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Ändringsförslag 146
Linda McAvan

Förslag till förordning
Beaktandeled 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– med beaktande av 2010 års direktiv om 
förebyggande av stick- och skärskador, 
som garanterar säkerhet inte bara för 
patienten, utan också för användare av 
vassa nålar. 

Or. en

Ändringsförslag 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Viljan att ge patienten snabb tillgång 
till nya medicintekniska produkter får 
aldrig ta företräde framför patientens 
säkerhet.

Or. en

Motivering

I enlighet med Europaparlamentets resolution om defekta silikongelfyllda bröstimplantat 
tillverkade av det franska företaget PIP (2012/2621 (RSP)) och med hänvisning till 
Hippokrates första princip som uppmanar sjukvårdpersonalen att först och främst inte 
åsamka skada.
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Ändringsförslag 148
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Många små och medelstora företag 
är aktiva inom området för 
medicintekniska produkter. Detta bör tas i 
beaktande när sektorn regleras, utan att 
man åsidosätter säkerhets- och 
hälsoaspekterna.

Or. en

Ändringsförslag 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Denna förordnings tillämpningsområde 
bör tydligt avgränsas från annan 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller sådana produkter som 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, läkemedel, kosmetiska 
produkter och livsmedel. 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 178/2002 av den 
28 januari 2002 om allmänna principer 
och krav för livsmedelslagstiftning, om 
inrättande av Europeiska myndigheten 
för livsmedelssäkerhet och om 
förfaranden i frågor som gäller 
livsmedelssäkerhet bör därför ändras så 
att det inte längre gäller medicintekniska 
produkter.

(7) Denna förordnings tillämpningsområde 
bör tydligt avgränsas från annan 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller sådana produkter som 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, läkemedel, kosmetiska 
produkter och livsmedel. Eftersom det i 
vissa fall kan vara svårt att skilja mellan 
medicintekniska produkter och kosmetika, 
läkemedel och livsmedel bör den striktaste 
lagstiftningen gälla i varje enskilt fall.

Or. en
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Ändringsförslag 150
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I fall då tillverkaren inte 
marknadsför en produkt för medicinska 
syften kan en certifiering som 
medicinteknisk produkt inte krävas. På 
samma sätt kan inte en produkt utgöra ett 
tillbehör till en särskild medicinteknisk 
produkt om inte tillverkaren särskilt har 
angett att den ska underlätta det avsedda 
syftet med den medicintekniska 
produkten.

Or. en

Ändringsförslag 151
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) I rådets och Europaparlamentets 
direktiv (EU) nr 2010/63 av den 
22 september 2010 om skydd av djur som 
används för vetenskapliga ändamål 
föreskrivs att tester på ryggradsdjur måste 
ersättas, begränsas eller förbättras.

Or. en

Motivering
I artikel 4.1 i det direktivet preciseras följande: Medlemsstaterna ska säkerställa att en 
vetenskapligt tillfredsställande metod eller teststrategi, som inte innebär användning av 
levande djur, ska användas i stället för ett försök när så är möjligt.
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Ändringsförslag 152
Michèle Rivasi

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 eller ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt. Eftersom det i 
vissa fall är svårt att skilja på en 
medicinteknisk produkt och en kosmetisk 
produkt bör möjligheten att på EU-nivå 
fatta beslut om en produkts rättsliga 
status införas i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av 
den 30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 153
Nora Berra

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 
eller ett tillbehör till en medicinteknisk 
produkt. Eftersom det i vissa fall är svårt 
att skilja på en medicinteknisk produkt och 
en kosmetisk produkt bör möjligheten att 
på EU-nivå fatta beslut om en produkts 

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte. 
Vid behov, till exempel om medlemsstater 
fattat olika beslut om samma produkt, kan 
kommissionen från fall till fall avgöra om 
en produkt ska eller inte ska definieras som 
en medicinteknisk produkt eller ett 
tillbehör till en medicinteknisk produkt. 
Eftersom det i vissa fall är svårt att skilja 
på en medicinteknisk produkt och en 
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rättsliga status införas i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

kosmetisk produkt bör möjligheten att på 
EU-nivå fatta beslut om en produkts 
rättsliga status införas i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 154
Horst Schnellhardt

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 
eller ett tillbehör till en medicinteknisk 
produkt. Eftersom det i vissa fall är svårt 
att skilja på en medicinteknisk produkt och 
en kosmetisk produkt bör möjligheten att 
på EU-nivå fatta beslut om en produkts 
rättsliga status införas i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

(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 
eller ett tillbehör till en medicinteknisk 
produkt. För att den rättsliga säkerheten 
ska garanteras bör ett sådant beslut 
motiveras av tydliga skäl och berörda 
tillverkare konsulteras under 
beslutsprocessen. Eftersom det i vissa fall 
är svårt att skilja på en medicinteknisk 
produkt och en kosmetisk produkt bör 
möjligheten att på EU-nivå fatta beslut om 
en produkts rättsliga status införas i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

Or. de
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Ändringsförslag 155
Thomas Ulmer

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 
eller ett tillbehör till en medicinteknisk 
produkt. Eftersom det i vissa fall är svårt 
att skilja på en medicinteknisk produkt och 
en kosmetisk produkt bör möjligheten att 
på EU-nivå fatta beslut om en produkts 
rättsliga status införas i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

(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 i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och rådet från 
fall till fall avgöra om en produkt ska eller 
inte ska definieras som en medicinteknisk 
produkt eller ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt. Eftersom det i 
vissa fall är svårt att skilja på en 
medicinteknisk produkt och en kosmetisk 
produkt bör möjligheten att på EU-nivå 
fatta beslut om en produkts rättsliga status 
införas i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 av den 
30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

Or. de

Motivering

Kommissionen bör inte ensam ha ansvaret för att besluta om vilken klass en produkt ska 
tillhöra. Om problem skulle uppstå krävs här tillgång till korrekt rådgivning.

Ändringsförslag 156
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 11a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(11a) Oreglerade icke-invasiva produkter, 
som icke-korrigerande kontaktlinser för 
kosmetiska ändamål, kan orsaka 
hälsokomplikationer, till exempel keratit,
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om de marknadsförs eller används 
felaktigt. Det måste finnas lämpliga 
säkerhetsnormer för att garantera 
säkerhet för de konsumenter som väljer 
att använda dessa produkter. 

Or. en

Ändringsförslag 157
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Produkter som används vid 
blodgivning och blodbehandling ska 
uppfylla kraven i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2002/98/EG av den 
27 januari 2003 om fastställande av 
kvalitets- och säkerhetsnormer för 
insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av humanblod 
och blodkomponenter och om ändring av 
direktiv 2001/83/EG.

Or. de

Motivering

Medicintekniska produkter som är godkända och används inom detta område regleras på 
ytterligare sex ställen i EU-rätten. Där ställs ofta högre krav än de som föreskrivs i denna 
förordning. Det är viktigt att de standarderna inte sänks.

Ändringsförslag 158
Linda McAvan

Förslag till förordning
Skäl 12a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12a) Reklam för estetisk kirurgi bör 
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regleras bättre för att säkerställa att 
patienter är fullt medvetna om både risker 
och fördelar. Medlemsstaterna bör 
särskilt överväga att förbjuda reklam för 
kosmetiska implantat i likhet med vad 
Frankrike och Belgien redan har gjort.

Or. en

Motivering

Reklam för estetisk kirurgi, såsom bröstimplantat, riskerar att trivialisera dessa ingrepp. 
Vissa medlemsstater har förbjudit reklam för estetisk kirurgi och det finns redan ett förbud 
mot reklam för receptbelagda mediciner inom EU.

Ändringsförslag 159
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 
riskerna och fördelarna med användning av 
nanomaterial i medicintekniska produkter. 
För att kunna säkerställa en hög hälsonivå, 
fri rörlighet för varor och rättslig säkerhet 
för tillverkare är det nödvändigt att införa 
en enhetlig definition av nanomaterial på 
grundval av kommissionens 
rekommendation av den 18 oktober 2011 
om definitionen av nanomaterial, med den 
flexibilitet som krävs för att anpassa denna 
definition till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och senare 
lagstiftning inom unionen och 
internationellt. I samband med 
konstruktion och tillverkning av 
medicintekniska produkter bör tillverkarna 
iaktta särskild försiktighet vid användning 
av nanopartiklar som är avsedda att avges 
till människokroppen, och dessa produkter 
bör undergå det strängaste förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse.
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Or. en

Ändringsförslag 160
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 161
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 13
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(13) Det råder vetenskaplig osäkerhet om 
riskerna och fördelarna med användning av 
nanomaterial i medicintekniska produkter. 
För att kunna säkerställa en hög hälsonivå, 
fri rörlighet för varor och rättslig säkerhet 
för tillverkare är det nödvändigt att införa 
en enhetlig definition av nanomaterial på 
grundval av kommissionens 
rekommendation av den 18 oktober 2011 
om definitionen av nanomaterial, med den 
flexibilitet som krävs för att anpassa denna 
definition till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och senare 
lagstiftning inom unionen och 
internationellt. I samband med 
konstruktion och tillverkning av 
medicintekniska produkter, liksom vid 
överensstämmelseförfarandet, bör 
tillverkarna vid användning av 
nanopartiklar som uttryckligen är avsedda 
att avges till människokroppen ta hänsyn 
till ytterligare grundläggande krav som 
ställs på det använda nanomaterialet och 
dess användning i den aktuella 
produktgruppen samt iaktta särskild 
försiktighet, och dessa produkter bör 
undergå det strängaste förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse.

Or. de

Motivering

Många medicintekniska produkter innehåller nanomaterial utan att för den skull utgöra 
någon fara för patienten. Vid klassificeringen av medicintekniska produkter med 
nanomaterial bör därför hänsyn tas till nanomaterialens avsedda effekt.

Ändringsförslag 162
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 13a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(13a) Medicintekniska produkter som 
används för donationer av ämnen från 
människa och deras användning för 
behandlingar måste anpassas till EU:s 
folkhälsolagstiftning för att garantera 
miniminormer för kvalitet och säkerhet, 
inklusive direktiv 2002/98/EG om 
fastställande av kvalitets- och 
säkerhetsnormer för insamling, kontroll, 
framställning, förvaring och distribution 
av humanblod och blodkomponenter och 
kompletterande direktiv.

Or. en

Motivering

De medicintekniska produkter som är inblandade i insamlingen, förvaringen, testningen och 
användningen av blod, såsom de som används för aferes, måste redan uppfylla kraven i sex 
kompletterande EU-rättsakter på folkhälsoområdet. Befintlig lagstiftning säkerställer att det 
blod och de blodkomponenter som produkterna hanterar håller en viss kvalitet, eftersom 
produkterna själva redan måste uppfylla högsta möjliga standard och genomgå synnerligen 
rigorösa patientsäkerhetskontroller.

Ändringsförslag 163
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) När det gäller medicintekniska 
produkter som består av mer än en 
implanterbar del, som höftimplantat, bör 
olika tillverkares delar anpassas till 
varandra för att undvika att en 
fungerande del av utrustningen måste 
ersättas och därmed orsaka onödiga 
risker och obehag för patienterna. 
Kommissionen bör undersöka behovet av 
ytterligare åtgärder för att säkerställa att 
motsvarande delar av höftimplantaten 
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från olika tillverkare är kompatibla, med 
tanke på att höftoperationer ofta utförs på 
äldre människor för vilka hälsoriskerna 
vid en operation är högre.

Or. en

Ändringsförslag 164
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) För att de relevanta aktörerna lättare 
ska förstå lagstiftningskraven och därmed 
följa dem i större utsträckning bör det 
tydligt framgå vilka allmänna skyldigheter 
de olika ekonomiska aktörerna har, 
inklusive importörer och distributörer 
enligt den nya lagstiftningsramen för 
saluföring av produkter, utan att det 
påverkar de särskilda skyldigheter som 
fastställs i de olika delarna av denna 
förordning.

(24) För att de relevanta aktörerna lättare 
ska förstå lagstiftningskraven och därmed 
följa dem i större utsträckning bör det 
tydligt framgå vilka allmänna skyldigheter 
de olika ekonomiska aktörerna har, 
inklusive importörer och distributörer 
enligt den nya lagstiftningsramen för 
saluföring av produkter, utan att det 
påverkar de särskilda skyldigheter som 
fastställs i de olika delarna av denna 
förordning. Nödvändiga förutsättningar 
bör skapas för att specialiserade små och 
medelstora företag lättare ska få tillgång 
till marknaden.

Or. sl

Ändringsförslag 165
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att undvika att risken för skada 
eller risken för att tillverkaren blir 
insolvent överflyttas till patienter som 
skadats av medicintekniska produkter och 
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för att se till att betalarna har ansvaret för 
behandlingskostnaderna bör tillverkarna 
åläggas att teckna ansvarsförsäkring med 
lämplig minimitäckning.

Or. en

Ändringsförslag 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att undvika att risken för skada 
eller risken för att tillverkaren blir 
insolvent överflyttas på patienter som 
skadats av medicintekniska produkter bör
tillverkarna åläggas att teckna 
ansvarsförsäkring med lämplig 
minimitäckning.

Or. en

Ändringsförslag 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att se till att skadade patienter 
får ersättning för sina skador och för att 
förhindra att tillverkaren blir insolvent 
bör tillverkaren åläggas att teckna 
ansvarsförsäkring med lämplig 
minimitäckning

Or. en



PE510.741v01-00 16/94 AM\935943SV.doc

SV

Motivering

En ansvarsförsäkring med tillräcklig minimitäckning skulle säkerställa att risken för skador 
och risken för att tillverkaren ska bli insolvent inte måste bäras av de skadade patienterna 
och dem som betalar kostnaden för behandlingen.

Ändringsförslag 168
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Skäl 27a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27a) Personen med särskild kompetens 
bör ha minimikvalifikationer när det 
gäller utbildning, erfarenhet och 
yrkesmässig registrering. Ett exempel på 
sådan yrkesmässig registrering, särskilt 
för ingenjörer, skulle kunna vara att 
personen uppfyller de nationella kraven 
för Eur Ing-registrering, EU:s 
yrkesmässiga registrering för ingenjörer.

Or. en

Ändringsförslag 169
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 
2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 
2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 



AM\935943SV.doc 17/94 PE510.741v01-00

SV

av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i 
Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter behöver 
regleras för att en hög skyddsnivå ska 
garanteras i fråga om hälsa och säkerhet 
samtidigt som tydliga villkor skapas för 
denna rekonditionering. När en 
engångsprodukt rekonditioneras ändras 
dess avsedda ändamål och den som 
rekonditionerar produkten bör därför anses 
vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten.

av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i Europeiska 
unionen i enlighet med artikel 12a i 
direktiv 93/42/EEG, har konstaterat att 
rekonditionering av medicintekniska 
engångsprodukter behöver regleras för att 
en hög skyddsnivå ska garanteras i fråga 
om hälsa och säkerhet samtidigt som 
tydliga villkor skapas för denna 
rekonditionering. När en engångsprodukt 
rekonditioneras ändras dess avsedda 
ändamål och den som rekonditionerar 
produkten bör därför anses vara tillverkare 
av den rekonditionerade produkten. Det är 
förbjudet att rekonditionera produkter 
som är enbart implanterbara samt 
produkter som är enbart kirurgiskt 
invasiva.

Or. fr

Ändringsförslag 170
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Både vetenskapliga kommittén för 
nya och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av 
den 5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av 
beslut 2004/210/EG, i sitt vetenskapliga 
yttrande av den 15 april 2010 över 
säkerheten hos rekonditionerade 

(31) För att överensstämma med 
avfallshierarkin i direktiv 2008/98/EG bör 
alla produkter kunna återanvändas som 
regel och det bör vara upp till tillverkaren 
att motivera undantag från denna 
bestämmelse, grundat på tillräcklig 
vetenskaplig evidens relaterad till 
patientens eller andra användares 
säkerhet.
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medicintekniska produkter för 
engångsbruk, och kommissionen, i sin 
rapport av den 27 augusti 2010 till 
Europaparlamentet och rådet om 
rekonditionering av medicintekniska 
produkter i Europeiska unionen i enlighet 
med artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter 
behöver regleras för att en hög skyddsnivå 
ska garanteras i fråga om hälsa och 
säkerhet samtidigt som tydliga villkor 
skapas för denna rekonditionering. När 
en engångsprodukt rekonditioneras 
ändras dess avsedda ändamål och den 
som rekonditionerar produkten bör därför 
anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten.

Or. en

Motivering

Engångsanvändningen av medicintekniska produkter genererar en enorm mängd avfall som i 
vissa fall är giftigt. De ekologiska och externa kostnaderna för hanteringen av detta avfall 
läggs sedan till de kostnader som redan genererats genom tillverkningen och auktoriseringen 
av produkterna samt tillgången till dessa, vilket strider mot ett hållbart hälso- och 
sjukvårdssystem.

Ändringsförslag 171
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 



AM\935943SV.doc 19/94 PE510.741v01-00

SV

2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 
av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i 
Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter behöver 
regleras för att en hög skyddsnivå ska 
garanteras i fråga om hälsa och säkerhet 
samtidigt som tydliga villkor skapas för 
denna rekonditionering. När en 
engångsprodukt rekonditioneras ändras 
dess avsedda ändamål och den som 
rekonditionerar produkten bör därför anses 
vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten.

2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 
av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i 
Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter behöver 
regleras för att en hög skyddsnivå ska 
garanteras i fråga om hälsa och säkerhet 
samtidigt som tydliga villkor skapas för 
denna rekonditionering. När en 
engångsprodukt rekonditioneras ändras 
dess avsedda ändamål och den som 
rekonditionerar produkten bör därför anses 
vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten. Medicintekniska 
engångsprodukter med i förväg kända 
säkerhetsrisker bör inte rekonditioneras. 
En förteckning över produkter med 
sådana risker bör sammanställas. 

Or. cs

Ändringsförslag 172
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 
2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 

(31) Både vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av den 
5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av beslut 
2004/210/EG, i sitt vetenskapliga yttrande 
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av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i 
Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter behöver 
regleras för att en hög skyddsnivå ska 
garanteras i fråga om hälsa och säkerhet 
samtidigt som tydliga villkor skapas för 
denna rekonditionering. När en 
engångsprodukt rekonditioneras ändras 
dess avsedda ändamål och den som 
rekonditionerar produkten bör därför anses 
vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten.

av den 15 april 2010 över säkerheten hos 
rekonditionerade medicintekniska 
produkter för engångsbruk, och 
kommissionen, i sin rapport av den 
27 augusti 2010 till Europaparlamentet och 
rådet om rekonditionering av 
medicintekniska produkter i 
Europeiska unionen i enlighet med 
artikel 12a i direktiv 93/42/EEG, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter behöver 
regleras för att en hög skyddsnivå ska 
garanteras i fråga om hälsa och säkerhet 
samtidigt som tydliga villkor skapas för 
denna rekonditionering. När en 
engångsprodukt rekonditioneras ändras 
dess avsedda ändamål och den som 
rekonditionerar produkten bör därför anses 
vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten. För att skapa större tydlighet 
bör endast produkter avsedda för 
engångsbruk och inte engångsprodukter 
rekonditioneras. När det gäller 
rekonditionering bör därför termerna 
flergångsprodukter, produkter avsedda 
för engångsbruk och engångsprodukter 
definieras i denna förordning och skilja 
sig från varandra.

Or. en

Ändringsförslag 173
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31a) På grund av engångsprodukters 
mycket komplicerade art och deras 
rekonditionering i EU är det först och 
främst viktigt att överväga de effekter som 
eventuella genomgripande ändringar av 
politiken kan få för säkerheten hos 
patienter, dem som ansvarar för den 
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kliniska prövningen och andra 
inblandade intressenter. Av den 
anledningen bör en tillförlitlig och 
genomblickbar konsekvensbedömning 
först genomföras som tar hänsyn till de 
ekonomiska, sociala (inbegripet 
hälsosystem) och miljömässiga 
konsekvenser det kan få om man vidtar 
eller inte vidtar åtgärder inom politiken. 
Om en konsekvensbedömning är möjlig 
ska resultaten presenteras i en rapport till 
alla berörda intressenter.

Or. en

Motivering

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Ändringsförslag 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Ändringsförslag 175
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 176
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(33) De medicintekniska produkterna bör 
som en allmän regel vara försedda med 
CE-märkning som visar att de 
överensstämmer med denna förordning, så 
att de omfattas av den fria rörligheten för 
varor inom unionen och kan tas i bruk för 
sitt avsedda ändamål. Medlemsstaterna bör 
inte, av skäl som rör kraven i denna 
förordning, försöka hindra att produkterna 
släpps ut på marknaden eller tas i bruk.

(33) De medicintekniska produkterna bör 
som en allmän regel vara försedda med 
CE-märkning som visar att de 
överensstämmer med denna förordning, så 
att de omfattas av den fria rörligheten för 
varor inom unionen och kan tas i bruk för 
sitt avsedda ändamål. Medlemsstaterna bör 
inte, av skäl som rör kraven i denna 
förordning, försöka hindra att produkterna 
släpps ut på marknaden eller tas i bruk. 
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Medlemsstaterna bör dock tillåtas fatta 
beslut om de vill begränsa användningen 
av alla särskilda typer av medicintekniska 
produkter med hänsyn till aspekter som 
inte omfattas av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 177
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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.

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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 samt vara 
kompatibelt med säkerhetsdetaljerna 
enligt definitionen i direktiv 2011/62/EU.

Or. fr

Ändringsförslag 178
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Skäl 34
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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.

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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 och 
farmaceuternas inköpspolitik och 
lagerhantering samt vara kompatibelt med 
andra autentiseringssystem som redan 
förekommer i dessa miljöer.

Or. fr

Motivering

Ett elektroniskt autentiseringssystem för läkemedel bör införas till följd av direktivet om 
förfalskade läkemedel. Det är viktigt att de system som utarbetas för medicintekniska 
produkter respektive läkemedel är kompatibla så att man undviker att de aktörer inom 
leveranskedjan som arbetar med båda dessa typer av produkter belastas alltför hårt.

Ändringsförslag 179
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna på marknaden tack vare 
förbättrad tillbudsrapportering, riktade 

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna på marknaden tack vare 
förbättrad tillbudsrapportering, riktade 
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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.

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 apotekarnas
inköpspolitik och lagerhantering och vara 
kompatibelt med andra 
autentiseringssystem som redan är i bruk.

Or. en

Motivering

Det är troligt att ett elektroniskt system för autentisering av mediciner kommer att inrättas i 
enlighet med direktivet om förfalskade läkemedel. Det är viktigt att systemen för 
medicintekniska produkter och läkemedel är kompatibla. I annat fall kan detta skapa en 
betydande och kanske ohanterlig börda för de aktörer i leverantörskedjan som arbetar med 
båda typerna av produkter.

Ändringsförslag 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) 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.

(35) Öppenhet och tydlig och 
icke-kommersiell 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.

Or. en

Ändringsförslag 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) 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.

(35) Öppenhet och information som är 
lättbegriplig, trovärdig, objektiv, 
lättillgänglig och icke-kommersiell 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 182
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eudameds elektroniska system 
rörande produkter på marknaden, de 
relevanta ekonomiska aktörerna och intyg 
bör ge allmänheten tillräcklig information 
om produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet rörande kliniska 
prövningar 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 

(37) Eudameds elektroniska system 
rörande produkter på marknaden, de 
relevanta ekonomiska aktörerna och intyg 
bör ge allmänheten tillräcklig information 
om produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet rörande kliniska 
prövningar 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 
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av information mellan de behöriga 
myndigheterna.

av information mellan de behöriga 
myndigheterna. En regelbunden översikt 
av informationen om övervakning och 
marknadskontroll bör göras tillgänglig 
för människor som arbetar inom vården 
och för allmänheten.

Or. en

Motivering

Vårdpersonal och allmänheten kommer att dra nytta av en sammanfattning av informationen 
från övervakningen och marknadskontrollen. Eftersom denna information kommer att kräva 
känslig hantering är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum för att 
tillhandahålla information från den europeiska databasen.

Ändringsförslag 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eudameds elektroniska system 
rörande produkter på marknaden, de 
relevanta ekonomiska aktörerna och intyg 
bör ge allmänheten tillräcklig information 
om produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet rörande kliniska 
prövningar 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 

(37) Eudameds elektroniska system bör 
göra det möjligt för allmänheten att få 
tillräcklig information om produkter på 
den europeiska marknaden. Lämpliga 
nivåer på allmänhetens och 
sjukvårdspersonalens tillgång till de delar 
i Eudameds elektroniska system som 
tillhandahåller viktig information om 
medicintekniska produkter som kan 
utgöra en risk för folkhälsa och säkerhet
är mycket viktigt. Tillgång till uppgifter 
bör beviljas på begäran, i enlighet med 
förordning (EG) nr 1049/2001. Det 
elektroniska systemet rörande kliniska 
prövningar 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 
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myndigheterna. 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

Motivering

Detta är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 
30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens 
handlingar.

Ändringsförslag 184
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. sl

Ändringsförslag 185
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna 
sammanställa en rapport om säkerhets-
och prestandaaspekter och resultaten av 
den kliniska utvärderingen. En 
sammanfattning av säkerhets- och 
prestandarapporten bör vara allmänt 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna förse den 
nationella myndigheten, eller vid behov 
den myndighet som deltar i förfarandet 
för godkännande för försäljning, med en 
fullständig rapport om produktens 
säkerhet och kliniska prestanda. Hela 
rapporten och en sammanfattning av den 
bör vara tillgänglig för allmänheten 
genom Eudamed.

Or. en

Ändringsförslag 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 39a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39a) För invasiva produkter med 
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diagnos- och mätfunktion måste 
medlemsstaterna vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att förhindra risken för 
infektion och mikrobiell kontaminering 
mellan patienter. I detta syfte bör 
medlemsstaterna undanröja kända eller 
förutsebara risker för patientsäkerheten 
genom att bland annat rekommendera 
vilka desinfektionsnivåer och 
desinfektionsprotokoll som är säkrast 
samt säkerställa att användare och hälso-
och sjukvårdsinstitutioner genomför dessa 
på ett effektivt sätt. I enlighet med 
bestämmelserna i artikel 74 i denna 
förordning ska kommissionen se till att 
dessa förebyggande hälsoskyddsåtgärder 
är ändamålsenliga.

Or. fr

Motivering

Aktuella kliniska utvärderingar visar att det är hög risk för att patogener som är smittobärare 
av sjukdomar som ingår i registret över sexuellt överförbara sjukdomar (papillomvirus, 
herpes, hepatit osv.) överförs från patient till patient. Skillnaderna i praxis när det gäller de 
protokoll som är anpassade till patientsäkerheten för dessa produkter har lett till att 
patienterna drabbas av infektioner och ibland också avlider.

Ändringsförslag 188
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter 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 nya 
produkter, produkter som tillverkas med ny 
teknik, produkter som tillhör en kategori 

(42) Beträffande innovativa
medicintekniska högriskprodukter bör de 
behöriga myndigheterna i ett tidigt skede 
informeras om produkter som genomgår 
bedömning för överensstämmelse och få 
rätt att vid avsaknad av gemensamma 
tekniska specifikationer eller riktlinjer för 
genomförandet av den kliniska 
prövningen bedöma kliniska data och gå 
vidare med en vetenskaplig bedömning, 
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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 innan ansökan lämnas in 
till det anmälda organet.

särskilt när det gäller nya produkter, 
produkter 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 innan 
ansökan lämnas in till det anmälda organet.

Or. en

Ändringsförslag 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter 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 nya produkter, 
produkter 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 innan 

(42) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter bör de behöriga
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 nya produkter, 
produkter 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 innan 
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ansökan lämnas in till det anmälda organet. ansökan lämnas in till det anmälda organet.

Or. en

Ändringsförslag 190
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) De tillverkare av högriskprodukter 
som berörs av den vetenskapliga 
bedömningen bör ges råd om lämplig 
bedömning av deras produkters 
överensstämmelse, särskilt när det gäller 
de kliniska data som krävs för den 
kliniska prövningen. Dessa vetenskapliga 
råd kan ges av den vetenskapliga 
rådgivande kommittén eller något av EU:s 
referenslaboratorier och publiceras på en 
offentlig databas.

Or. en

Ändringsförslag 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse bör inte tillämpas på 
alla typer av produkter. Ett snabbt 
centraliserat förfarande för godkännande 
för försäljning bör införas för
– implanterbara produkter och aktiva 
terapeutiska produkter, avsedda att 
användas i direkt kontakt med hjärtat, 
centrala cirkulationssystemet och centrala 
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nervsystemet,
– implanterbara produkter för ryggrad 
samt höftled, axelled och knäled, med 
undantag för osteosyntetiska instrument 
och tillbehör,
– implantat och invasiva produkter för 
estetiska ändamål.
Ett snabbt decentraliserat förfarande för 
godkännande för försäljning bör införas 
för alla övriga produkter i klasserna IIb 
och III.

Or. fr

Motivering

Att processen med reglering och försäljningstillstånd faller väl ut i EU utgör ofta en 
förutsättning för ett fortsatt stöd att gå in på marknaden i USA. Det nuvarande systemet för 
bedömning av överensstämmelse uppmuntrar den amerikanska livsmedels- och 
läkemedelsmyndigheten FDA (Food and Drug Administration) att kostnadsfritt använda sig 
av EU:s marknad för storskalig klinisk prövning samt att utnyttja EU-medborgarna som 
försökskaniner. Detta resulterar i en konkurrensnackdel för arbetstagarna samt hälso- och 
sjukvårdsförsäkringarna i EU när negativa händelser inträffar, vilket följaktligen får negativa 
konsekvenser för EU:s övergripande produktivitet och konkurrenskraft.

Ändringsförslag 192
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig utsträckning. 
När det gäller produkter i klass III bör 
konstruktion och tillverkning uttryckligen 
ha godkänts innan de får släppas ut på 

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig utsträckning. 
När det gäller produkter i klass III bör 
konstruktion och tillverkning uttryckligen 
ha godkänts innan de får släppas ut på 
marknaden. Skärpningar avseende 



PE510.741v01-00 34/94 AM\935943SV.doc

SV

marknaden. produktindelningarna förutsätter att 
övergångsperioden är tillräckligt lång. 
Skyldigheten till ytterligare provning bör 
framför allt avskaffas i fråga om 
tillförlitliga och problemfria produkter 
som funnits på marknaden i årtionden. 
Det skulle vara mer ändamålsenligt att 
inrikta dessa resurser på innovationer.

Or. fi

Ändringsförslag 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig utsträckning. 
När det gäller produkter i klass III bör 
konstruktion och tillverkning uttryckligen 
ha godkänts innan de får släppas ut på 
marknaden.

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III måste det vara obligatoriskt att 
ett anmält organ deltar i lämplig 
utsträckning. När det gäller produkter i 
klass III bör konstruktion och tillverkning 
uttryckligen ha godkänts innan de får 
släppas ut på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 194
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
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överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig 
utsträckning. När det gäller produkter i 
klass III bör konstruktion och tillverkning 
uttryckligen ha godkänts innan de får 
släppas ut på marknaden.

överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa, 
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ har en noggrann kontroll. 
När det gäller produkter i klass III bör 
konstruktion och tillverkning uttryckligen 
ha godkänts innan de får släppas ut på 
marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 195
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Skäl 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45) Förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse bör förenklas och 
rationaliseras, samtidigt som kraven på de 
bedömningar som de anmälda organen ska 
göra bör vara tydligt angivna så att 
villkoren blir lika för alla.

(45) Förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse bör stärkas och 
rationaliseras, samtidigt som kraven på de 
bedömningar som de anmälda organen ska 
göra bör vara tydligt angivna så att 
villkoren blir lika för alla.

Or. fr

Ändringsförslag 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Skäl 46a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(46a) För att säkerställa den allmänna 
säkerheten på marknaden bör varje fysisk 
eller juridisk person ha rätt att i god tro 
offentliggöra eller sprida information om 
en omständighet, uppgift eller aktivitet, 
när bristande kännedom om denna 
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omständighet, uppgift eller aktivitet 
uppfattas som en risk för hälsan eller 
miljön.

Or. fr

Motivering

Syftet med detta skäl är att skydda personer som avslöjar missförhållanden.

Ändringsförslag 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 47

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(47) Reglerna om kliniska prövningar bör 
vara i linje med viktiga internationella 
riktlinjer på området, t.ex. den 
internationella standarden ISO 14155:2011 
om god klinisk praxis för kliniska 
prövningar av medicintekniska produkter 
och den senaste versionen (från 2008) av 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, för att man ska vara säker på att 
kliniska prövningar som genomförs i 
unionen godtas i andra delar av världen och 
att kliniska prövningar utanför unionen 
som genomförs i enlighet med 
internationella riktlinjer kan godtas enligt 
denna förordning.

(47) Reglerna om kliniska prövningar bör 
vara i linje med viktiga internationella 
riktlinjer på området, t.ex. den 
internationella standarden 
ISO 14155:2011, eller senare versioner av 
den, om god klinisk praxis för kliniska 
prövningar av medicintekniska produkter 
och den senaste versionen av 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, för att man ska vara säker på att 
kliniska prövningar som genomförs i 
unionen godtas i andra delar av världen och 
att kliniska prövningar utanför unionen 
som genomförs i enlighet med 
internationella riktlinjer kan godtas enligt 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Skäl 48
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48) Det bör inrättas ett elektroniskt system 
på unionsnivå för att säkerställa att varje 
klinisk prövning registreras i en allmänt 
tillgänglig databas. För att skydda rätten till 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna bör 
personuppgifter om de försökspersoner 
som deltar i den kliniska prövningen inte 
registreras i det elektroniska systemet. För 
att garantera synergieffekter med kliniska 
prövningar av läkemedel bör det 
elektroniska systemet för kliniska 
prövningar av medicintekniska produkter 
vara kompatibelt med den EU-databas som 
ska inrättas för kliniska prövningar av 
humanläkemedel.

(48) Det bör inrättas ett elektroniskt system 
på unionsnivå för att säkerställa att varje 
klinisk prövning registreras i en allmänt 
tillgänglig databas. För att skydda rätten till 
skydd av personuppgifter i enlighet med 
artikel 8 i Europeiska unionens stadga om 
de grundläggande rättigheterna bör 
personuppgifter om de försökspersoner 
som deltar i den kliniska prövningen inte 
registreras i det elektroniska systemet. För 
att garantera synergieffekter med kliniska 
prövningar av läkemedel bör det 
elektroniska systemet för kliniska 
prövningar av medicintekniska produkter 
vara kompatibelt med den EU-databas som 
ska inrättas för kliniska prövningar av 
humanläkemedel och även med databasen 
på www.clinicaltrials.gov i USA (FDA).

Or. en

Motivering

Vissa kliniska prövningar genomförs med samma produkter och/eller samma protokoll för 
kliniska prövningar i både USA och EU. Öppenheten gentemot patienter som deltar i kliniska 
prövningar och gentemot myndigheter skulle kunna stärkas genom att göra informationen 
tillgänglig i båda databaserna.

Ändringsförslag 199
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) Kliniska prövningar och andra 
kliniska studier som innebär en risk för 
försökspersonen bör endast tillåtas efter 
bedömning och godkännande av en 
etikkommitté. 

Or. en
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Ändringsförslag 200
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Sponsorerna bör rapportera vissa
negativa händelser som inträffar under de 
kliniska prövningarna till de berörda 
medlemsstaterna, som bör ha möjlighet att 
avsluta prövningarna eller belägga dem 
med förbud om att få fortsätta om det 
bedöms vara nödvändigt för att säkerställa 
ett högt skydd av de försökspersoner som 
deltar i kliniska prövningar. Sådan 
information bör delges medlemsstaterna.

(50) Sponsorerna bör rapportera negativa 
händelser som inträffar under de kliniska 
prövningarna till de berörda 
medlemsstaterna, som måste ha möjlighet 
att avsluta prövningarna eller belägga dem 
med förbud om att få fortsätta om det 
bedöms vara nödvändigt för att säkerställa 
ett högt skydd av de försökspersoner som 
deltar i kliniska prövningar. Sådan 
information måste delges medlemsstaterna, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Skäl 50

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(50) Sponsorerna bör rapportera vissa 
negativa händelser som inträffar under de 
kliniska prövningarna till de berörda 
medlemsstaterna, som bör ha möjlighet att 
avsluta prövningarna eller belägga dem 
med förbud om att få fortsätta om det 
bedöms vara nödvändigt för att säkerställa 
ett högt skydd av de försökspersoner som 
deltar i kliniska prövningar. Sådan 
information bör delges medlemsstaterna.

(50) Sponsorerna bör rapportera vissa 
negativa händelser, inklusive allvarliga 
bieffekter, bieffekter och 
produktofullkomligheter som inträffar 
under de kliniska prövningarna till de 
berörda medlemsstaterna, som bör ha 
möjlighet att avsluta prövningarna eller 
belägga dem med förbud om att få fortsätta 
om det bedöms vara nödvändigt för att 
säkerställa ett högt skydd av de 
försökspersoner som deltar i kliniska 
prövningar. Sådan information bör delges 
medlemsstaterna.
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Or. en

Motivering

Denna formulering skulle göra att texten hamnar i linje med ISO 14155, Klinisk prövning av 
medicintekniska produkter — God klinisk praxis.

Ändringsförslag 202
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51a) Kliniska prövningar som innebär en 
risk för försökspersonen bör endast 
tillåtas efter bedömning och godkännande 
av en etikkommitté. 

Or. en

Motivering

Med hänsyn till debatten om förordningen om kliniska prövningar anser föredraganden att 
etikkommittéernas roll bör stärkas.

Ändringsförslag 203
Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 51b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(51b) Strikta regler för personer som inte 
kan ge informerat samtycke, till exempel 
barn och personer som inte är 
beslutskompetenta, bör fastställas på 
samma nivå som i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/20/EG av den 
4 april 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar rörande tillämpning av god 
klinisk sed vid kliniska prövningar av 
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humanläkemedel¹.
_____________
¹ EGT L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om kliniska prövningar för medicintekniska produkter är 
bestämmelserna om kliniska prövningar väldigt svaga och otydliga. Kliniska prövningar kan 
innebära en stor risk för patienten, till exempel om ryggmärgsprover tas. Därför måste 
bestämmelserna preciseras. I förslaget eftersträvas åtminstone den skyddsstandard som sedan 
2001 genom direktiv 2001/20/EG gäller för kliniska prövningar med medicinska produkter. 

Ändringsförslag 204
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Övervakningsförfarandena i kapitel VII kommer endast att fungera korrekt om 
vårdpersonalen känner att den kan rapportera om incidenter utan att oroa sig för 
repressalier. Under vissa omständigheter kan skydd för anonyma personer som rapporterar 
om missförhållanden behövas för att garantera trovärdig rapportering om incidenter.
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Ändringsförslag 205
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter måste kunna rapportera 
misstänkta allvarliga tillbud på nationell 
nivå med användning av enhetliga format. 
De nationella behöriga myndigheterna 
måste informera tillverkarna, och vid 
behov deras dotterbolag och 
underentreprenörer, och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter, 
andra medlemsstater, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen när de 
bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att minska risken för att 
sådana tillbud ska inträffa fler gånger.

Or. en

Ändringsförslag 206
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 54

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54) Bedömningen av rapporterade 
allvarliga tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden bör göras 
på nationell nivå, men man bör säkerställa 
att bedömningarna samordnas om det har 
inträffat liknande tillbud eller om 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden måste vidtas i mer än en 
medlemsstat, i syfte att kunna dela på 
resurserna och vidta enhetliga korrigerande 
åtgärder.

(54) Bedömningen av rapporterade 
allvarliga tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden bör göras 
på nationell nivå, men man bör säkerställa 
att bedömningarna samordnas om det har 
inträffat liknande tillbud eller om 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden måste vidtas i mer än en 
medlemsstat, i syfte att kunna dela på 
resurserna och vidta enhetliga korrigerande 
åtgärder och garantera tydliga 
förfaranden.
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Or. sl

Ändringsförslag 207
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 54a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(54a) Tillverkare bör regelbundet 
rapportera om medicintekniska produkter 
i klass III när det gäller data som är 
relevant för sambandet mellan fördelar 
och risker och befolkningens exponering 
för att kunna utvärdera om åtgärder för 
de berörda medicintekniska produkterna 
är nödvändiga.

Or. en

Ändringsförslag 208
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 55

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(55) Rapporteringen av allvarliga negativa 
händelser i samband med kliniska 
prövningar och rapportering av allvarliga 
tillbud efter att en medicinteknisk produkt 
har släppts ut på marknaden bör vara klart 
åtskilda så att man undviker 
dubbelrapportering.

(55) Rapporteringen av allvarliga negativa 
händelser i samband med kliniska 
prövningar och rapportering av allvarliga 
tillbud efter att en medicinteknisk produkt 
har släppts ut på marknaden bör vara klart 
åtskilda.

Or. en
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Ändringsförslag 209
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 56

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(56) Det bör införas regler för 
marknadskontroll i denna förordning för att 
förstärka de nationella behöriga 
myndigheternas rättigheter och 
skyldigheter, för att garantera att deras 
marknadskontroll samordnas på ett 
effektivt sätt och för att klargöra de 
tillämpliga förfarandena.

(56) Det bör införas regler för 
marknadskontroll i denna förordning för att 
förstärka de nationella behöriga 
myndigheternas rättigheter och 
skyldigheter, för att garantera att deras 
marknadskontroll samordnas på ett 
effektivt sätt och för att klargöra de 
tillämpliga förfarandena. Kommissionen 
bör tydligt fastställa på vilket sätt dessa 
inspektioner bör genomföras för att 
säkerställa ett enhetligt genomförande 
inom EU.

Or. en

Ändringsförslag 210
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Skäl 57a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57a) Medlemsstaterna uppmanas att 
fastställa och genomföra kännbara 
påföljder för tillverkare som gör sig 
skyldiga till fusk och bedrägeri med 
medicinsk utrustning. Påföljderna bör 
vara minst lika höga som de 
intäktsmässiga vinsterna till följd av 
fusket eller bedrägeriet. Påföljderna kan 
även omfatta fängelsestraff.

Or. da
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Ändringsförslag 211
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) 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 för att fullgöra de 
uppgifter som anges i denna förordning 
och i förordning (EU) […/...] om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, för att lämna råd till 
kommissionen och hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att denna 
förordning genomförs på ett harmoniserat 
sätt.

(59) 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 för att fullgöra de 
uppgifter som anges i denna förordning 
och i förordning (EU) […/...] om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, för att lämna råd till 
kommissionen och hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att denna 
förordning genomförs på ett harmoniserat 
sätt. Expertkommittén bör stödjas av en 
vetenskaplig rådgivande kommitté 
bestående av expertpaneler för särskilda 
medicinska discipliner för att kunna gå 
vidare med undersökningen av 
högriskprodukter och tillhandahålla 
riktlinjer och gemensamma tekniska 
specifikationer för klinisk utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 212
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) En europeisk rådgivningskommitté 
för medicintekniska produkter, bestående 
av representanter för organisationer för 
patienter, personer som utför de kliniska 
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prövningarna, sjuksköterskor, 
anhörigvårdare, chefer för 
sjukvårdsinrättningar, berörda tillverkare 
av medicintekniska produkter och andra 
berörda personer ledda av en representant 
från kommissionen, bör inrättas för att ge 
råd till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter om de 
tekniska, vetenskapliga, sociala och 
ekonomiska aspekterna av utsläppandet 
på marknaden och tillgängligheten när 
det gäller medicinteknik och relaterade 
tjänster i enlighet med denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 61

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(61) Kommissionen bör lämna 
vetenskapligt, tekniskt och motsvarande 
logistiskt stöd till den samordnande 
nationella myndigheten och se till att 
regelverket för medicintekniska produkter 
genomförs på unionsnivå på grundval av 
tillförlitliga vetenskapliga belägg.

(61) Kommissionen bör lämna 
vetenskapligt, tekniskt och motsvarande 
logistiskt stöd till den samordnande 
nationella myndigheten och se till att 
regelverket för medicintekniska produkter 
genomförs enhetligt på unionsnivå på 
grundval av tillförlitliga vetenskapliga 
belägg.

Or. en

Ändringsförslag 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Denna förordning värnar de (63) Denna förordning värnar de 
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grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt människans värdighet, personlig 
integritet, skydd av personuppgifter, frihet 
för konsten och vetenskapen, näringsfrihet 
och rätt till egendom. Dessa rättigheter och 
principer bör ligga till grund för 
medlemsstaternas tillämpning av denna 
förordning.

grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns särskilt i Europeiska unionens 
stadga om de grundläggande rättigheterna, 
särskilt människans värdighet, personlig 
integritet, principen om fritt och 
informerat samtycke, skydd av 
personuppgifter, frihet för konsten och 
vetenskapen, näringsfrihet och rätt till 
egendom, och även konventionen om 
mänskliga rättigheter. Dessa rättigheter 
och principer bör ligga till grund för 
medlemsstaternas tillämpning av denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 215
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
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klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Referenslaboratoriernas roll 
bör fokuseras på verksamhet efter 
utsläppandet på marknaden, varvid deras 
verksamhet även ger ett gott stöd till 
myndigheternas verksamhet. 
Referenslaboratoriernas oberoende 
ställning bör framhävas och deras 
uppgifter tydligt definieras. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

Or. fi

Ändringsförslag 216
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en (64) För att man ska kunna upprätthålla en 
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hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen i fråga om följande: sådana 
produkter som omfattas av denna 
förordning och som liknar medicintekniska 
produkter men inte nödvändigtvis har 
något medicinskt ändamål; anpassning av 
definitionen av nanomaterial till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och utvecklingen inom unionen och 
internationellt; anpassning till den tekniska 
utvecklingen av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen i fråga om följande: sådana 
produkter som omfattas av denna 
förordning och som liknar medicintekniska 
produkter men inte nödvändigtvis har 
något medicinskt ändamål; anpassning av 
definitionen av nanomaterial till den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
och utvecklingen inom unionen och 
internationellt; anpassning till den tekniska 
utvecklingen av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de krav som de anmälda 
organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Or. de
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Motivering

För att uppnå enhetlighet i alla medlemsstater beträffande de krav som ställs på anmälda 
organ samt garantera likvärdiga och rättvisa villkor är det bättre att tala om ”krav” på de 
anmälda organen än om ”minimikrav”. Den terminologin motsvarar dessutom den som 
används för anmälda organ i Europarlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG.

Ändringsförslag 217
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och 
de anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena 
för bedömning av överensstämmelse och
av den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning av klassificeringsreglerna och 
av den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Väsentliga delar i denna 
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den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

förordning, såsom de allmänna säkerhets-
och prestandakraven, kraven på teknisk 
dokumentation och minimikraven i 
EU-försäkran om överensstämmelse, får 
endast ändras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

Or. cs

Ändringsförslag 218
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt; 
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt; 
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
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EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer; 
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ; 
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer; 
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ; 
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Väsentliga delar i denna 
förordning, såsom de allmänna säkerhets-
och prestandakraven, de delar som rör 
den tekniska dokumentationen, 
minimiinnehållet i EU-försäkran om 
överensstämmelse och ändringar eller 
tillägg i förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, bör dock endast kunna 
ändras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Det är särskilt 
viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå. Kommissionen 
bör, då den förbereder och utarbetar 
delegerade akter, se till att relevanta 
handlingar översänds samtidigt till 
Europaparlamentet och rådet och att detta 
sker så snabbt som möjligt och på lämpligt 
sätt.

Or. en

Motivering

Dessa delar är väsentliga i lagstiftningen och kan därför inte ändras genom delegerade akter, 
i enlighet med artikel 290 i fördraget.
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Ändringsförslag 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
följande: sådana produkter som omfattas av 
denna förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt;
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och de 
anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer;
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ;
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
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på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Väsentliga delar i denna 
förordning, såsom allmänna säkerhets-
och prestandakrav samt delar som rör den 
tekniska dokumentationen och kraven på
certifiering inom ramen för 
CE-märkningen, bör dock endast kunna 
ändras genom det ordinarie 
lagstiftningsförfarandet. Detta gäller även 
ändring och komplettering av dessa delar.
Det är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. de

Motivering

Här handlar det om de delar som kan ses som förordningens mest grundläggande. Dessa ska 
därför inte kunna ändras genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 220
Sari Essayah

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) För att ekonomiska aktörer, anmälda 
organ, medlemsstater och kommissionen 
ska kunna anpassa sig till de ändringar som 
införs genom denna förordning bör det 
införas en tillräckligt lång övergångsperiod 
för denna anpassning och för de 
organisatoriska åtgärder som behöver 
vidtas för tillämpningen av förordningen. 
Innan förordningen börjar tillämpas är det 
särskilt viktigt att tillräckligt många 
anmälda organ har utsetts i enlighet med de 

(68) För att ekonomiska aktörer, anmälda 
organ, medlemsstater och kommissionen 
ska kunna anpassa sig till de ändringar som 
införs genom denna förordning bör det 
införas en tillräckligt lång övergångsperiod 
för denna anpassning och för de 
organisatoriska åtgärder som behöver 
vidtas för tillämpningen av förordningen. 
Innan förordningen börjar tillämpas är det 
särskilt viktigt att tillräckligt många 
anmälda organ har utsetts i enlighet med de 
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nya kraven, så att det inte uppstår brist på 
medicintekniska produkter på marknaden.

nya kraven, så att det inte uppstår brist på 
medicintekniska produkter på marknaden. 
De anmälda organen är ekonomiska 
aktörer och kan anses ha 
koncentrationsbehov. Det är viktigt att 
anmälda organ kan samarbeta och att 
koncentration av de anmälda organen 
inte försvårar för små och medelstora 
företag att inleda verksamhet.

Or. fi

Ändringsförslag 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Skäl 68

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(68) För att ekonomiska aktörer, anmälda 
organ, medlemsstater och kommissionen
ska kunna anpassa sig till de ändringar som 
införs genom denna förordning bör det 
införas en tillräckligt lång övergångsperiod 
för denna anpassning och för de 
organisatoriska åtgärder som behöver 
vidtas för tillämpningen av förordningen. 
Innan förordningen börjar tillämpas är det 
särskilt viktigt att tillräckligt många 
anmälda organ har utsetts i enlighet med de 
nya kraven, så att det inte uppstår brist på 
medicintekniska produkter på marknaden.

(68) För att ekonomiska aktörer, särskilt 
små och medelstora företag, ska kunna 
anpassa sig till de ändringar som införs 
genom denna förordning och för att 
säkerställa att förordningen tillämpas rätt,
bör det införas en tillräckligt lång 
övergångsperiod för de organisatoriska 
åtgärder som behöver vidtas. Dock bör de 
delar av förordningen som direkt berör 
medlemsstaterna och kommissionen träda 
i kraft så snart som möjligt. Innan 
förordningen börjar tillämpas är det särskilt 
viktigt att tillräckligt många anmälda organ 
har utsetts i enlighet med de nya kraven, så 
att det inte uppstår brist på medicintekniska 
produkter på marknaden. Även vid 
tidpunkten för tillämpningen bör
befintliga anmälda organ som hanterar 
klass III vara föremål för en ansökan om 
anmälan i enlighet med artikel 31. 

Or. en
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Ändringsförslag 222
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för medicintekniska 
produkter och tillbehör till medicintekniska 
produkter som släpps ut på marknaden 
eller tas i bruk i unionen för användning 
för människor.

1. I denna förordning fastställs 
bestämmelser för medicintekniska 
produkter, tillbehör till medicintekniska 
produkter och medicintekniska produkter 
för estetiska ändamål som släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk i unionen för 
användning för människor.

Or. fr

Motivering

Medicintekniska produkter för estetiska ändamål bör ingå i förordningens 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 223
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I denna förordning avses med produkter 
både medicintekniska produkter och
tillbehör till medicintekniska produkter.

I denna förordning avses med produkter 
både medicintekniska produkter, tillbehör 
till medicintekniska produkter och 
medicintekniska produkter för estetiska 
ändamål.

Or. fr

Motivering

Medicintekniska produkter för estetiska ändamål bör ingå i förordningens 
tillämpningsområde.
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Ändringsförslag 224
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla, inklusive levande 
mikroorganismer, bakterier, svamp eller
virus.

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla och som uppnår sitt avsedda 
ändamål med farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska medel.

Or. en

Motivering

För närvarande omfattas medicintekniska produkter som innehåller levande biologiska 
substanser av direktiv 93/42/EEG. En generell uteslutning av biologiska ämnen som inte 
uppnår sitt avsedda ändamål genom farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel 
skulle resultera i en förlust av säkra och effektiva medicintekniska produkter på dagens 
marknad, eftersom de inte kommer att godkännas som medicintekniska produkter då de inte 
har några farmakologiska, immunologiska eller metaboliska verkningssätt.

Ändringsförslag 225
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla, inklusive levande 
mikroorganismer, bakterier, svamp eller
virus.

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla och som uppnår sin huvudsakliga 
verkan med hjälp av farmakologiska 
immunologiska eller metaboliska medel.

Or. de
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Ändringsförslag 226
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla, inklusive levande mikroorganismer,
bakterier, svamp eller virus.

f) Alla produkter som innehåller eller 
består av biologiska substanser eller 
organismer, utom sådana som avses i c 
och e, som är viabla, inklusive levande 
mikroorganismer, bakterier, svamp eller 
virus.

Or. en

Motivering

För närvarande omfattas medicintekniska produkter som innehåller levande biologiska 
substanser av direktiv 93/42/EEG. En generell uteslutning av biologiska ämnen som inte 
uppnår sitt avsedda ändamål genom farmakologiska, immunologiska eller metaboliska medel 
skulle resultera i en förlust av säkra och effektiva medicintekniska produkter på dagens 
marknad, eftersom de inte kommer att godkännas som medicintekniska produkter då de inte 
har några farmakologiska, immunologiska eller metaboliska verkningssätt.

Ändringsförslag 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) För produkter som består av ämnen 
eller kombinationer av ämnen som är 
avsedda att sväljas och som absorberas 
eller löses upp i människokroppen, som 
på grundval av stark vetenskaplig evidens 
inte medför några negativa hälsoeffekter 
för patienten.

Or. en
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Ändringsförslag 228
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En produkt som släpps ut på marknaden 
eller används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och vilken som en integrerad 
del innehåller en substans, som om den 
används separat anses vara ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1.2 i 
direktiv 2001/83/EG, inklusive läkemedel 
som härrör från blod eller plasma från 
människa enligt definitionen i artikel 1.10 i 
det direktivet, och som har en verkan som 
understöder produktens verkan, ska 
bedömas och godkännas i enlighet med 
denna förordning.

4. En produkt som släpps ut på marknaden 
eller används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och vilken som en integrerad 
del innehåller en substans, som om den 
används separat anses vara ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1.2 i 
direktiv 2001/83/EG, inklusive läkemedel 
som härrör från blod eller plasma från 
människa enligt definitionen i artikel 1.10 i 
det direktivet, och som har en verkan som 
understöder produktens verkan, ska 
bedömas och godkännas i enlighet med 
denna förordning efter samråd med den 
nationella läkemedelsmyndigheten eller 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 229
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Denna förordning ska inte hindra 
fortsatt tillämpning av åtgärderna i 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/98/EG av den 
27 januari 2003 och dess 
fem dotterdirektiv vilka fastställer 
kvalitets- och säkerhetsnormer för 
insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av humanblod 
och blodkomponenter.
Artiklarna 10 (personal), 14 (spårbarhet), 
15 (rapportering om allvarliga avvikande 
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händelser och biverkningar), 
19 (undersökning av givare) och 
29 (tekniska krav och anpassning av dem 
till den tekniska och vetenskapliga 
utvecklingen) i direktiv 2002/98/EG 
säkerställer säkerhet för donatorn och 
patienten och därför ska befintliga 
normer behållas.

Or. en

Ändringsförslag 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Förordningen om medicintekniska 
produkter påverkar inte medlemsstaternas 
frihet att besluta om att begränsa 
användningen av alla specifika typer av 
produkter när det gäller aspekter som inte 
täcks av denna förordning. 

Or. en

Ändringsförslag 231
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas beslut att begränsa 
användningen av alla typer av
medicintekniska produkter när det gäller 
aspekter som inte är harmoniserade 
genom denna förordning.

Or. en
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Motivering

Motsvarande ändring 13 i förordningen om in vitro-diagnostik och en bestämmelse i den 
farmaceutiska lagstiftningen.

Ändringsförslag 232
Mairead McGuinness

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, programvara, 
implantat, reagens, material eller annan 
artikel som enligt tillverkaren är avsedd att, 
antingen separat eller i kombination, 
användas för människor för ett eller flera 
av följande medicinska ändamål:

1. medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, programvara, 
implantat, reagens, material eller annan 
artikel som enligt tillverkaren är avsedd att, 
antingen separat eller i kombination, 
användas för människor för ett eller flera 
av följande direkt eller indirekt medicinska 
ändamål:

Or. en

Ändringsförslag 233
Peter Liese

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Motsvarande ändring 14 i förordningen om in vitro-diagnostik

Ändringsförslag 234
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 1 – strecksats 5– stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och som inte uppnår sin huvudsakliga, 
avsedda verkan i eller på 
människokroppen med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel, men som kan 
understödjas i sin funktion av sådana 
medel.

och som inte uppnår sitt ändamål i eller på 
människokroppen med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel.

Or. en

Ändringsförslag 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 1 – strecksats 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medicintekniska produkter som ska 
användas med ett kopplingssystem för 
överföring av vätskor måste vara 
godkända/standardiserade hos de olika 
tillverkarna för att patienterna ska få 
lämplig behandling av kroniska 
sjukdomar; i annat fall kan det avsedda 
ändamålet inte garanteras.

Or. it

Ändringsförslag 236
Christofer Fjellner

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantat eller andra invasiva produkter utgår
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avsedda för användning för människor 
som förtecknas i bilaga XV ska anses vara 
medicintekniska produkter, oavsett om de 
är tillverkade för att användas för 
medicinska ändamål eller ej. tillbehör till 
en medicinteknisk produkt:

Or. en

Motivering

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Ändringsförslag 237
Nora Berra

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantat eller andra invasiva produkter 
avsedda för användning för människor som 
förtecknas i bilaga XV ska anses vara 
medicintekniska produkter, oavsett om de 
är tillverkade för att användas för 
medicinska ändamål eller ej.

Implantat eller andra invasiva produkter 
samt produkter som använder sig av 
externa fysikaliska agenser, avsedda för 
användning för människor som förtecknas i 
bilaga XV ska anses vara medicintekniska 
produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 238
Milan Cabrnoch

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

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

2. tillbehör till en medicinteknisk produkt: 
artikel som i sig själv inte är en 
medicinteknisk produkt men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för att 
möjliggöra användningen av produkten 
eller produkterna för dess eller deras 
avsedda ändamål, eller att särskilt 
underlätta den eller de medicintekniska 
produkternas funktion när det gäller 
avsedda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 239
Gilles Pargneaux

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. tillbehör till en medicinteknisk produkt: 
artikel som enligt tillverkaren är avsedd att 
användas tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för att 
möjliggöra eller underlätta användningen 
av produkten eller produkterna för dess 
eller deras avsedda ändamål.

Or. fr

Motivering

Lydelsen ”som i sig själv inte är en medicinteknisk produkt men” skapar oklarhet eftersom 
tillbehören till medicintekniska produkter ska följa samma regelverk som medicintekniska 
produkter i den följande delen av förordningen, och i artikel 1.1 andra stycket omnämns de 
som ”produkter” på samma sätt som medicintekniska produkter. Denna oklarhet bör 
undanröjas genom att orden ”som i sig själv inte är en medicinteknisk produkt men” stryks 
från definitionen av tillbehör.
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Ändringsförslag 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. artikel som i sig själv inte är en 
medicinteknisk produkt men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för att 
möjliggöra eller underlätta användningen 
av produkten eller produkterna för dess 
eller deras avsedda ändamål.

2. artikel som i sig själv inte är en 
medicinteknisk produkt men som enligt 
tillverkaren är avsedd att användas 
tillsammans med en eller flera 
medicintekniska produkter för att 
möjliggöra eller underlätta användningen 
av produkten eller produkterna för dess 
eller deras avsedda ändamål eller att 
underlätta produktens eller produkternas 
medicinska funktion när det gäller 
avsedda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 241
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. medicinteknisk produkt för estetiska 
ändamål: varje instrument, apparat, 
anordning, programvara, implantat, 
material, ämne eller annan artikel, som 
enligt tillverkaren är avsedd att, antingen 
separat eller i kombination, användas för 
människor för att förändra det fysiska 
utseendet, utan behandlande eller 
rekonstruerande syfte, genom 
implantering i människokroppen, genom 
adhesion vid ögats yta eller genom 
induktion i form av en vävnads- eller 
cellreaktion på ytliga eller andra delar av 
människokroppen.
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Omfattar ej tatueringsprodukter eller 
piercingar.

Or. fr

Motivering

Medicintekniska produkter för estetiska ändamål bör ingå i förordningens 
tillämpningsområde.

Ändringsförslag 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. tillbehör till en medicinteknisk 
produkt måste vara 
godkända/standardiserade hos de olika 
tillverkarna för att i alla situationer 
kunna garantera enskilda produkters 
prestanda vid behandling av patienter och 
produkternas avsedda ändamål. 

Or. it

Ändringsförslag 243
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. specialanpassad produkt: produkt som 
tillverkats efter skriftlig anvisning av en 
läkare, tandläkare eller annan person som 
genom sina yrkeskvalifikationer är behörig 
enligt nationell lag och som på sitt ansvar 
ger speciella konstruktionsegenskaper åt 
produkten, som är avsedd att användas 
endast för en viss patient.

3. specialanpassad produkt: produkt som 
tillverkats av en behörig person utifrån en 
enskild patients individuella önskemål 
och behov. I synnerhet kan tillverkning av 
en specialanpassad produkt ske på 
grundval av en skriftlig anvisning av en 
läkare, tandläkare eller annan person som 
genom sina yrkeskvalifikationer är behörig 
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enligt nationell lag och som på sitt ansvar 
ger speciella konstruktionsegenskaper åt 
den individuella produkten.
Massproducerade produkter som behöver 
anpassas till läkares, tandläkares eller 
andra yrkesmässiga användares krav och 
produkter som massproducerats 
industriellt efter skriftlig anvisning av 
läkare, tandläkare eller andra behöriga 
personer ska dock inte anses vara 
specialanpassade produkter.

Or. de

Motivering

Att definiera ”specialanpassade produkter” som enbart receptbelagda produkter blir för 
snävt. Exempelvis tillverkar hörapparatsakustiker otoplastiska preparat (formgjutna delar). 
Ett otoplastiskt preparat är inte receptbelagt, därför bör definitionen anpassas som ovan.

Ändringsförslag 244
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. produkt som för sin funktion är beroende 
av en elektrisk energikälla eller någon 
annan energikälla än den som alstras direkt 
av jordens dragningskraft och som fungerar 
genom att ändra energitätheten eller 
omvandla denna energi. Produkter som är 
avsedda att överföra energi, ämnen eller 
andra element mellan en aktiv produkt och 
patienten utan någon väsentlig förändring 
ska inte anses vara aktiva produkter.

4. produkt som för sin funktion är beroende 
av en elektrisk energikälla eller någon 
annan energikälla än den som alstras direkt 
av människokroppen eller av jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att
ändra energitätheten eller omvandla denna 
energi. Produkter som är avsedda att 
överföra energi, ämnen eller andra element 
mellan en aktiv produkt och patienten utan 
någon väsentlig förändring ska inte anses 
vara aktiva produkter.

Or. en

Ändringsförslag 245
Thomas Ulmer
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. aktiv produkt: produkt som för sin 
funktion är beroende av en elektrisk 
energikälla eller någon annan energikälla 
än den som alstras direkt av jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att 
ändra energitätheten eller omvandla denna 
energi. Produkter som är avsedda att 
överföra energi, ämnen eller andra element 
mellan en aktiv produkt och patienten utan 
någon väsentlig förändring ska inte anses 
vara aktiva produkter.

4. aktiv produkt: produkt som för sin 
funktion är beroende av en elektrisk 
energikälla eller någon annan energikälla 
än den som alstras direkt av
människokroppen eller jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att 
ändra energitätheten eller omvandla denna 
energi. Produkter som är avsedda att 
överföra energi, ämnen eller andra element 
mellan en aktiv produkt och patienten utan 
någon väsentlig förändring ska inte anses 
vara aktiva produkter.

Or. de

Ändringsförslag 246
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående programvara ska anses vara 
en aktiv produkt.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 247
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även en produkt som är avsedd att delvis 
föras in i människokroppen genom kliniskt 

Även en produkt som är avsedd att delvis 
föras in i människokroppen genom kliniskt 
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ingrepp och att stanna kvar där i minst 
30 dagar efter ingreppet ska anses vara en 
implanterbar produkt.

ingrepp och att stanna kvar där i minst 
30 dagar efter ingreppet ska anses vara en 
implanterbar produkt, med undantag av de 
produkter som är avsedda att placeras i 
tänderna, vilka hamnar i klass II a och 
därför inte omfattas av artikel 16 i denna 
förordning.

Or. en

Motivering

En implanterbar produkt avsedd att placeras i tänderna (tandfyllningar) hör till klass II a 
under regel 8 i denna förordning. Det finns inga vetenskapliga eller medicinska skäl till 
varför tandfyllningar ska vara föremål för krav som gäller implanterbara produkter i denna 
förordning, exempelvis kraven i artikel 16 som ska åtföljas av ett implantatkort.

Ändringsförslag 248
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Även en produkt som är avsedd att delvis 
föras in i människokroppen genom kliniskt 
ingrepp och att stanna kvar där i minst 
30 dagar efter ingreppet ska anses vara en 
implanterbar produkt.

Även en produkt som är avsedd att delvis 
föras in i människokroppen genom kliniskt 
ingrepp och att stanna kvar där i minst 
30 dagar efter ingreppet ska anses vara en 
implanterbar produkt.

implanterbar produkt: produkt, även 
sådan som helt eller delvis absorberas, 
som är avsedd 

Or. en

Motivering

Tandfyllningar som placeras i tänderna ska inte anses vara implanterbara produkter. 
Tandimplantat som placeras i käkbenet (käkbensimplantat) ska dock anses vara 
implanterbara produkter.

Ändringsförslag 249
Nora Berra



AM\935943SV.doc 69/94 PE510.741v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 8 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. engångsprodukt: produkt avsedd för en 
enskild patient och för användning vid en 
och samma procedur.

8. engångsprodukt: produkt avsedd för en 
enskild patient och för användning vid en 
och samma procedur och som testats och 
påvisats vara omöjlig att återanvända.

Or. en

Motivering

Tillverkare måste tillhandahålla utförlig information som motiverar varför en medicinteknisk 
produkt inte kan återanvändas eller varför återanvändning skulle kunna riskera patienters 
och användares säkerhet. Om återanvändning har visat sig vara omöjlig på objektiva grunder 
ska den medicintekniska produkten inte rekonditioneras. Denna särskilda bestämmelse skulle 
hindra att medicintekniska produkter i onödan märks som engångsprodukter och möjliggöra 
bättre övervakning av rekonditioneringen.

Ändringsförslag 250
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. produkt avsedd för engångsbruk: 
produkt avsedd för en enskild patient och 
för användning vid en och samma 
procedur och som inte påvisats vara 
omöjlig att återanvända.

Or. en

Motivering

Genom att definitionen av ”engångsprodukt” utvidgas, om det inte påvisats att det är 
omöjligt att återanvända en engångsprodukt, ska den som rekonditionerar produkten själv få 
avgöra om det går att rekonditionera den, förutsatt att rekonditioneringen påvisats vara säker 
och följa föreskrifterna i artikel 15. Informationen på förpackningen eller i bruksanvisningen 
(enligt vad som fastställs i avsnitt 19.2 och 19.3 i bilaga I) bör ändras utgående från detta, så 
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att den låter framgå den skillnad som införts mellan en ”engångsprodukt” och en ”produkt 
avsedd för engångsbruk”.

Ändringsförslag 251
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 8b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8b. flergångsprodukt: en återanvändbar 
produkt som ska åtföljas av information 
om lämpliga förfaranden för att 
möjliggöra återanvändning, såsom 
rengöring, desinfektion, förpackning och, 
i förekommande fall, vilken 
steriliseringsmetod som ska användas för 
återsterilisering av produkten, samt 
eventuella begränsningar för antalet 
gånger produkten kan återanvändas.

Or. en

Motivering

För ökad tydlighet, och till skillnad från vad som är fallet med produkter ”avsedda för 
engångsbruk”, bör produkter som påvisligen kan återanvändas definieras som 
”flergångsprodukter”.

Ändringsförslag 252
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 16

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. tillhandahållande på marknaden: 
leverans av en produkt, utom 
prövningsprodukter, för distribution, 
förbrukning eller användning på 
unionsmarknaden i samband med 
kommersiell verksamhet, antingen mot 

16. tillhandahållande på marknaden: 
leverans av en produkt, utom 
prövningsprodukter, för distribution, 
förbrukning eller användning på 
unionsmarknaden, antingen mot betalning 
eller kostnadsfritt.
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betalning eller kostnadsfritt.

Or. en

Ändringsförslag 253
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en 
produkt eller som låter konstruera, 
tillverka eller helrenovera en produkt och 
saluför den produkten, i eget namn eller 
under eget varumärke.

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som är ansvarig för tillverkning, 
konstruktion, förpackning och märkning 
av en produkt eller som helrenoverar en 
produkt och saluför den produkten i eget 
namn. 

Or. cs

Ändringsförslag 254
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en produkt 
eller som låter konstruera, tillverka eller 
helrenovera en produkt och saluför den 
produkten, i eget namn eller under eget 
varumärke.

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en produkt 
eller som låter konstruera, tillverka eller 
helrenovera en produkt och saluför den 
produkten, i eget namn eller under eget 
varumärke.

Or. en

Ändringsförslag 255
Mairead McGuinness
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en 
produkt eller som låter konstruera, 
tillverka eller helrenovera en produkt och 
saluför den produkten, i eget namn eller 
under eget varumärke.

(19) tillverkare: fysisk eller juridisk person 
med ansvar för utformning, tillverkning, 
förpackning och märkning av en produkt
innan den släpps ut på marknaden i den 
personens namn, oavsett om dessa 
handlingar utförs av den personen eller 
av tredje man för den personens räkning.
De skyldigheter som enligt denna 
förordning åligger tillverkarna ska också 
gälla för de fysiska eller juridiska 
personer som i syfte att under eget namn 
släppa ut produkter på marknaden 
monterar, förpackar, bearbetar, 
helrenoverar eller märker en eller flera 
färdiga produkter och/eller meddelar 
anvisningar om deras avsedda ändamål.

Or. en

Ändringsförslag 256
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 19 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en produkt 
eller som låter konstruera, tillverka eller 
helrenovera en produkt och saluför den 
produkten, i eget namn eller under eget 
varumärke.

19. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en produkt 
eller som låter konstruera, tillverka eller 
helrenovera en produkt och saluför den 
produkten i eget namn.

Or. de

Motivering

Varumärket har ingen rättslig koppling till egenskapen ”tillverkare”.
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Ändringsförslag 257
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

24. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård till patienter och som har laglig 
rätt att bedriva sådan verksamhet.

Or. cs

Ändringsförslag 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det är för otydligt vad som skulle kunna hamna under kategorin en organisation vars 
huvudsakliga syfte är ”att främja folkhälsan” eftersom det inte är definierat någon 
annanstans. För att undvika förvirring bör detta alltså tas bort.

Ändringsförslag 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 27 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

27. rekonditionering: de åtgärder som 
vidtas för att en begagnad produkt ska vara 
säker att återanvända, t.ex. rengöring, 
desinfektion, sterilisering och relaterade 
åtgärder samt provning och återställande av 
den begagnade produktens tekniska och 
funktionella säkerhet.

27. rekonditionering: de åtgärder som 
vidtas för att en begagnad produkt ska vara 
säker att återanvända, t.ex. rengöring, 
desinfektion, sterilisering och relaterade 
åtgärder samt provning och återställande av 
den begagnade produktens tekniska och 
funktionella säkerhet. Rutinunderhåll för 
produkterna är inte inkluderat i denna 
definition.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att rutinunderhåll (som att kontrollera respiratorer på sjukhus) inte hamnar i 
denna kategori.

Ändringsförslag 260
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. säkerhet: frånvaro eller 
förhindrande av oacceptabla risker för 
patienter eller användare.

Or. de

Ändringsförslag 261
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. klinisk utvärdering: bedömning och 
analys av kliniska data om en produkt för 

32. klinisk utvärdering: bedömning och 
analys av kliniska data om en produkt för 
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att kontrollera produktens säkerhet och 
prestanda när den används på det sätt som 
tillverkaren avsett. klinisk prövning:

att kontrollera produktens säkerhet, 
prestanda och effektivitet när den används 
på det sätt som tillverkaren avsett. klinisk 
prövning:

Or. en

Ändringsförslag 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 33

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. klinisk prövning: systematisk 
undersökning på en eller flera 
försökspersoner för att utvärdera en 
produkts säkerhet eller prestanda.

33. klinisk prövning: systematisk 
undersökning på en eller flera 
försökspersoner för att utvärdera en 
produkts säkerhet, prestanda eller 
effektivitet.

Or. de

Motivering

Vid den kliniska prövningen ska inte endast produktens säkerhet och prestanda undersökas, 
utan även i vilken utsträckning den ger en större nytta än andra behandlingsmetoder.

Ändringsförslag 263
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en klinisk prövning.

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda, genomföra eller 
finansiera en klinisk prövning.

Or. en
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Ändringsförslag 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
 Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en klinisk prövning.

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda, leda och/eller finansiera en klinisk 
prövning.

Or. de

Ändringsförslag 265
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en klinisk prövning. 

37. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att
inleda, leda eller finansiera en klinisk 
prövning. 

Or. en

Ändringsförslag 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 37a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37a. överensstämmelseprövning av en 
klinisk studie: behörig myndighets 
kontroll av officiella dokument, 
anläggningar och register samt av att ett 
tillräckligt försäkringsskydd föreligger. 
Denna kontroll kan äga rum hos 
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sponsorn och/eller på 
forskningsanläggningen eller där den 
behöriga myndigheten anser det vara 
nödvändigt.

Or. de

Motivering

I motsats till förslaget till förordning (COM(2012)0369) återfinns i denna förordning inga 
krav på överensstämmelseprövning vid en klinisk studie. Dock måste miniminormer uppfyllas.

Ändringsförslag 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 39 – strecksats 2 – led iii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iii) sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård, iii) sjukhusvård eller förlängd sjukhusvård 
för patienten,

Or. en

Motivering

Denna formulering skulle göra att texten hamnar i linje med ISO 14155, Klinisk prövning av 
medicintekniska produkter — God klinisk praxis.

Ändringsförslag 268
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 39 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Livshotande situation för foster, fosterdöd, 
medfödd anomali eller missbildning.

Livshotande situation för foster, fosterdöd, 
medfödda fysiska eller psykiska skador 
eller missbildning.

Or. en
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Motivering

Termen medfödd anomali ses som diskriminerande av personer med funktionsnedsättning och 
deras företrädare. Den bör därför ersättas.

Ändringsförslag 269
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 40 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. produktofullkomlighet: brister i en 
prövningsprodukts identitet, kvalitet, 
hållbarhet, tillförlitlighet, säkerhet eller 
prestanda, inklusive funktionsfel,
användningsfel eller brister i 
informationen från tillverkaren.

40. produktofullkomlighet: brister i en 
prövningsprodukts identitet, kvalitet, 
hållbarhet, tillförlitlighet, säkerhet eller 
prestanda, inklusive funktionsfel eller 
brister i informationen från tillverkaren.

Or. de

Ändringsförslag 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – stycke 1 – led 43

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43. tillbud: funktionsfel eller försämring av 
egenskaper eller prestanda hos en produkt 
som tillhandahållits på marknaden, 
felaktighet i informationen från tillverkaren 
eller oväntad oönskad bieffekt.

43. tillbud: funktionsfel eller försämring av 
egenskaper eller prestanda hos en produkt 
som tillhandahållits på marknaden, 
felaktighet i informationen från tillverkaren 
eller oväntad oönskad bieffekt, inbegripet 
felaktig användning av produkten.

Or. en

Ändringsförslag 271
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

utgår

Or. de

Motivering

Avgörandet i det enskilda fallet om en produkts rättsliga status faller inom medlemsstaternas 
kompetensområde, såsom också föreskrivs i skäl 8. Genomförandeakter är dessutom inte 
juridiskt lämpade som ”rättsakter” när det gäller att i det enskilda fallet avgöra hur en 
produkt ska klassificeras.

Ändringsförslag 272
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Kommissionen kan på eget initiativ, 
eller ska på begäran av en medlemsstat, 
genom genomförandeakter besluta 
huruvida en viss produkt, produktkategori 
eller produktgrupp omfattas av definitionen 
för medicinteknisk produkt eller tillbehör 
till en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en



PE510.741v01-00 80/94 AM\935943SV.doc

SV

Ändringsförslag 273
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, efter 
samråd med den berörda tillverkaren på 
grund av betänkligheter avseende 
patientsäkerheten eller med anledning av 
nya vetenskapliga belägg, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. de

Motivering

För att tillverkare av medicintekniska produkter ska vara garanterade tillräcklig rättslig 
säkerhet är det nödvändigt fastställa möjliga skäl till kommissionens granskning. Innan något 
beslut fattas bör den granskande tekniska kommittén begära in ett yttrande från den berörda 
tillverkaren och i förekommande fall ytterligare vetenskaplig dokumentation.

Ändringsförslag 274
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 

1. Kommissionen kan på eget initiativ,
eller ska på begäran av en medlemsstat, 
genom genomförandeakter besluta 
huruvida en viss produkt, produktkategori 
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produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

eller produktgrupp omfattas av definitionen 
för medicinteknisk produkt eller tillbehör 
till en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller efter samråd med 
medlemsstaterna, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 276
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat och efter samråd med 
berörda företag och samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
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medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

viss ny produkt, ny produktkategori eller 
ny produktgrupp omfattas av definitionen 
för medicinteknisk produkt eller tillbehör 
till en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3. Denna punkt berör inte 
produkter som redan godkänts.

Or. de

Motivering

Det är medlemsstaterna som fastställer från fall till fall vilken kategori en produkt tillhör. 
Dessutom är företag, särskilt små och medelstora företag, beroende av rättslig säkerhet. 
Denna garanteras inte av ett initiativ som kommer enbart från kommissionen.

Ändringsförslag 277
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat och efter samråd med
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, genom genomförandeakter 
besluta huruvida en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp 
omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Motivering

Klassificeringen av produkter och ändringar i den bör bygga på en noggrann undersökning 
som föregås av samråd med samordningsgruppen för medicintekniska produkter, och bör inte 
inledas av enbart kommissionen.
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Ändringsförslag 278
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Efter det samrådsförfarande som 
nämns i punkt 1 ska kommissionen 
utarbeta riktlinjer som garanterar ett 
vetenskapligt tillvägagångssätt vid 
kategoriseringen av produkterna.

Or. de

Motivering

Följdändring till punkt 1.

Ändringsförslag 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska se till att 
medlemsstaterna utbyter expertis när det 
gäller medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska produkter, 
biocider, livsmedel och vid behov andra 
produkter, för att fastställa lämplig rättslig 
status för en produkt eller en 
produktkategori eller produktgrupp.

2. Kommissionen ska se till att 
medlemsstaterna och berörda intressenter, 
inbegripet patientgrupper, utbyter expertis 
när det gäller medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska produkter, 
biocider, livsmedel och vid behov andra 
produkter, för att fastställa lämplig rättslig 
status för en produkt eller en 
produktkategori eller produktgrupp.

Or. en
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Motivering

Patienter är de som använder produkterna i det dagliga livet och har ett annat perspektiv på 
sambandet mellan fördelar och risker.

Ändringsförslag 280
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska se till att 
medlemsstaterna utbyter expertis när det
gäller medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska produkter, 
biocider, livsmedel och vid behov andra 
produkter, för att fastställa lämplig 
rättslig status för en produkt eller en 
produktkategori eller produktgrupp.

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter bestämma 
gränsprodukters rättsliga status på 
grundval av utlåtandet från EU:s 
tvärvetenskapliga expertgrupp som består 
av experter inom områdena
medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska produkter, 
biocider och livsmedel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 281
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När det gäller produkter eller grupper 
av produkter som innehåller ämnen 
avsedda att tränga in i kroppen, antingen 
genom en kroppsöppning eller genom 
kroppens yta, vilka har definierats som 
medicintekniska produkter av en 
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tvärvetenskaplig expertgrupp, ska 
kommissionen bestämma 
riskklassificering genom 
genomförandeakter på grundval av de 
faktiska riskerna och på grundval av 
aktuell vetenskaplig evidens. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Produkter som tillverkas och används 
inom en och samma hälso- och 
sjukvårdsinstitution ska anses ha tagits i 
bruk. De bestämmelser om CE-märkning 
som avses i artikel 18 och de skyldigheter 
som anges i artiklarna 23–27 ska inte 
tillämpas på dessa produkter, förutsatt att 
de tillverkas och används i enlighet med 
hälso- och sjukvårdsinstitutionens 
kvalitetsledningssystem.

4. Produkter som tillverkas och används 
inom en och samma hälso- och 
sjukvårdsinstitution ska anses ha tagits i 
bruk. De bestämmelser om CE-märkning 
som avses i artikel 18 och de skyldigheter 
som anges i artiklarna 23, 26 och 27 ska 
inte tillämpas på dessa produkter, förutsatt 
att de tillverkas och används i enlighet med 
hälso- och sjukvårdsinstitutionens 
kvalitetsledningssystem.

Or. en

Motivering

För att öka patienternas säkerhet är det viktigt att säkerställa fullständig spårbarhet och 
transparens för produkter som används av enskilda sjukvårdsinrättningar. Därför bör också 
artiklarna 24 (om unik produktidentifiering) och 25 (om elektronisk registrering av 
produkter) gälla fullt ut för dessa produkter, precis som för andra produkter som används 
utanför en enskild sjukvårdsinrättning.

Ändringsförslag 283
Milan Cabrnoch
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Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 285
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 5 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En produkt som via 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1.2 i 
direktiv 98/34/EG erbjuds till en fysisk 
eller juridisk person som är etablerad i 
unionen ska uppfylla kraven i denna 
förordning senast när produkten släpps ut 
på marknaden.

1. En produkt som via 
informationssamhällets tjänster enligt 
definitionen i artikel 1.2 i 
direktiv 98/34/EG erbjuds till en fysisk 
eller juridisk person som är etablerad i 
unionen ska uppfylla kraven i denna 
förordning senast den första dagen när 
produkten släpps ut på marknaden.

Or. sl

Motivering

Europeiska unionens direktiv använder olika definitioner av termerna ”släppa ut på 
marknaden” och ”möjliggöra tillgänglighet på marknaden”. Medicinska produkter ska 
uppfylla direktivens krav omedelbart när de släpps ut på marknaden (oavsett om de är 
ämnade åt slutanvändaren eller ska lagras).

Ändringsförslag 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Tjänsteleverantörer som 
tillhandahåller tekniker för 
distanskommunikation ska på behöriga 
myndigheters begäran omgående 
tillhandahålla uppgifter om vilka företag 
som bedriver postorderförsäljning av 
produkterna.

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 
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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 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Det är förbjudet att saluföra, använda, 
distribuera, tillhandahålla eller 
tillgängliggöra produkter vilkas namn, 
märkning eller instruktioner kan vara 
vilseledande beträffande produktens 
egenskaper och verkningssätt på följande 
sätt:
a) Genom att produkten tillskrivs 
egenskaper, funktioner och verkningar 
som den inte har. 
b) Genom att skapa det falska intrycket att 
behandling eller diagnostisering med 
hjälp av produkten med säkerhet kommer 
att lyckas, eller genom att inte informera 
om förväntad risk förbunden med avsett 
bruk av produkten eller mer långvarigt 
bruk än avsett.
c) Genom att antyda annan tillämpning 
av eller andra egenskaper hos produkten 
än de som deklarerades vid bedömning av 
överensstämmelse.
Saluföringsmaterial, 
presentationsmaterial och information om 
produkter får inte vara vilseledande på det 
sätt som anges i första meningen.

Or. pl
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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 288
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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder 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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 289
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1
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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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om det finns ett behov av 
att åtgärda folkhälsoproblem 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 ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 290
Mairead McGuinness

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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om det finns ett behov av 
att åtgärda folkhälsoproblem 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 ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.
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Or. en

Motivering

Genom harmoniserade standarder bestäms det vilka grundläggande krav i förordningen som 
är uppfyllda i enlighet med standarden. Kommissionen fastställer vilka standarder som är 
harmoniserade. Om en standard inte längre speglar verkningssättet ska kommissionen 
avharmonisera den och standarden ska ses över av det behöriga organet. Därför ger 
mening 1 i artikel 7, ”... eller om de tillämpliga harmoniserade standarderna är 
otillräckliga...” upphov till missförstånd.

Ändringsförslag 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder 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 
utvärderingen och kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XIII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Motivering

Gemensamma tekniska specifikationer bör endast tas fram om det inte finns några 
standarder. Om en standard publiceras i EUT anses det vara tillräckligt för förmodad 
överensstämmelse med de relevanta allmÅanna kraven på säkerhet och prestanda. Att ta fram 
gemensamma tekniska specifikationer som endast gäller EU som komplement till en 
harmoniserad standard skulle leda till en åtskillnad mellan EU och resten av världen. Detta 
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skulle minska möjligheten för patienter inom EU att dra nytta av innovativ teknik och det 
skulle kunna minska möjligheten för små företag inom EU att exportera sin innovation.

Ändringsförslag 292
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid antagandet av de gemensamma 
tekniska specifikationer som avses i första 
stycket får kommissionen inte undergräva 
enhetligheten i det europeiska 
standardiseringssystemet. Gemensamma 
tekniska specifikationer är enhetliga om 
de inte strider mot europeiska standarder, 
dvs. de hänför sig till områden där det inte 
finns några harmoniserade standarder, 
där antagande av nya europeiska 
standarder inte planeras inom överskådlig 
framtid, där befintliga standarder inte 
vunnit insteg på marknaden eller där 
standarderna blivit föråldrade eller klart 
påvisats som otillräckliga, enligt 
övervaknings- eller kontrolluppgifter, och 
där de tekniska specifikationerna inte 
inom överskådlig framtid planeras 
omsättas i form av europeisk 
standardisering.

Or. en

Ändringsförslag 293
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kommissionen ska ha möjlighet att, 
om nödvändiga standarder saknas 
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och/eller bristen på sådana standarder
tydligt har uppmärksammats av behöriga 
myndigheter eller specialister, genom 
delegering ge specialister i uppdrag att 
utarbeta förslag till ändringar på det 
aktuella specialområdet.
Dessa ska sedan föras in i denna 
förordning som genomförandeakter.

Or. de

Motivering

Det finns ett tydligt behov av specifika kliniska produktstandarder. Dessa bör utarbetas av 
oberoende experter som en internationell sammanställning för varje kategori av 
medicintekniska högriskprodukter, och för att fastställa de kriterier utifrån vilka en ny 
produkt ska bedömas och med hjälp av vilka en utvärdering av produkten formuleras innan 
produkten släpps ut på marknaden.

Ändringsförslag 294
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. När tillverkare av nya 
medicintekniska produkter ansöker om att 
få släppa ut dessa produkter på 
marknaden och saknar specifika 
standarder ska kommissionen samråda 
med samtliga nationella myndigheter och 
lämna de nya standarderna till en grupp 
oberoende experter. Denna expertgrupp 
ska grunda sin ståndpunkt på all 
vetenskaplig litteratur samt väga in 
avvikande meningar. Dessa ska 
rapporteras i expertgruppens yttranden 
och tas upp i meddelanden till 
sjukvårdspersonal och patienter.

Or. fr
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Ändringsförslag 295
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska anta de 
gemensamma tekniska specifikationer 
som avses i första stycket efter samråd 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter, där det också 
ska finnas med en företrädare för de 
europeiska 
standardiseringsorganisationerna.

Or. en

Ändringsförslag 296
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Produkter som överensstämmer med de 
gemensamma tekniska specifikationer som 
avses i punkt 1 ska presumeras 
överensstämma med de krav i denna 
förordning som omfattas av dessa 
specifikationer eller delar av dem.

2. Produkter som överensstämmer med de 
gemensamma tekniska specifikationer som 
avses i punkt 1 ska presumeras 
överensstämma med de krav i denna 
förordning som omfattas av dessa 
specifikationer eller delar av dem.

Det tekniska innehållet i de gemensamma 
tekniska specifikationerna ska tas fram 
med adekvat stöd från de intressenter som 
berörs av de gemensamma tekniska 
specifikationerna och på ett sådant sätt att 
utvecklingen av standarder och riktlinjer 
inte påverkas.

Or. en


