
organ som avses i artikel 39 i förordning 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter].

Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter se till att det finns lämpliga 
rutiner för samordning och samarbete 
mellan de anmälda organen och att 
samordningen och samarbetet bedrivs 
genom den samordningsgrupp av anmälda 
organ som avses i artikel 39 i förordning 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter].

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör fungera som ett effektivt 
diskussionsforum och bör möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan de anmälda organen samt 
mellan dem och de behöriga myndigheterna.

Ändringsförslag 230
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det finns Kommissionen ska se till att det finns 
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lämpliga rutiner för samordning och 
samarbete mellan de anmälda organen och 
att samordningen och samarbetet bedrivs 
genom den samordningsgrupp av anmälda 
organ som avses i artikel 39 i förordning 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter].

lämpliga rutiner för samordning och 
samarbete mellan de anmälda organen och 
att samordningen och samarbetet bedrivs 
genom den samordningsgrupp av anmälda 
organ som avses i artikel 39 i förordning 
[hänvisning till kommande förordning om 
medicintekniska produkter]. Denna grupp 
ska träffas regelbundet och minst två 
gånger om året.

Or. en

Ändringsförslag 231
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna grupp ska träffas minst var sjätte 
månad.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör fungera som ett effektivt 
diskussionsforum och bör stå under kontroll av kommissionen och de behöriga 
myndigheterna. Det bör anges i texten hur ofta gruppen ska hålla möten.

Ändringsförslag 232
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter får begära 
att anmälda organ ska delta.

Or. en
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Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör fungera som ett effektivt 
diskussionsforum och bör stå under kontroll av kommissionen och de behöriga 
myndigheterna. Det bör klargöras att deltagandet är obligatoriskt vid en begäran från 
kommissionen eller samordningsgruppen.

Ändringsförslag 233
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 37 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta närmare 
bestämmelser om hur 
samordningsgruppen för anmälda organ 
ska fungera i enlighet med vad som anges 
denna artikel. Dessa genomförandeakter 
ska antas enligt det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 84.3.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör fungera som ett effektivt 
diskussionsforum och bör möjliggöra erfarenhetsutbyten mellan de anmälda organen samt 
mellan dem och de behöriga myndigheterna. Närmare bestämmelser om 
samordningsgruppens funktion bör fastställas i genomförandeakter.

Ändringsförslag 234
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 38 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifter Avgifter för de nationella myndigheternas 
verksamhet
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Or. en

Ändringsförslag 235
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ.

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ. Dessa avgifter ska 
kunna jämföras mellan medlemsstaterna 
och vara offentliga.

Or. en

Ändringsförslag 236
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 38 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med artikel 
85 för att fastställa utformning och nivå på 
de avgifter som avses i punkt 1, med 
beaktande av målen att skydda människors 
hälsa och säkerhet, stödja innovation och
uppnå kostnadseffektivitet. Det ska tas 
särskild hänsyn till de anmälda organ som 
erhållit ett intyg utfärdat av det nationella 
ackrediteringsorganet enligt artikel 29.2 
och anmälda organ som är små och 
medelstora företag enligt definitionen i 

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att fastställa utformning och 
en jämförbar nivå på de avgifter som avses 
i punkt 1, med beaktande av målen att 
skydda människors hälsa och säkerhet, 
stödja innovation, uppnå 
kostnadseffektivitet och behovet av att 
skapa lika villkor i alla medlemsstater. 
Det ska tas särskild hänsyn till de anmälda 
organ som erhållit ett intyg utfärdat av det 
nationella ackrediteringsorganet enligt 
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kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, så att deras intressen 
beaktas.

artikel 29.2 och anmälda organ som är små 
och medelstora företag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG, så att deras intressen 
beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 237
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 38a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 38a
Öppenhet om avgifter som tas ut av 
anmälda organ för bedömningar av 

överensstämmelse
1. Medlemsstaterna ska anta föreskrifter 
om standardavgifter för anmälda organ.
2. Avgifterna ska kunna jämföras mellan 
medlemsstaterna. Kommissionen ska ta 
fram riktlinjer för att göra det lättare att 
jämföra dessa avgifter senast 24 månader 
efter det att denna förordning trätt i kraft.
3. Medlemsstaterna ska överlämna sina 
förteckningar över dessa standardavgifter 
till kommissionen.
4. Den nationella myndigheten ska se till 
att de anmälda organen offentliggör 
förteckningarna över standardavgifter för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en


