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Ændringsforslag 238
Margrete Auken

Forslag til forordning
Kapitel V – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Klassificering og 
overensstemmelsesvurdering

Klassificering, markedsføringstilladelse og 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 239
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Udstyr inddeles i klasse A, B, C og D 
under hensyntagen til deres formål og de 
forbundne risici. Klassificeringen foretages 
i overensstemmelse med 
klassificeringskriterierne i bilag VII.

1. Udstyr inddeles i klasse A, B, C og D 
under hensyntagen til dets formål, 
nyhedsværdi, kompleksitet og de 
forbundne risici. Klassificeringen foretages 
i overensstemmelse med 
klassificeringskriterierne i bilag VII.

Or. en

Ændringsforslag 240
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel V Kapitel III
Klassificering og
overensstemmelsesvurdering

Markedsføringstilladelse og 
overensstemmelsesvurdering

Or. en

Ændringsforslag 241
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 1 – klassificering Kapitel II
Klassificering

Or. en

Ændringsforslag 242
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 a (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 1a – Markedsføringstilladelse
Artikel 39a (ny)

Generelle principper vedrørende 
markedsføringstilladelsen

1. Innovativt udstyr i klasse D må kun 
markedsføres i Unionen, hvis der er tildelt 
en EU-markedsføringstilladelse gennem 
den centraliserede procedure som 
omhandlet i artikel 39c og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.
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2. Ikke-innovativt udstyr i klasse D må 
kun markedsføres i en medlemsstat, hvis 
der er tildelt en national 
markedsføringstilladelse af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed gennem den decentraliserede 
procedure som omhandlet i artikel 39d og 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning.
3. Uanset stk. 2 kan fabrikanten vælge at 
ansøge om en markedsføringstilladelse 
under den centraliserede procedure for 
det i stk. 2 omhandlede udstyr.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
ændre listen i stk. 1 på baggrund af den 
tekniske udvikling.
5. Udstyr omhandlet i stk. 1 og 2, som 
allerede er markedsført i Unionen på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, skal have en 
markedsføringstilladelse i henhold til de i 
denne afdeling fastsatte procedurer fra 
deres attests udløbsdato.
6. En markedsføringstilladelse, som er 
tildelt i henhold til denne afdeling, er 
gyldig i fem år.
Markedsføringstilladelsen kan fornys 
efter fem år på grundlag af en ny 
evaluering af forholdet mellem fordele og 
ulemper foretaget af agenturet.
7. Alle ansøgninger om 
markedsføringstilladelser og 
markedsføringstilladelser, som er tildelt i 
henhold til bestemmelserne i artikel 39c, 
39d, 39e og 39f, samt de i artikel 39b 
omhandlede oplysninger skal af enten 
Kommissionen eller medlemsstaten 
omgående og senest 15 dage efter 
modtagelsen registreres i det i artikel 39b, 
stk. 1, omhandlede elektroniske system.
Før behandlingen af en ansøgning 
vedrørende et medicinsk udstyr indledes, 
skal udvalget til godkendelse af medicinsk 
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udstyr som omhandlet i artikel 41c eller 
den relevante medlemsstats kompetente 
myndighed verificere, at der ikke er 
indgivet andre ansøgninger vedrørende 
det samme medicinske udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 243
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 b (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39b (ny)
Elektronisk system for 

markedsføringstilladelser
1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk registreringssystem for 
ansøgninger om markedsføringstilladelser 
og markedsføringstilladelser, som er 
tildelt i henhold til denne afdeling, og til 
indsamling og behandling af følgende 
oplysninger:
- fabrikantens navn
- det medicinske udstyrs navn og 
risikoklasse
- den gældende procedure
- i tilfælde af en decentraliseret procedure 
den medlemsstat, i hvilken fabrikanten 
har indgivet en ansøgning
- den dokumentation, som er vedlagt 
ansøgningen om en 
markedsføringstilladelse
- vurderingsrapporten for det medicinske 
udstyr, som er udstedt under 
markedsføringstilladelsesproceduren
- datoen for godkendelse af 
markedsføringstilladelsen og, hvis den 
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afviger herfra, datoen for udstyrets 
markedsføring
- eventuelle oplysninger vedrørende 
inddragelse eller tilbagetrækning af 
markedsføringstilladelsen.
2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører den centraliserede 
procedure som omhandlet i artikel 39c, 
indføres i det elektroniske 
registreringssystem af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.
De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører den decentraliserede 
procedure som omhandlet i artikel 39d, 
indføres i det elektroniske 
registreringssystem af medlemsstaterne.
3. I tilfælde, hvor disse oplysninger skal 
ajourføres i forbindelse med 
markedsføring af udstyret, inddragelse 
eller tilbagetrækning af udstyret fra 
markedet, underretter fabrikanten 
omgående agenturet eller den nationale 
kompetente myndighed, som omgående 
ajourfører oplysningerne i det 
elektroniske system.
4. De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører ansøgninger om 
markedsføringstilladelser, skal kun være 
tilgængelige for medlemsstaterne, 
agenturet og Kommissionen.
De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører tildelte 
markedsføringstilladelser, skal være 
offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 244
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 c (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39c (ny)
Centraliseret procedure

1. Der oprettes hermed et udvalg til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik i overensstemmelse med 
artikel 39d. Udvalget er en del af Det 
Europæiske Lægemiddelagentur.
2. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik har ansvaret 
for at udarbejde agenturets udtalelse om 
sager vedrørende antageligheden af 
ansøgninger, som indsendes i henhold til 
den centraliserede procedure, samt 
tildeling, ændring, inddragelse eller 
tilbagetrækning af en 
markedsføringstilladelse for udstyr i 
klasse D.
3. Enhver ansøgning vedrørende udstyr 
omhandlet i artikel 39a, stk. 1, skal 
omfatte de oplysninger og dokumenter, 
der fremgår af bilag VII, IX og X.
4. Ansøgningen vedlægges det gebyr, 
agenturet skal have for at behandle 
ansøgningen.
5. Agenturet sikrer, at udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik afgiver sin udtalelse 
senest 210 dage efter modtagelsen af en 
gyldig ansøgning.
Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr skal have mindst 80 dage fra 
modtagelsen af en ansøgning til at 
analysere de videnskabelige data i den 
dokumentation, der ledsager en 
ansøgning om en 
markedsføringstilladelse. På baggrund af 
en behørigt begrundet anmodning fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik kan agenturet 
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forlænge denne frist.
6. Udvalget kan kun én gang anmode 
fabrikanten om at fremsende supplerende 
oplysninger, der af videnskabeligt 
underbyggede grunde er nødvendige for 
at vurdere ansøgningen om en 
markedsføringstilladelse. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Hvis der er 
fremsat en sådan anmodning, 
suspenderes den frist, der er omhandlet i 
stk. 5, indtil de supplerende oplysninger, 
der er anmodet om, er blevet forelagt.
7. I samråd med agenturet, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Kommissionen detaljerede 
retningslinjer for, i hvilken form 
godkendelsesansøgningerne skal 
forelægges.
8. Hvis udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
anser det for nødvendigt for at 
færdigbehandle en ansøgning, kan det 
kræve, at ansøgeren underkastes en 
specifik inspektion af 
fremstillingsanlægget for det pågældende 
udstyr. Sådanne inspektioner foregår 
uanmeldt.
Inspektionen udføres inden for den 
tidsfrist, der er anført i stk. 5, af 
inspektører fra medlemsstaten, som er i 
besiddelse af de nødvendige 
kvalifikationer. Disse inspektører kan 
være ledsaget af en rapportør eller en 
ekspert udpeget af udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik.
9. Agenturet underretter straks 
ansøgeren, hvis det i udtalelsen fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik konkluderes:
a) at ansøgningen ikke opfylder de 
godkendelseskriterier, der er fastsat i 
denne forordning
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b) at dokumentationen, som ledsager 
ansøgningen, ikke opfylder forordningens 
bestemmelser eller skal ændres eller 
suppleres
c) at markedsføringstilladelsen skal 
tildeles med visse forbehold
d) at markedsføringstilladelsen for det 
pågældende medicinske udstyr skal afslås, 
fordi udstyret ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning.
10. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 9 omhandlede udtalelse kan 
ansøgeren skriftligt meddele agenturet, at 
han ønsker udtalelsen taget op til fornyet 
overvejelse. I så fald sender han agenturet 
en detaljeret begrundelse for en sådan 
anmodning senest 60 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen.
Senest 60 dage efter modtagelsen af 
begrundelsen genovervejer udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik sin udtalelse i henhold til 
bestemmelserne i artikel 62, stk. 1, fjerde 
afsnit, i forordning (EF) nr. 726/2004. 
Begrundelsen for de konklusioner, 
udvalget når frem til, vedlægges den 
endelige udtalelse.
11. Senest 15 dage efter at udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik har vedtaget sin endelige 
udtalelse, sender agenturet denne til 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport, som 
beskriver udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostiks 
evaluering af udstyret og begrundelsen 
for dets konklusioner.
12. Hvis en ansøger trækker en til 
agenturet indgivet ansøgning om en 
markedsføringstilladelse tilbage, før der 
er afgivet udtalelse om ansøgningen, 
meddeler ansøgeren agenturet grundene 
til tilbagetrækningen. Agenturet gør 
oplysningerne offentligt tilgængelige og 
offentliggør evalueringsrapporten, hvis en 
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sådan foreligger, idet det forinden fjerner 
alle oplysninger af kommercielt fortrolig 
karakter.
13. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 11 omhandlede udtalelse 
udarbejder Kommissionen et udkast til 
den afgørelse, der skal træffes vedrørende 
ansøgningen.
Hvis udkastet til afgørelse ikke er i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, vedlægger Kommissionen en 
nøje redegørelse for grundene hertil.
Udkastet til afgørelse sendes til 
medlemsstaterne og ansøgeren.
Medlemsstaterne indsender inden for en 
frist på 22 dage deres skriftlige 
bemærkninger til udkastet til afgørelse til 
Kommissionen. Hvis der skal træffes en 
hurtig afgørelse, kan formanden for 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik dog fastsætte 
en kortere frist alt efter, hvor meget sagen 
haster. Bortset fra helt ekstraordinære 
omstændigheder må fristen ikke være 
kortere end fem dage.
14. Medlemsstaterne kan skriftligt 
anmode om, at udkastet til afgørelse som 
omhandlet i stk. 13 drøftes på et 
plenarmøde i udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
idet de afgiver en detaljeret begrundelse 
derfor.
Hvis en medlemsstats skriftlige 
bemærkninger efter Kommissionens 
opfattelse rejser nye vigtige 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets udtalelse, 
afbryder formanden for udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik proceduren og sender 
ansøgningen tilbage til agenturet til 
yderligere overvejelse.
15. Kommissionen træffer sin endelige 
afgørelse inden for 30 dage efter 
afslutningen af undersøgelsesproceduren 
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i artikel 84, stk. 3.
16. Afslag på en markedsføringstilladelse 
er ensbetydende med et forbud mod 
markedsføring af det pågældende udstyr 
omhandlet i artikel 39a, stk. 1, i hele 
Unionen.
17. Når en markedsføringstilladelse er 
tildelt, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen agenturet om, 
hvornår markedsføringen af udstyret reelt 
påbegyndes i medlemsstaterne, under 
hensyntagen til de forskellige godkendte 
præsentationsmåder.
18. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen underretter 
desuden agenturet, hvis produktet ikke 
længere markedsføres, uanset om dette er 
midlertidigt eller permanent, og 
fremlægger en medicinsk og/eller 
økonomisk begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 245
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 d (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39d
Udvalget til godkendelse af medicinsk 

udstyr til in vitro-diagnostik
1. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik består af 
følgende medlemmer:
a) et medlem og en suppleant udpeget af 
hver medlemsstat i overensstemmelse med 
stk. 3 i denne artikel
b) seks medlemmer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser 
med henblik på at sikre, at der haves
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relevant ekspertise inden for medicinsk 
udstyr i udvalget
c) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
sundhedspersoner
d) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
patientforeninger.
Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af medlemmerne i disses fravær. 
Suppleanterne i litra a) kan udpeges til at 
fungere som rapportører i 
overensstemmelse med artikel 62 i 
forordning (EF) 726/2004.
2. En medlemsstat kan uddelegere sine 
opgaver i udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik til 
en anden medlemsstat. Hver medlemsstat 
kan kun repræsentere én anden 
medlemsstat.
3. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik udpeges på 
baggrund af deres ekspertise inden for 
området for medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik for at sikre det højest mulige 
faglige niveau og et bredt spektrum af 
relevant ekspertviden. Med henblik herpå 
samarbejder medlemsstaterne med 
agenturets bestyrelse og Kommissionen 
for at sikre, at den endelige 
sammensætning af udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik dækker de videnskabelige 
områder, der er relevante for dets 
opgaver.
4. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik udpeges for 
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en periode på tre år, som kan forlænges 
én gang og derefter fornyes i henhold til 
procedurerne i stk. 1. Udvalget vælger 
dets formand blandt de ordinære 
medlemmer for en periode på tre år, som 
kan forlænges én gang.
5. Artikel 61, stk. 3, 4, 5, 6, 7 og 8, i 
forordning (EF) 726/2004 finder 
anvendelse på udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.
6. Mandatet for udvalget til godkendelse 
af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
dækker alle aspekter af evaluering af 
medicinsk udstyr inden for 
anvendelsesområdet for procedurerne i 
artikel 39c og 39f.

Or. en

Ændringsforslag 246
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 e (ny) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39e
Decentraliseret procedure

1. Medlemsstaterne kontrollerer ved hjælp 
af det elektroniske system for 
markedsføringstilladelser, jf. artikel 39b, 
at der på det pågældende tidspunkt ikke 
behandles andre ansøgninger, og at der 
ikke er udstedt andre 
markedsføringstilladelser til det samme 
medicinske udstyr.
2. Hvis en medlemsstat konstaterer, at en 
ansøgning om tilladelse til markedsføring 
af det samme medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik allerede er under 
behandling i en anden medlemsstat, 
afviser den at behandle ansøgningen og 
underretter straks ansøgeren herom.
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3. Hvis en medlemsstat har udstedt 
tilladelse til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, der er genstand for en 
ansøgning om markedsføringstilladelse i 
en anden medlemsstat, afviser sidstnævnte 
ansøgningen og underretter straks 
ansøgeren herom.
4. Medlemsstaterne træffer alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at sagsbehandlingen vedrørende 
udstedelse af en markedsføringstilladelse 
til udstyr som omhandlet i artikel 39a, stk. 
2, højst varer 210 dage regnet fra 
indgivelsen af en gyldig ansøgning.
5. Den kompetente nationale myndighed i 
en medlemsstat kan kun én gang anmode 
fabrikanten om at fremsende supplerende
oplysninger, der af videnskabeligt 
underbyggede grunde er nødvendige for 
at vurdere ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes den frist, der er omhandlet i 
stk. 4, i op til 60 dage.
6. Hvis en ansøger trækker en ansøgning 
om markedsføringstilladelse, der er 
indgivet til den kompetente myndighed i 
en medlemsstat, tilbage, før der er afgivet 
udtalelse om ansøgningen, giver 
ansøgeren den kompetente myndighed i 
medlemsstaten meddelelse om grundene 
hertil. Den kompetente nationale 
myndighed gør disse oplysninger 
offentligt tilgængelige og offentliggør 
evalueringsrapporten, hvis en sådan 
foreligger, efter at den forinden har 
fjernet alle oplysninger af kommercielt 
fortrolig karakter.
7. Så snart markedsføringstilladelsen er 
udstedt, underretter den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
ansøgeren herom.
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8. Den kompetente nationale myndighed 
gør straks og senest efter 15 dage 
markedsføringstilladelsen offentligt 
tilgængelig.
9. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
anfører bemærkninger til sagen, navnlig 
for så vidt angår resultatet af de kliniske 
afprøvninger og risikostyringssystemet.
10. Efter at have fjernet alle oplysninger 
af kommercielt fortrolig karakter gør den 
nationale kompetente myndighed straks 
og senest efter 15 dage 
evalueringsrapporten samt begrundelsen 
for dens bemærkninger offentligt 
tilgængelige.
11. Medlemsstaterne oplyser agenturet om 
enhver markedsføringstilladelse, der er 
blevet udstedt.
12. Når en markedsføringstilladelse er 
udstedt, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der har 
udstedt tilladelsen, om, hvornår 
markedsføringen af det medicinske udstyr 
reelt påbegyndes i den pågældende 
medlemsstat.
13. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen underretter 
desuden den kompetente myndighed, hvis 
det medicinske udstyr ikke længere 
markedsføres i medlemsstaten, uanset om 
dette er midlertidigt eller permanent, og 
fremlægger en medicinsk og/eller 
økonomisk begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 247
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 f (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39f
Gensidig anerkendelse af decentraliserede

markedsføringstilladelser
1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr nedsat i henhold til artikel 76 har 
til opgave at undersøge alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse i 
mere end én medlemsstat til medicinsk 
udstyr, der kan tillades i henhold til 
proceduren i artikel 39e.
2. For at opnå en 
markedsføringstilladelse til sådant 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
mere end én medlemsstat indsender 
ansøgeren en ansøgning baseret på 
identisk dokumentation til den 
kompetente myndighed i de berørte 
medlemsstater. Dokumentationen skal 
omfatte de oplysninger og dokumenter, 
der er nævnt i denne forordnings bilag 
VIII, IX og X. Dokumentationen, der 
fremlægges, skal ligeledes indeholde en 
liste over de medlemsstater, der er 
omfattet af ansøgningen. Ansøgeren 
anmoder en af medlemsstaterne om at 
fungere som "referencemedlemsstat" og 
om at udarbejde en evalueringsrapport 
om det medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik i overensstemmelse med stk. 3 
eller 4.
3. Hvis der allerede er udstedt en 
markedsføringstilladelse til det 
medicinske udstyr til in vitro-diagnostik 
på ansøgningstidspunktet, anerkender de 
berørte medlemsstater den 
markedsføringstilladelse, der er udstedt af 
referencemedlemsstaten, som er den 
medlemsstat, hvor 
markedsføringstilladelsen først er udstedt. 
Med henblik herpå anmoder indehaveren 
af markedsføringstilladelsen 
referencemedlemsstaten om at ajourføre 
den eksisterende evalueringsrapport for 



PE510.755v01-00 18/113 AM\936067DA.doc

DA

det godkendte medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik. Referencemedlemsstaten 
ajourfører evalueringsrapporten senest 90 
dage efter modtagelsen af den gyldige 
anmodning herom. Evalueringsrapporten 
samt øvrige relevante oplysninger og 
dokumenter sendes til de berørte 
medlemsstater og til ansøgeren.
4. I tilfælde, hvor der ikke er udstedt 
markedsføringstilladelse til det 
medicinske udstyr til in vitro-diagnostik 
på ansøgningstidspunktet, anmoder 
ansøgeren referencemedlemsstaten om at 
udarbejde et udkast til en 
evalueringsrapport. 
Referencemedlemsstaten udarbejder 
rapporten senest 120 dage efter 
modtagelsen af en gyldig anmodning 
herom og fremsender den til de berørte 
medlemsstater og til ansøgeren.
5. Senest 90 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 3 og 4 omhandlede dokumenter 
godkender de berørte medlemsstater 
evalueringsrapporten og underretter 
referencemedlemsstaten herom. 
Sidstnævnte registrerer, at der er enighed, 
afslutter proceduren og underretter 
ansøgeren herom.
6. Hver enkelt medlemsstat, hvor der er 
indsendt en ansøgning i 
overensstemmelse med stk. 2, vedtager 
senest 30 dage efter anerkendelse af 
aftalen en beslutning i overensstemmelse 
med den godkendte evalueringsrapport.
7. Hvis en berørt medlemsstat ikke inden 
for fristen anført i stk. 5 kan godkende 
evalueringsrapporten grundet en potentiel 
alvorlig risiko for folkesundheden, 
fremlægger den en detaljeret beskrivelse 
af baggrunden for dens holdning til 
referencemedlemsstaten, de øvrige berørte 
medlemsstater og ansøgeren. De omstridte 
punkter meddeles straks 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.
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8. I Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr bestræber alle de medlemsstater, 
der er omhandlet i stk. 7, sig på at nå til 
enighed om, hvilke foranstaltninger der 
skal træffes. De giver ansøgeren mulighed 
for at fremsætte sine synspunkter 
mundtligt eller skriftligt. Hvis 
medlemsstaterne når til enighed inden for 
en frist på 60 dage regnet fra tidspunktet 
for meddelelsen af de omstridte punkter, 
registrerer referencemedlemsstaten, at der 
er opnået enighed, afslutter proceduren 
og underretter ansøgeren herom. Stk. 6 
finder anvendelse.
9. Hvis medlemsstaterne ikke når til 
enighed inden for den i stk. 7 fastsatte 
frist på 60 dage, underrettes agenturet 
straks herom med henblik på anvendelse 
af proceduren i artikel 39g. Agenturet 
forelægges en detaljeret beskrivelse af de 
omstridte punkter og af grundene til 
uenigheden. Der fremsendes en kopi til 
ansøgeren.
10. Så snart ansøgeren har fået 
meddelelse om, at sagen er forelagt 
agenturet, sender han straks agenturet en 
genpart af de i stk. 2 omhandlede 
oplysninger og dokumenter.
11. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 9, 
kan de medlemsstater, der har godkendt 
referencemedlemsstatens 
evalueringsrapport, på ansøgerens 
anmodning give tilladelse til det 
medicinske udstyr uden at afvente 
resultatet af den i artikel 39g fastsatte 
procedure. I så fald foregriber tilladelsen 
dog ikke udfaldet af denne procedure.

Or. en

Ændringsforslag 248
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 g (ny) 



PE510.755v01-00 20/113 AM\936067DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39g
Voldgiftsprocedure i tilfælde af uenighed 

om gensidig anerkendelse af 
decentraliserede markedsføringstilladelser
1. Hvis der henvises til proceduren i 
denne artikel, behandler Udvalget for 
Medicinsk Udstyr, som er omhandlet i 
artikel 84, stk. 1, den pågældende sag og 
afgiver begrundet udtalelse senest 60 dage 
efter, at det har fået sagen forelagt.
I hastetilfælde kan udvalget på forslag fra 
formanden fastsætte en kortere frist.
2. Til behandling af sagen udpeger 
Udvalget for Medicinsk Udstyr et af sine 
medlemmer til rapportør. Udvalget kan 
ligeledes udpege uafhængige eksperter til 
at rådgive det om bestemte spørgsmål. Når 
udvalget udpeger eksperter, definerer det 
deres opgaver og fastsætter en tidsfrist for 
udførelsen heraf.
3. Inden Udvalget for Medicinsk Udstyr 
afgiver udtalelse, giver det ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
mulighed for at fremsætte skriftlige eller 
mundtlige bemærkninger inden for en 
frist, som udvalget fastsætter.
Udvalget kan suspendere den i stk. 1 
omhandlede frist for at give ansøgeren 
eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen mulighed for at 
forberede sine bemærkninger.
4. Agenturet underretter straks ansøgeren 
eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om udvalgets 
udtalelse om markedsføringstilladelsen til 
det pågældende medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik.
Senest 15 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen fra Udvalget for Medicinsk 
Udstyr kan ansøgeren eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen skriftligt 
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meddele agenturet, at han ønsker 
afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. 
I så fald sender han agenturet en 
detaljeret begrundelse for sin anmodning 
senest 60 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen.
Senest 60 dage efter modtagelsen af 
begrundelsen for anmodningen tager 
udvalget sin udtalelse op til fornyet 
overvejelse. Udvalget udpeger en 
rapportør og eventuelt en medrapportør, 
der ikke må være de samme personer, som 
blev udpeget i forbindelse med den 
oprindelige udtalelse. Proceduren for den 
fornyede overvejelse omfatter kun de 
punkter i udtalelsen, der er fastsat af 
ansøgeren eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, og baseres 
udelukkende på de videnskabelige data, 
der var tilgængelige, da udvalget vedtog 
sin oprindelige udtalelse. Ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
kan anmode om, at udvalget hører det i 
henhold til artikel 78a i forordning (EU) 
[henvisning til fremtidig forordning om 
medicinsk udstyr] nedsatte rådgivende 
udvalg i forbindelse med den fornyede 
overvejelse.
Begrundelsen for udvalgets konklusion i 
forbindelse med den fornyede overvejelse 
vedlægges den evalueringsrapport, der er 
omhandlet i denne artikel, stk. 5.
5. Senest 15 dage efter at Udvalget for 
Medicinsk Udstyr har vedtaget sin 
endelige udtalelse, sender agenturet 
denne til medlemsstaterne, Kommissionen 
og ansøgeren eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen sammen med 
evalueringsrapporten om det medicinske 
udstyr til in vitro-diagnostik og 
begrundelsen for dets konklusioner.
I tilfælde af en positiv udtalelse 
vedrørende gensidig anerkendelse af en 
decentraliseret markedsføringstilladelse 
til medicinsk udstyr som omhandlet i 
artikel 39f vedlægges udtalelsen følgende 
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dokumenter:
a) dokumentationen som omhandlet i 
artikel 39f, stk. 2
b) eventuelle betingelser, som kan påvirke 
udstedelse af tilladelsen
c) nærmere angivelser af eventuelle 
anbefalede betingelser eller 
begrænsninger med henblik på en sikker 
og effektiv anvendelse af det medicinske 
udstyr til in vitro-diagnostik
d) foreslået tekst til etiket og 
indlægsseddel til det medicinske udstyr.
6. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 5 omhandlede udtalelse 
udarbejder Kommissionen et udkast til 
den afgørelse, der skal træffes vedrørende 
ansøgningen, under hensyn til EU-retten.
Hvis der i henhold til udkastet til 
afgørelse skal udstedes en 
markedsføringstilladelse, vedlægges de i 
stk. 5 omhandlede dokumenter som bilag.
Hvis udkastet til afgørelse ikke er i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, vedlægger Kommissionen 
desuden en grundig redegørelse for 
grundene til forskellene som bilag.
Udkastet til afgørelse sendes til 
medlemsstaterne og ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.
Medlemsstaterne indsender inden for en 
frist på 22 dage deres skriftlige 
bemærkninger til udkastet til afgørelse til 
Kommissionen. Hvis der skal træffes en 
afgørelse hurtigst muligt, kan formanden 
for Udvalget for Medicinsk Udstyr dog 
fastsætte en kortere frist alt efter, hvor 
meget sagen haster. Bortset fra helt 
ekstraordinære omstændigheder må 
fristen ikke være kortere end fem dage.
7. Medlemsstaterne kan skriftligt anmode 
om, at udkastet til afgørelse som 
omhandlet i stk. 6 drøftes på et 
plenarmøde i Udvalget for Medicinsk 
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Udstyr, jf. artikel 84, stk. 1, idet de afgiver 
detaljeret begrundelse herfor.
Hvis de skriftlige bemærkninger fra en 
medlemsstat efter Kommissionens 
opfattelse rejser vigtige nye 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets udtalelse, 
afbryder formanden for Udvalget om 
Medicinsk Udstyr proceduren og sender 
ansøgningen tilbage til agenturet til 
yderligere overvejelse.
8. Kommissionen træffer endelig 
afgørelse i overensstemmelse med og 
senest 30 dage efter afslutning af 
proceduren som omhandlet i artikel 84, 
stk. 3. Kommissionen ajourfører 
oplysningerne om det pågældende udstyr i 
det elektroniske system, jf. artikel 39b.
9. Afslag på en ansøgning om 
markedsføringstilladelse er ensbetydende 
med et forbud mod markedsføring af det 
pågældende udstyr i hele EU.
10. Den i stk. 8 omhandlede afgørelse 
fremsendes til samtlige medlemsstater og 
sendes til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller 
ansøgeren. De berørte medlemsstater og 
referencemedlemsstaten udsteder eller 
tilbagekalder markedsføringstilladelsen 
eller foretager de ændringer i 
markedsføringstilladelsen, der måtte være 
nødvendige med henblik på at efterkomme 
afgørelsen, senest 30 dage, efter at denne 
er meddelt. De underretter Kommissionen 
og agenturet herom.

Or. en

Ændringsforslag 249
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel V – afdeling 1 a – artikel 39 h (ny) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39h
Ændring af en markedsføringstilladelse

1. Enhver ansøgning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at ændre en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 39c, 39e og 39f, forelægges alle de 
medlemsstater, som tidligere har godkendt 
det pågældende medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik.
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
samråd med agenturet at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til denne 
forordnings artikel 85 med henblik på at 
træffe passende foranstaltninger til at 
undersøge ændringer til betingelserne i en 
markedsføringstilladelse.
2. I tilfælde, hvor Kommissionen 
forelægges en voldgiftssag, finder 
proceduren i artikel 39g tilsvarende 
anvendelse på ændringer i 
markedsføringstilladelser.
3. Finder en medlemsstat det nødvendigt 
at ændre en markedsføringstilladelse, der 
er udstedt i overensstemmelse med 
bestemmelserne i dette kapitel, eller at 
suspendere eller tilbagekalde den for at 
beskytte folkesundheden, indbringer den 
straks sagen for agenturet for at få den 
behandlet efter proceduren i artikel 39g.
I ekstraordinære tilfælde, hvor det af 
hensyn til folkesundheden er nødvendigt 
at handle hurtigt, kan en medlemsstat 
suspendere markedsføringen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr på 
sit område, indtil der er truffet en endelig 
afgørelse. Den underretter senest den 
følgende arbejdsdag Kommissionen, 
agenturet og de øvrige medlemsstater om 
begrundelsen herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 250
Margrete Auken

Forslag til forordning
Artikel 39 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39a
Markedsføringstilladelsesprocedure

1. Udstyr i klasse D må kun markedsføres 
i Unionen, hvis der er tildelt en 
markedsføringstilladelse gennem den 
centraliserede procedure som omhandlet i 
artikel 41c og i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning.
2. Udstyr omhandlet i stk. 1 og som 
allerede er markedsført i Unionen på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, skal have en 
markedsføringstilladelse i henhold til de i 
denne afdeling fastsatte procedurer fra 
udløbsdatoen for deres certifikats 
gyldighed.
3. En markedsføringstilladelse, som er 
tildelt i henhold til denne afdeling, er 
gyldig i fem år. Markedsføringstilladelsen 
kan fornyes efter fem år på grundlag af 
en ny evaluering af forholdet mellem 
fordele og ulemper foretaget af agenturet.
4. Alle ansøgninger om 
markedsføringstilladelser og 
markedsføringstilladelser, som er tildelt i 
henhold til bestemmelserne i artikel 41c, 
41d, 41e og 41f, samt de i artikel 41b 
omhandlede oplysninger skal af enten 
Kommissionen eller medlemsstaten 
omgående og senest 15 dage efter 
modtagelsen registreres i det i artikel 41b, 
stk. 1, omhandlede elektroniske system. 
Før behandlingen af en ansøgning 
vedrørende et medicinsk udstyr indledes, 
skal udvalget til godkendelse af medicinsk 
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udstyr som omhandlet i artikel 41c eller 
den relevante medlemsstats kompetente 
myndighed verificere, at der ikke er 
indgivet andre ansøgninger vedrørende 
det samme medicinske udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 251
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39b
Elektronisk system for 

markedsføringstilladelser
1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk registreringssystem for 
ansøgninger om markedsføringstilladelser 
og tildelte markedsføringstilladelser i 
henhold til denne afdeling og til 
indsamling og behandling af følgende 
oplysninger:
- fabrikantens navn
- navnet på det medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik
- den dokumentation, som er vedlagt 
ansøgningen om en 
markedsføringstilladelse
- vurderingsrapporten for det medicinske 
udstyr til in vitro-diagnostik, som er 
udstedt under 
markedsføringstilladelsesproceduren
- datoen for godkendelsen af 
markedsføringstilladelsen og, hvis den 
afviger, datoen for udstyrets 
markedsføring
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- eventuelle oplysninger vedrørende 
suspension eller tilbagekaldelse af 
markedsføringstilladelsen.
2. De indsamlede og bearbejdede 
oplysninger indføres i det elektroniske 
registreringssystem af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.
3. I tilfælde, hvor disse oplysninger skal 
ajourføres med hensyn til markedsføring 
af udstyret, suspension eller 
tilbagekaldelse af udstyret fra markedet, 
informerer fabrikanten omgående 
agenturet herom, som omgående 
ajourfører oplysningerne i det 
elektroniske system.
4. De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører ansøgninger om 
markedsføringstilladelser, skal kun være 
tilgængelige for medlemsstaterne, 
agenturet og Kommissionen. De 
oplysninger, der indsamles og behandles i 
det elektroniske system, og som vedrører 
tildelte markedsføringstilladelser, skal 
være offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 252
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39c
Centraliseret procedure

1. Der nedsættes hermed et udvalg til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik i overensstemmelse med 
bestemmelserne i artikel 39d. Udvalget er 
en del af Det Europæiske 
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Lægemiddelagentur.
2. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik er ansvarlig 
for at udarbejde agenturets udtalelser om 
enhver sag, der vedrører antagelse af 
fremsendte ansøgninger i 
overensstemmelse med den centraliserede 
procedure.
3. Hver ansøgning vedrørende udstyr 
omhandlet i artikel 39a, stk. 1, skal 
omfatte oplysninger og dokumenter som 
omhandlet i bilag VII, VIII, IX og X.
4. Ansøgningen vedlægges det gebyr, 
agenturet skal have for at behandle 
ansøgningen.
5. Agenturet sikrer, at udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik afgiver udtalelse senest 
210 dage efter modtagelse af en gyldig 
ansøgning. Udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
skal have mindst 80 dage fra modtagelsen 
af en ansøgning til at analysere de 
videnskabelige data i den dokumentation, 
der ledsager en ansøgning om en 
markedsføringstilladelse. Agenturet kan 
forlænge denne periode på grundlag af en 
behørigt begrundet anmodning fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik.
6. Udvalget kan kun én gang anmode 
fabrikanten om at fremsende supplerende 
oplysninger, der af videnskabeligt 
underbyggede grunde er nødvendige for 
at vurdere ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Hvis der er 
fremsat en sådan anmodning, 
suspenderes den frist, der er omhandlet i 
stk. 5, indtil fremlæggelsen af de 
supplerende oplysninger, der anmodes 
om.
7. I samråd med agenturet, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Kommissionen detaljerede 
retningslinjer for, i hvilken form 
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godkendelsesansøgningerne skal 
forelægges.
8. Hvis udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
anser det for nødvendigt for at 
færdigbehandle en ansøgning, kan det 
kræve, at ansøgeren underkastes en 
specifik inspektion af 
fremstillingsanlægget for det pågældende 
medicinske udstyr til in vitro-diagnostik. 
Sådanne inspektioner foregår uanmeldt. 
Inspektionen udføres inden for den 
tidsfrist, der er anført i stk. 5, af 
inspektører fra medlemsstaten, som er i 
besiddelse af de nødvendige 
kvalifikationer. Disse inspektører kan 
være ledsaget af en rapportør eller en 
ekspert udpeget af udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik.
9. Agenturet underretter straks 
ansøgeren, hvis det i udtalelsen fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik konkluderes:
a) at ansøgningen ikke opfylder de 
godkendelseskriterier, der er fastsat i 
denne forordning
b) at dokumentationen, som ledsager 
ansøgningen, ikke opfylder forordningens 
bestemmelser eller skal ændres eller 
suppleres
c) at markedsføringstilladelsen skal 
tildeles med visse forbehold
d) at markedsføringstilladelsen for det 
pågældende medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik skal afslås, fordi udstyret ikke 
er i overensstemmelse med denne 
forordning.
10. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 9 omhandlede udtalelse kan 
ansøgeren skriftligt meddele agenturet, at 
han ønsker afgørelsen taget op til fornyet 
overvejelse. I så fald sender han agenturet 
en detaljeret begrundelse for en sådan 
anmodning senest 60 dage efter 
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modtagelsen af udtalelsen. Senest 60 dage 
efter modtagelsen af begrundelsen for 
anmodningen tager udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik sin udtalelse op til fornyet 
overvejelse. Udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
udpeger en rapportør og eventuelt en 
medrapportør, som ikke har været 
udpeget i forbindelse med den oprindelige 
udtalelse. Proceduren for den fornyede 
overvejelse må kun omfatte de punkter i 
udtalelsen, som ansøgeren først har peget 
på, og må kun baseres på de 
videnskabelige data, der var tilgængelige, 
da udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik vedtog sin 
oprindelige udtalelse. Ansøgeren kan 
anmode om, at udvalget for godkendelse 
af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
hører en rådgivende videnskabelig gruppe 
i forbindelse med den fornyede 
overvejelse.
11. Senest 15 dage efter vedtagelsen 
sender agenturet den endelige udtalelse 
fra udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik til 
Kommissionen, medlemsstaterne og 
ansøgeren sammen med en rapport med 
en redegørelse for evalueringen fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik og 
begrundelsen for dets konklusioner.
12. Hvis en ansøger trækker en ansøgning 
til agenturet om markedsføringstilladelse 
tilbage, før der er afgivet udtalelse om 
ansøgningen, giver ansøgeren agenturet 
meddelelse om grundene til 
tilbagetrækningen. Agenturet gør disse 
oplysninger offentligt tilgængelige og 
offentliggør evalueringsrapporten, hvis en 
sådan foreligger, idet det forinden fjerner 
alle oplysninger af kommercielt fortrolig 
karakter.
13. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen, jf. stk. 11, udarbejder 
Kommissionen et udkast til den afgørelse, 
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der skal træffes vedrørende ansøgningen. 
Hvis udkastet til afgørelse ikke er i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, vedlægger Kommissionen en 
nøje redegørelse for grundene til 
forskellene. Udkastet til afgørelse sendes 
til medlemsstaterne og ansøgeren. 
Medlemsstaterne indsender inden for en 
frist på 22 dage deres skriftlige 
bemærkninger til udkastet til afgørelse til 
Kommissionen. Hvis der skal træffes en 
afgørelse hurtigst muligt, kan formanden 
for Udvalget for Medicinsk Udstyr til in 
vitro-diagnostik dog fastsætte en kortere 
frist alt efter, hvor meget sagen haster. 
Bortset fra helt ekstraordinære 
omstændigheder må fristen ikke være 
kortere end fem dage.
14. Medlemsstater kan skriftligt anmode 
om, at udkastet til afgørelse, jf. stk. 13, 
drøftes af udvalget for medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik på et plenarmøde, idet 
den detaljeret begrunder sin anmodning. 
Hvis de skriftlige bemærkninger fra en 
medlemsstat efter Kommissionens 
opfattelse rejser vigtige nye 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets udtalelse, 
afbryder formanden for Udvalget om 
Medicinsk Udstyr til in vitro-diagnostik 
proceduren og sender ansøgningen 
tilbage til agenturet til yderligere 
overvejelse.
15. Kommissionen træffer sin endelige 
afgørelse inden for 30 dage efter 
afslutningen af undersøgelsesproceduren 
omhandlet i artikel [...].
16. Afslag på en ansøgning om 
markedsføringstilladelse er ensbetydende 
med et forbud mod markedsføring af 
udstyret omhandlet i artikel 39a, stk. 1, i 
hele EU. 
17. Når en markedsføringstilladelse er 
udstedt, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen agenturet om, 
hvornår markedsføringen af det 
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medicinske udstyr reelt påbegyndes i 
medlemsstaterne, under hensyntagen til 
de forskellige godkendte 
præsentationsmåder.
18. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen underretter 
desuden agenturet, hvis produktet ikke 
længere markedsføres i medlemsstaten, 
uanset om dette er midlertidigt eller 
permanent, og fremlægger en medicinsk 
og/eller økonomisk begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 253
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39d
Udvalget til godkendelse af medicinsk 

udstyr til in vitro-diagnostik
1. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik består af 
følgende medlemmer:
a) et medlem og en suppleant udpeget af 
hver medlemsstat i overensstemmelse med 
stk. 3
b) seks medlemmer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser 
med henblik på at sikre, at der er relevant 
ekspertise til rådighed inden for 
medicinsk udstyr i udvalget
c) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
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sundhedspersoner
d) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
patientforeninger. Suppleanterne 
repræsenterer og stemmer på vegne af 
fraværende medlemmer. Suppleanterne i 
litra a) kan udpeges til at fungere som 
rapportører i overensstemmelse med 
artikel 62 i forordning (EF) 726/2004.
2. En medlemsstat kan uddelegere sine 
opgaver i udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til en anden 
medlemsstat. Hver medlemsstat kan kun 
repræsentere én anden medlemsstat.
3. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr udpeges på baggrund af deres 
ekspertise inden for området for 
medicinsk udstyr for at sikre det højest 
mulige faglige niveau og et bredt 
spektrum af relevant ekspertviden. Med 
henblik herpå samarbejder 
medlemsstaterne med agenturets 
bestyrelse og Kommissionen for at sikre, 
at den endelige sammensætning af 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik dækker de 
videnskabelige områder, der er relevante 
for dets opgaver.
4. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik udpeges for 
en periode på tre år, som kan forlænges 
én gang og derefter fornyes i henhold til 
procedurerne i stk. 1. Udvalget vælger 
dets formand blandt de ordinære 
medlemmer for en periode på tre år, som 
kan forlænges én gang.
5. Artikel 61, stk. 3, 4, 5, 6, 7 og 8, i 
forordning (EF) 726/2004 finder 
anvendelse på udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr.
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6. Mandatet for udvalget til godkendelse 
af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
dækker alle aspekter af evaluering af 
medicinsk udstyr inden for 
anvendelsesområdet for procedurerne i 
artikel 39c.

Or. en

Ændringsforslag 254
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39e
Aktørerne i udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
forpligter sig til at handle uafhængigt og 
ud fra almene samfundshensyn. Inden de 
påbegynder deres hverv, afgiver de en 
loyalitetserklæring og en 
interesseerklæring, hvori de enten 
anfører, at de ikke har nogen interesser, 
der kan anses for at påvirke deres 
uafhængighed, eller at de har visse 
direkte eller indirekte interesser, der kan 
anses for at påvirke deres uafhængighed. 
Disse erklæringer verificeres af 
Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 255
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 39 f (ny)



AM\936067DA.doc 35/113 PE510.755v01-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 39f
Ændring af en markedsføringstilladelse

1. Enhver ansøgning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at ændre en 
markedsføringstilladelse, der er tildelt i 
henhold til bestemmelserne i artikel 41c, 
forelægges Kommissionen. Kommissionen 
tillægges beføjelser til i samråd med 
agenturet at vedtage delegerede retsakter i 
henhold til denne forordnings artikel 89 
med henblik på at træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger til at undersøge 
ændringer til betingelserne i en 
markedsføringstilladelse.
2. Finder en medlemsstat det nødvendigt 
at ændre en markedsføringstilladelse, der 
er tildelt i henhold til bestemmelserne i 
dette kapitel, eller at suspendere eller 
tilbagekalde den for at beskytte 
folkesundheden, kan den pågældende 
medlemsstat anmode om en drøftelse i 
Udvalget for Medicinsk Udstyr til in vitro-
diagnostik på et plenarmøde, hvor der 
fremsættes en detaljeret begrundelse for 
ændringen. I særlige tilfælde, hvis de 
skriftlige bemærkninger fra en 
medlemsstat efter Kommissionens 
opfattelse rejser vigtige nye 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets 
godkendelse, suspenderer formanden for 
Udvalget om Medicinsk Udstyr til in vitro-
diagnostik godkendelsen og sender 
ansøgningen tilbage til agenturet til 
yderligere overvejelse.

Or. en

Ændringsforslag 256
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra udstyr til evaluering 
af ydeevne, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuld kvalitetssikring og 
undersøgelse af 
konstruktionsdokumentationen som 
anført i bilag VIII. Alternativt kan
fabrikanten vælge af anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
kvalitetssikring af produktionen, 
herunder batchkontrol, som anført i bilag 
X.

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse D, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, underkastes en centraliseret 
procedure for markedsføringstilladelse.

Or. en

Ændringsforslag 257
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra udstyr til evaluering 
af ydeevne, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure
baseret på fuld kvalitetssikring og 
undersøgelse af 
konstruktionsdokumentationen som anført i 
bilag VIII. Alternativt kan fabrikanten 
vælge af anvende en
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en
overensstemmelsesvurdering baseret på 
kvalitetssikring af produktionen, herunder 

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse D, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, underkastes en 
markedsføringstilladelse baseret på fuld 
kvalitetssikring og undersøgelse af 
konstruktionsdokumentationen som anført i 
bilag VIII. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en
markedsføringstilladelse baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en
markedsføringstilladelse baseret på 
kvalitetssikring af produktionen, herunder 
batchkontrol, som anført i bilag X.
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batchkontrol, som anført i bilag X.

Or. en

Ændringsforslag 258
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er udpeget et 
referencelaboratorium i overensstemmelse 
med artikel 78, anmoder det bemyndigede 
organ, som udfører 
overensstemmelsesvurderingen, desuden 
referencelaboratoriet om at kontrollere, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante fælles tekniske specifikationer, 
hvis der foreligger sådanne fælles tekniske 
specifikationer, eller på grundlag af andre 
løsninger, som vælges af fabrikanten for at 
sikre et sikkerheds- og ydelsesniveau, som 
mindst svarer hertil, jf. afsnit 5.4 i bilag 
VIII og afsnit 3.5 i bilag IX.

Hvis der er udpeget et 
referencelaboratorium i overensstemmelse 
med artikel 78, anmoder udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik som omhandlet i artikel 
39c eller den nationale myndighed
desuden referencelaboratoriet om at
kontrollere, at udstyret er i 
overensstemmelse med de relevante fælles 
tekniske specifikationer, hvis der foreligger 
sådanne fælles tekniske specifikationer, 
eller på grundlag af andre løsninger, som 
vælges af fabrikanten for at sikre et 
sikkerheds- og ydelsesniveau, som mindst 
svarer hertil, jf. afsnit 5.4 i bilag VIII og 
afsnit 3.5 i bilag IX.

Or. en

Ændringsforslag 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er udpeget et 
referencelaboratorium i overensstemmelse 
med artikel 78, anmoder det bemyndigede 
organ, som udfører 

Hvis der er udpeget et 
referencelaboratorium i overensstemmelse 
med artikel 78, anmoder det bemyndigede 
organ, som udfører 
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overensstemmelsesvurderingen, desuden 
referencelaboratoriet om at kontrollere, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante fælles tekniske specifikationer, 
hvis der foreligger sådanne fælles 
tekniske specifikationer, eller på grundlag 
af andre løsninger, som vælges af 
fabrikanten for at sikre et sikkerheds- og 
ydelsesniveau, som mindst svarer hertil, 
jf. afsnit 5.4 i bilag VIII og afsnit 3.5 i 
bilag IX.

overensstemmelsesvurderingen, desuden 
referencelaboratoriet om ved 
laboratorieprøvning at kontrollere, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante fælles tekniske specifikationer
som specificeret i afsnit 5.4 i bilag VIII og
i afsnit 3.5 i bilag IX.
Laboratorieprøvninger udført af et 
referencelaboratorium fokuseres især på 
analytisk sensitivitet og specificitet ved 
brug af referencematerialer og 
diagnostisk sensitivitet og specificitet ved 
anvendelse af prøver fra tidlig og påvist 
infektion.

Or. en

Begrundelse

Erfaringer med nugældende lovgivning kræver en klar beskrivelse af, at prøvning skal 
foretages af referencelaboratorier og ikke ved hjælp af papirundersøgelser.

Ændringsforslag 260
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr til ledsagende diagnosticering,
som er beregnet til vurdering af 
patientens egnethed til at blive behandlet 
med et specifikt lægemiddel, hører det 
bemyndigede organ en af de kompetente 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, eller Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) i 
overensstemmelse med procedurerne i 
afsnit 6.2 i bilag VIII og afsnit 3.6 i bilag 
IX.

Til ledsagende diagnosticering, hvor der er 
udpeget et referencelaboratorium i 
overensstemmelse med artikel 78, 
anmoder det bemyndigede organ, som 
foretager overensstemmelsesvurderingen, 
referencelaboratoriet om at verificere, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante fælles tekniske specifikationer, 
hvis disse foreligger.
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Or. en

Begrundelse

Dette vil ændre fremgangsmåden for ledsagende diagnosticering til fælles udvikling af FTS 
mellem Det Europæiske Lægemiddelagentur og IVD-eksperter fra bemyndigede organer og 
kompetente myndigheder for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Ændringsforslag 261
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse C, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuld kvalitetssikring som anført i 
bilag VIII, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på
kvalitetssikring af produktionen som anført 
i bilag X.

Uanset bestemmelserne i artikel 39a skal
fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse C, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuld kvalitetssikring som anført i 
bilag VIII, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
kvalitetssikring af produktionen som anført 
i bilag X.

Or. en

Ændringsforslag 262
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr til ledsagende diagnosticering, Til ledsagende diagnosticering, hvor der er 



PE510.755v01-00 40/113 AM\936067DA.doc

DA

som er beregnet til vurdering af 
patientens egnethed til at blive behandlet 
med et specifikt lægemiddel, hører det 
bemyndigede organ en af de kompetente 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med
direktiv 2001/83/EF, eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA) i 
overensstemmelse med procedurerne i 
afsnit 6.2 i bilag VIII og afsnit 3.6 i bilag 
IX.

udpeget et referencelaboratorium i 
overensstemmelse med artikel 78, 
anmoder det bemyndigede organ, som 
foretager overensstemmelsesvurderingen, 
referencelaboratoriet om at verificere, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante fælles tekniske specifikationer, 
hvis disse foreligger.

Or. en

Begrundelse

Dette vil ændre fremgangsmåden for ledsagende diagnosticering til fælles udvikling af FTS 
mellem Det Europæiske Lægemiddelagentur og IVD-eksperter fra bemyndigede organer og 
kompetente myndigheder for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik.

Ændringsforslag 263
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse B, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuld kvalitetssikring som anført i 
bilag VIII.

Uanset bestemmelserne i artikel 39a skal
fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse B, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuld kvalitetssikring som anført i 
bilag VIII.

Or. en

Ændringsforslag 264
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse A, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, skal erklære, at deres produkter 
er i overensstemmelse med de relevante 
krav ved at udstede EU-
overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 
15, når de har udarbejdet den tekniske 
dokumentation, der er anført i bilag II.

Uanset bestemmelserne i artikel 39a skal
fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse A, bortset fra udstyr til evaluering af 
ydeevne, erklære, at deres produkter er i 
overensstemmelse med de relevante krav 
ved at udstede EU-
overensstemmelseserklæringen, jf. artikel 
15, når de har udarbejdet den tekniske 
dokumentation, der er anført i bilag II.

Or. en

Ændringsforslag 265
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Fabrikanten kan vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der finder anvendelse på udstyr i en højere 
klasse end det pågældende udstyr.

6. Fabrikanten kan vælge at anvende en
markedsføringstilladelse eller en
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
der finder anvendelse på udstyr i en højere 
klasse end det pågældende udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 266
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 9 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hyppigheden for prøveudtagningen af 
det fremstillede udstyr eller partier af det 
fremstillede udstyr i klasse D, som sendes 
til et referencelaboratorium, som er 
udpeget i medfør af artikel 78 i henhold til 

udgår
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bilag VIII, afsnit 5.7 og bilag X, afsnit 
5.1, eller

Or. en

Ændringsforslag 267
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 41 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inddragelse af bemyndigede organer Inddragelse af bemyndigede organer i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren

Or. en

Ændringsforslag 268
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
kræver et bemyndiget organs inddragelse, 
kan fabrikanten indsende en ansøgning til 
et bemyndiget organ efter eget valg, 
forudsat at organet er bemyndiget til 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det pågældende udstyr. En ansøgning 
kan ikke indgives parallelt til mere end ét 
bemyndiget organ for samme 
overensstemmelsesvurderingsaktivitet.

1. Hvis 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
kræver et bemyndiget organs inddragelse, 
kan fabrikanten indsende en ansøgning til 
et bemyndiget organ efter eget valg, 
forudsat at organet er bemyndiget til 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det pågældende udstyr. Hvis en 
fabrikant indsender en ansøgning til et 
bemyndiget organ i en anden medlemsstat 
end den, hvor fabrikanten er registreret, 
underretter fabrikanten sin nationale 
myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer, om ansøgningen. 
En ansøgning kan ikke indgives parallelt til 
mere end ét bemyndiget organ for samme 
overensstemmelsesvurderingsaktivitet.
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Or. en

Ændringsforslag 269
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 270
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til en øget sikkerhed i forbindelse med medicinsk udstyr er det navnlig nødvendigt 
at styrke de bemyndigede organer. Med kontrolproceduren er der risiko for, at nyt og meget 
innovativt medicinsk udstyr først står til rådighed for patienten med væsentlig forsinkelse.

Ændringsforslag 271
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

udgår

Or. en

Begrundelse

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Ændringsforslag 273
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om ansøgninger 
om overensstemmelsesvurderinger for
udstyr, der er klassificeret i klasse D, 
bortset fra ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag I, 
afsnit 17.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk
ydeevne, der er omhandlet i artikel 24. I sin 
meddelelse angiver det bemyndigede organ 

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om ansøgninger 
om overensstemmelsesvurderinger for 
udstyr, der er klassificeret i klasse D, og 
for udstyr, der er klassificeret i klasse C, 
som opfylder definitionen for nye 
produkter i henhold til artikel 2, stk. 12a,
bortset fra ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag I, 
afsnit 17.3, og af udkastet til 
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den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen og de ledsagende dokumenter 
til Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

sammenfatning af sikkerhed og ydeevne, 
der er omhandlet i artikel 24. I sin 
meddelelse angiver det bemyndigede organ 
den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen og de ledsagende dokumenter 
til Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 274
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De attester, der udstedes af de 
bemyndigede organer i overensstemmelse 
med bilag VIII, IX og X, udfærdiges på et 
officielt EU-sprog fastsat af den 
medlemsstat, hvor det bemyndigede organ 
er etableret, eller på et officielt EU-sprog,
som det bemyndigede organ kan acceptere. 
Attesterne skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag XI.

1. De attester, der udstedes af de 
bemyndigede organer i overensstemmelse 
med bilag VIII, IX og X, udfærdiges på et 
officielt EU-sprog, som det bemyndigede 
organ kan acceptere. Attesterne skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag XI.

Or. cs

Ændringsforslag 275
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en fabrikant ophæver kontrakten 
med et bemyndiget organ og indgår aftale 
med et andet bemyndiget organ om en 
overensstemmelsesvurdering af samme 
udstyr, skal betingelserne for udskiftningen 
af bemyndiget organ være klart fastlagt i en 

1. Hvis en fabrikant beslutter at ophæve
kontrakten med et bemyndiget organ og 
indgår aftale med et andet bemyndiget 
organ om en overensstemmelsesvurdering 
af samme udstyr, informerer han sin 
nationale myndighed med ansvar for de 



PE510.755v01-00 46/113 AM\936067DA.doc

DA

aftale mellem fabrikanten, det afgående 
bemyndigede organ og det tiltrædende 
bemyndigede organ. Denne aftale skal 
mindst indeholde følgende:

bemyndigede organer om denne 
udskiftning. Betingelserne for 
udskiftningen af bemyndiget organ skal
være klart fastlagt i en aftale mellem 
fabrikanten, det afgående bemyndigede 
organ og det tiltrædende bemyndigede 
organ. Denne aftale skal mindst indeholde 
følgende:

Or. en

Ændringsforslag 276
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anmodning af en medlemsstat og 
hvis folkesundhedshensyn eller 
patientsikkerhed i mere end én 
medlemsstat taler derfor, kan 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udvide 
gyldigheden af en tilladelse, der er udstedt 
af en medlemsstat i overensstemmelse 
med stk. 1, til Unionens område i en 
begrænset periode og fastsætte de 
betingelser, hvorpå udstyret kan bringes i 
omsætning eller ibrugtages. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 84, stk. 
3.

udgår

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende menneskers sikkerhed 
og sundhed vedtager Kommissionen efter 
proceduren i artikel 84, stk. 4, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

Or. pl
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Begrundelse

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Ændringsforslag 277
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel VI – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VI Kapitel V
Klinisk dokumentation Klinisk dokumentation

Or. en

Ændringsforslag 278
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at kontrollere, at udstyret frembyder de 
af fabrikanten anførte fordele for 
patienten

b) at kontrollere udstyrets kliniske 
sikkerhed og virkning, herunder tilsigtede
fordele for patienten, når det anvendes 
som tilsigtet i målgruppen og i 
overensstemmelse med 
brugsanvisningerne

Or. en
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Ændringsforslag 279
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle undersøgelser af klinisk ydeevne 
skal designes og gennemføres på en sådan 
måde, at de forsøgspersoner, der deltager i 
en undersøgelse af klinisk ydeevne, er 
beskyttet med hensyn til deres rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, og at kliniske data, 
der genereres i undersøgelsen af klinisk 
ydeevne, bliver pålidelige og robuste.

4. Alle undersøgelser af klinisk ydeevne 
skal designes og gennemføres på en sådan 
måde, at de forsøgspersoner, der deltager i 
en undersøgelse af klinisk ydeevne, er 
beskyttet i overensstemmelse med artikel 
48a, stk. 3, med hensyn til deres 
rettigheder, sikkerhed og velfærd, og at 
kliniske data, der genereres i undersøgelsen 
af klinisk ydeevne, bliver pålidelige og 
robuste.

Or. en

Ændringsforslag 280
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 48a
Inddragelse af en etisk komité

1. Der må kun gives tilladelse til at 
gennemføre en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, hvis en uafhængig etisk komité 
tidligere har fremsendt en positiv 
evaluering af den pågældende 
undersøgelse af klinisk ydeevne.
2. Den etiske komités udtalelse skal 
navnlig omfatte den medicinske 
begrundelse, samtykke fra de 
forsøgspersoner, der deltager i 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, 
efter at disse har fået fulde oplysninger 
om undersøgelsen af den kliniske ydeevne 
samt om investigatorernes og 
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undersøgelsesfaciliteternes egnethed.
3. Den etiske komité sikrer beskyttelse af 
rettigheder, sikkerhed og velvære for de 
forsøgspersoner, der deltager i en
undersøgelse af klinisk ydeevne.
4. Den er uafhængig af forskeren og 
sponsoren og fri for enhver anden 
ubehørig påvirkning. Den handler i 
overensstemmelse med lovene og reglerne
i det land eller de lande, hvor forskningen 
skal gennemføres, og overholder alle 
relevante internationale normer og 
standarder.
5. Den etiske komité består af et klart 
defineret antal medlemmer og 
stedfortrædere, som omfatter 
sundhedspersoner, lægpersoner og mindst 
én erfaren og vidende patient eller 
patientrepræsentant, som tilsammen har 
de relevante kvalifikationer og den 
relevante erfaring til at kunne gennemgå 
og evaluere de videnskabelige, medicinske 
og etiske aspekter af den foreslåede 
undersøgelse af klinisk ydeevne.
6. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at nedsætte etisk 
komitéer, hvis der ikke findes sådanne, og 
for at fremme deres arbejde.
Medlemsstaterne offentliggør antal, 
navne og profession for medlemmerne og 
stedfortræderne i den etiske komité og 
underretter Kommissionen om 
sammensætningen af den etiske komité, 
og hvornår den påbegynder sit arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 281
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor af en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, indgiver en ansøgning til den 
medlemsstat, hvor undersøgelsen skal 
gennemføres, ledsaget af den 
dokumentation, der er omhandlet i bilag 
XIII. Senest seks dage efter modtagelsen af 
ansøgningen underretter den berørte 
medlemsstat sponsor om, hvorvidt 
undersøgelsen af klinisk ydeevne falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

Sponsor af en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, indgiver en ansøgning til den 
medlemsstat, hvor undersøgelsen skal 
gennemføres, ledsaget af den 
dokumentation, der er omhandlet i bilag 
XIII. Senest 10 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen underretter den berørte 
medlemsstat sponsor om, hvorvidt 
undersøgelsen af klinisk ydeevne falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

Or. en

Ændringsforslag 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne gennemføres i mere end én 
medlemsstat, hvor der er uenighed om, 
hvorvidt undersøgelsen bør godkendes, 
forsøger de berørte medlemsstater at nå 
frem til en afgørelse. Hvis der ikke opnås 
enighed om en konklusion, træffer 
Kommissionen afgørelse herom efter 
høring af de berørte medlemsstater og, 
hvis det er nødvendigt, efter rådgivning 
fra Det Europæiske Lægemiddelagentur.

Or. en

Begrundelse

Den rapporterende medlemsstats afgørelse er bindende for de øvrige medlemsstater. Dermed 
kan en rapporterende medlemsstat vælge at støtte en undersøgelse af klinisk ydeevne, som 
ikke støttes af størstedelen af de øvrige medlemsstaters myndigheder og etiske komitéer. Selv 
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om myndighederne og de etiske komitéer arbejder sammen for at nå til enighed, bør der 
findes en løsning på uoverensstemmelserne. Kommissionen har fået tildelt kontrolbeføjelser 
af Europa-Parlamentet og Rådet og er derfor bedre i stand til at træffe en sådan afgørelse 
end den rapporterende medlemsstat.

Ændringsforslag 283
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaten finder, at 
undersøgelsen af klinisk ydeevne, som der 
er ansøgt om, ikke falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, eller at 
ansøgningen ikke er fuldstændig, 
underretter den sponsor herom og 
fastsætter en frist på højst seks dage for 
sponsor til at fremsætte bemærkninger eller 
til at fuldstændiggøre ansøgningen.

Hvis medlemsstaten finder, at 
undersøgelsen af klinisk ydeevne, som der
er ansøgt om, ikke falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, eller at 
ansøgningen ikke er fuldstændig, 
underretter den sponsor herom og 
fastsætter en frist på højst 10 dage for 
sponsor til at fremsætte bemærkninger eller 
til at fuldstændiggøre ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag 284
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaten ikke har underrettet 
sponsor i henhold til stk. 2 senest tre dage
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
undersøgelsen af klinisk ydeevne for at 
falde ind under den forordnings 
anvendelsesområde, og ansøgningen 
betragtes som fuldstændig.

Hvis medlemsstaten ikke har underrettet 
sponsor i henhold til stk. 2 senest fem dage
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
undersøgelsen af klinisk ydeevne for at 
falde ind under den forordnings 
anvendelsesområde, og ansøgningen 
betragtes som fuldstændig.

Or. en



PE510.755v01-00 52/113 AM\936067DA.doc

DA

Ændringsforslag 285
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 35 dage efter den valideringsdato, der er 
omhandlet i stk. 4, medmindre den berørte 
medlemsstat inden for denne frist har givet 
sponsor afslag ud fra hensynet til 
folkesundheden, patientsikkerheden eller 
den offentlige orden.

c) 60 dage efter den valideringsdato, der er 
omhandlet i stk. 4, medmindre den berørte 
medlemsstat inden for denne frist har givet 
sponsor afslag ud fra hensynet til 
folkesundheden, patientsikkerheden eller 
den offentlige orden.

Or. en

Ændringsforslag 286
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) metoden, der skal anvendes, antallet 
af forsøgspersoner samt undersøgelsens 
forventede resultat.

Or. en

Ændringsforslag 287
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne er afsluttet, indfører sponsor et 
resumé af resultaterne heraf i det 
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elektroniske system, jf. artikel 51, affattet 
på en sådan måde, at det er let for 
lægpersoner at forstå.

Or. en

Ændringsforslag 288
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Oplysningerne skal være offentligt 
tilgængelige gennem det elektroniske 
system, der er omhandlet i artikel 51, 
medmindre alle eller dele af disse 
oplysninger skal behandles fortroligt af 
følgende årsager:

3. Oplysningerne skal være fuldt offentligt 
tilgængelige gennem det elektroniske 
system, der er omhandlet i artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 289
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til forordning (EF) nr. 45/2001

udgår

Or. en

Begrundelse

Beskyttelsen af personoplysninger er allerede sikret i stk. 4, hvor det anføres, at "Ingen 
personoplysninger vedrørende deltagerne i undersøgelsen af klinisk ydeevne gøres 
tilgængelige for offentligheden".
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Ændringsforslag 290
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelse af kommercielt følsomme 
oplysninger

udgår

Or. en

Begrundelse

Databasen bør være offentligt tilgængelig for at sikre fuld gennemsigtighed og uafhængige 
forskeres adgang til randomiserede undersøgelser af ydeevne og metaanalyser.

Ændringsforslag 291
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) beskyttelse af kommercielt følsomme 
oplysninger

udgår

Or. en

Ændringsforslag 292
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) effektivt tilsyn med gennemførelsen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne fra den 

udgår
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eller de berørte medlemsstaters side.

Or. en

Begrundelse

Det effektive tilsyn med undersøgelser af ydeevne bør ikke sløres, men være gennemsigtigt og 
gøres offentligt tilgængeligt.

Ændringsforslag 293
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk system for interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne, til oprettelse
af individuelle identifikationsnumre for 
undersøgelser af klinisk ydeevne som 
omhandlet i artikel 49, stk. 1, og til 
indsamling og behandling af følgende 
oplysninger:

1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk system for interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne og andre 
undersøgelser af klinisk ydeevne, der 
omfatter risici for de personer, der er 
genstand for undersøgelserne. Denne 
database vil gøre det muligt for 
offentligheden at søge efter specifikke 
undersøgelser af ydeevne og for borgere 
og fagfolk at træffe kvalificerede 
beslutninger om in vitro-udstyr. For at 
sikre dette vil det elektroniske system 
hjælpe med at oprette individuelle 
identifikationsnumre for undersøgelser af 
klinisk ydeevne som omhandlet i artikel 
49, stk. 1, og til indsamling og behandling 
af følgende oplysninger:

Or. en

Begrundelse

Databasen bør oprettes med henblik på at give både borgere, læger og uafhængige forskere 
oplysninger, som sætter dem i stand til at træffe kvalificerede beslutninger vedrørende brugen 
af in vitro-udstyr.
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Ændringsforslag 294
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) rapporter om undersøgelser af klinisk 
ydeevne forelagt af sponsorer i 
overensstemmelse med artikel 56, stk. 5

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at rapporter om undersøgelser af klinisk ydeevne skal være en del af de 
oplysninger, som er tilgængelige for offentligheden og for sundhedspersoner. Disse 
ændringer sikrer, at der kan opnås en grad af sammenhæng med det sandsynlige resultat af 
forhandlingerne om kliniske forsøg.

Ændringsforslag 295
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg]. 
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 50, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg]. 
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 50, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.
Kommissionen sikrer desuden, at 
sundhedspersoner har adgang til det 
elektroniske system.
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Or. en

Ændringsforslag 296
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg].
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 50, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg]. 
De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, skal
være tilgængelige for medlemsstaterne og
Kommissionen, og Kommissionen sikrer 
desuden, at sundhedspersoner og 
patienter har adgang til det elektroniske 
system.

Or. en

Ændringsforslag 297
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter begrundet anmodning gøres alle 
oplysninger om specifikt medicinsk udstyr 
til in vitro-diagnostik tilgængelige for den 
anmodende part gennem det elektroniske 
system, medmindre alle eller dele af disse 
oplysninger skal behandles fortroligt af 
følgende årsager:
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a) beskyttelse af personoplysninger i
henhold til forordning (EF) nr. 45/2001
b) beskyttelse af kommercielt følsomme 
oplysninger
c) effektivt tilsyn med gennemførelsen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne fra den 
eller de berørte medlemsstaters side.

Or. en

Ændringsforslag 298
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en undersøgelse 
af klinisk ydeevne eller har krævet en 
væsentlig ændring eller midlertidig 
standsning af en sådan undersøgelse eller 
af sponsoren er blevet underrettet om, at en 
sådan undersøgelse af sikkerhedsgrunde er 
blevet afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om sin beslutning og 
begrundelsen herfor ved hjælp af det 
elektroniske system, som er omhandlet i 
artikel 51.

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en undersøgelse 
af klinisk ydeevne eller har krævet en 
væsentlig ændring eller midlertidig 
standsning af en sådan undersøgelse eller 
af sponsoren er blevet underrettet om, at en 
sådan undersøgelse af sikkerhedsgrunde
eller på grund af virkning er blevet 
afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om sin beslutning og 
begrundelsen for sin beslutning ved hjælp 
af det elektroniske system, som er 
omhandlet i artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 299
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis sponsor af sikkerhedsgrunde 
midlertidigt har standset en undersøgelse af 
klinisk ydeevne, informerer sponsor de 
berørte medlemsstater senest 15 dage efter 
den midlertidige standsning.

1. Hvis sponsor af sikkerhedsgrunde eller 
på grund af virkning midlertidigt har 
standset en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, informerer sponsor de berørte 
medlemsstater senest 15 dage efter den 
midlertidige standsning.

Or. en

Ændringsforslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor underretter hver berørt 
medlemsstat om afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne i den 
pågældende medlemsstat og giver en 
begrundelse i tilfælde af en afbrydelse. 
Denne underretning foretages senest 15 
dage efter afslutningen af undersøgelsen af 
klinisk ydeevne i den pågældende 
medlemsstat.

Sponsor underretter hver berørt 
medlemsstat om afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne i den 
pågældende medlemsstat og giver en 
begrundelse i tilfælde af en afbrydelse, 
således at alle medlemsstater kan 
underrette sponsorer, der foretager 
lignende undersøgelser af klinisk ydeevne 
på samme tid i EU, om resultaterne af den 
pågældende undersøgelse af klinisk 
ydeevne. Denne underretning foretages 
senest 15 dage efter afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne i den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 301
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis undersøgelsen gennemføres i mere 
end én medlemsstat, underretter sponsor 
alle berørte medlemsstater om den samlede 
afslutning af undersøgelsen af klinisk 
ydeevne. Denne underretning foretages 
senest 15 dage efter den samlede afslutning 
af undersøgelsen af klinisk ydeevne.

Hvis undersøgelsen gennemføres i mere 
end én medlemsstat, underretter sponsor 
alle berørte medlemsstater om den samlede 
afslutning af undersøgelsen af klinisk 
ydeevne. Alle medlemsstater underrettes 
ligeledes om årsagerne til den tidlige 
afslutning af undersøgelsen af den klinisk 
ydeevne, således at alle medlemsstater kan 
underrette de sponsorer, der foretager 
lignende undersøgelser af klinisk ydeevne 
på samme tid i EU, om resultaterne af den 
pågældende undersøgelse af klinisk 
ydeevne. Denne underretning foretages 
senest 15 dage efter den samlede afslutning 
af undersøgelsen af klinisk ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 302
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne 
forelægger sponsor for de berørte 
medlemsstater et resumé af resultaterne af 
undersøgelsen i form af en rapport om 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 2.3.3. Hvis det af 
videnskabelige grunde ikke er muligt at 
forelægge undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne inden for et år, skal den 
forelægges, så snart den foreligger. I så 
fald angives det i planen for undersøgelse 
af klinisk ydeevne, jf. bilag XII, del A, 
afsnit 2.3.2, hvornår resultaterne af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne vil blive 
forelagt, sammen med en forklaring.

3. Senest et år efter afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne 
forelægger sponsor for de berørte 
medlemsstater resultaterne af 
undersøgelsen i form af en rapport om 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 2.3.3. Hvis det af 
videnskabelige grunde ikke er muligt at 
forelægge undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne inden for et år, skal den 
forelægges, så snart den foreligger. I så 
fald angives det i planen for undersøgelse 
af klinisk ydeevne, jf. bilag XII, del A, 
afsnit 2.3.2, hvornår resultaterne af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne vil blive 
forelagt, sammen med en forklaring.
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Or. en

Begrundelse

Da rapporten om undersøgelsen af den kliniske ydeevne er en slags resumé, er det vigtigt, at 
fabrikanterne forstår, at denne rapport bliver en del af de offentligt tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 303
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne ansøgning foreslår sponsor en af 
de berørte medlemsstater som 
koordinerende medlemsstat. Hvis den 
pågældende medlemsstat ikke ønsker at 
være koordinerende medlemsstat, skal den 
senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningen aftale med en anden berørt 
medlemsstat, at denne skal være 
koordinerende medlemsstat. Hvis ingen 
andre medlemsstater ønsker at være 
koordinerende medlemsstat, bliver den 
medlemsstat, som sponsor har foreslået, 
koordinerende medlemsstat. Hvis en anden 
medlemsstat end den, sponsor har foreslået, 
bliver koordinerende medlemsstat, løber de 
frister, der er nævnt i artikel 49, stk. 2, 
dagen efter medlemsstatens accept.

2. I denne ansøgning foreslår sponsor en af 
de berørte medlemsstater som 
koordinerende medlemsstat. Den 
rapporterende medlemsstat vælges blandt 
de berørte medlemsstater, hvor de fleste af 
de forsøgspersoner, der deltager i 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, 
bor. Hvis den pågældende medlemsstat 
ikke ønsker at være koordinerende 
medlemsstat, skal den senest seks dage 
efter indgivelsen af ansøgningen aftale med 
en anden berørt medlemsstat, at denne skal 
være koordinerende medlemsstat. Hvis 
ingen andre medlemsstater ønsker at være 
koordinerende medlemsstat, bliver den 
medlemsstat, som sponsor har foreslået, 
koordinerende medlemsstat. Hvis en anden 
medlemsstat end den, sponsor har foreslået, 
bliver koordinerende medlemsstat, løber de 
frister, der er nævnt i artikel 49, stk. 2, 
dagen efter medlemsstatens accept.

Or. en

Ændringsforslag 304
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en alvorlig hændelse, som har en kausal 
sammenhæng med det udstyr, der anvendes 
til undersøgelsen af ydeevne, komparatoren 
eller undersøgelsesproceduren, eller hvor 
en sådan kausal sammenhæng med 
rimelighed er mulig

a) enhver hændelse, som har en kausal 
sammenhæng med det udstyr, der anvendes 
til undersøgelsen af ydeevne, komparatoren 
eller undersøgelsesproceduren, eller hvor 
en sådan kausal sammenhæng med 
rimelighed er mulig

Or. en

Ændringsforslag 305
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel VII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VII Kapitel VIII
Overvågning og markedstilsyn Overvågning og markedstilsyn

Or. en

Ændringsforslag 306
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert alvorligt forhold i forbindelse 
med udstyr, der er gjort tilgængeligt på 
EU-markedet

a) ethvert alvorligt forhold, herunder dato 
og sted for forholdet, i forbindelse med 
udstyr, der er gjort tilgængeligt på EU-
markedet; fabrikanten inkluderer 
oplysninger, hvis disse er tilgængelige, om 
patienten eller brugeren og om de 
sundhedspersoner, der er involveret i 
forholdet

Or. en
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Ændringsforslag 307
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert alvorligt forhold i forbindelse 
med udstyr, der er gjort tilgængeligt på 
EU-markedet

a) ethvert forhold i forbindelse med udstyr, 
der er gjort tilgængeligt på EU-markedet

Or. en

Ændringsforslag 308
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger, herunder målrettede 
oplysningskampagner, for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder samt give dem mulighed 
herfor. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den straks underrette
fabrikanten af det pågældende udstyr
herom. Fabrikanten skal sikre en passende 
opfølgning.

Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat konstaterer, at de modtagne 
indberetninger i henhold til første afsnit 
vedrører et alvorligt forhold, registrerer 
den straks disse indberetninger i det 
elektroniske system, jf. artikel 60, 
medmindre fabrikanten allerede har 
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indberettet samme forhold.

Or. en

Ændringsforslag 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, herunder læger og 
farmaceuter, brugere og patienter til at 
indberette formodede alvorlige forhold, jf. 
stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse afspejler de foranstaltninger, der er truffet i direktivet om 
lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 310
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I rapporteringen om formodede alvorlige 
forhold tages der hensyn til, om der er 
udskiftet dele eller komponenter som 
angivet i artikel 19.

Or. en

Begrundelse

Rapportering om brugen af erstatningsdele eller erstatningskomponenter bør gøre det muligt 
for myndighederne hurtigt at påvise problemer, som stammer fra erstatningsdele eller 
erstatningskomponenter.

Ændringsforslag 311
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal indbyrdes 
koordinere udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til
sundhedspersoners, brugeres og patienters
indberetning af alvorlige forhold.

Kommissionen udvikler i samarbejde med
medlemsstaterne og i samråd med 
relevante parter, herunder patienter og 
forbrugerorganisationer, 
standardformularer til elektronisk og 
ikkeelektronisk indberetning af
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
alvorlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) kompetente myndigheders 
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indberetninger om alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
foranstaltninger, der er truffet i 
sundhedsinstitutioner vedrørende udstyr, 
der er omhandlet i artikel 4, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

Den interne undtagelse for udstyr, der fremstilles og anvendes i én enkelt sundhedsinstitution, 
bør være underlagt kravene om rapportering. Kommissionen vil drage fordel af adgangen til 
disse oplysninger, når den reviderer den fremtidige lovgivning på dette område.

Ændringsforslag 313
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer.

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer. Hver sjette måned udarbejder 
Kommissionen i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en oversigt over disse oplysninger 
til offentligheden og sundhedspersoner. 
Disse oplysninger er tilgængelige via den 
europæiske database i henhold til artikel 
25.

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersoner og offentligheden vil få gavn af en oversigt over oplysninger om 
overvågning og markedstilsyn. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres som følsomme 
oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database med disse.
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Ændringsforslag 314
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer.

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen, for agenturet, for de 
bemyndigede organer og 
sundhedspersoner.

Or. en

Ændringsforslag 315
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner og offentligheden får
adgang til det elektroniske system, med 
forskelligt adgangsniveau.

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner og offentligheden får
passende adgangsniveau til det 
elektroniske system. Den sikrer især, at 
eventuelle oplysninger om specifikt 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
straks og inden for 15 dage gøres 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 316
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed for så 
vidt angår indberetninger, der modtages i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, 
konstaterer, at indberetningerne vedrører 
et alvorligt forhold, underretter den straks 
det elektroniske system om disse 
indberetninger, jf. artikel 60, medmindre 
fabrikanten allerede har indberettet 
samme forhold.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 317
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen.

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen. Hver sjette måned 
udarbejder Kommissionen i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en oversigt over disse oplysninger 
til offentligheden og sundhedspersoner. 
Disse oplysninger er tilgængelige via den 
europæiske database i henhold til artikel 
25.

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersoner og offentligheden vil få gavn af en oversigt over oplysninger om 
overvågning og markedstilsyn. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres som følsomme 
oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database med disse.
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Ændringsforslag 318
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen.

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for 
medlemsstaterne, Kommissionen, 
agenturet og sundhedspersoner.
Kommissionen sikrer desuden, at 
offentligheden får et passende 
adgangsniveau til det elektroniske system.
Den sikrer især, at eventuelle oplysninger 
om specifikt medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik straks og inden for 15 dage 
gøres tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 319
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel VIII – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VIII Kapitel IX
Samarbejde mellem medlemsstaterne, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, EU-referencelaboratorier, registre 
over udstyr

Samarbejde mellem medlemsstaterne, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, EU-referencelaboratorier, registre 
over udstyr

Or. en

Ændringsforslag 320
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at undersøge spørgsmål vedrørende 
proceduren for gensidig anerkendelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 39e

Or. en

Ændringsforslag 321
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) at føre tilsyn med 
koordineringsgruppen for de 
bemyndigede organer som anført i artikel 
39

Or. en

Begrundelse

MDCG bør føre tilsyn med koordineringsgruppen for de bemyndigende organer for at sikre, 
at kravene om deltagelse overholdes og for at gøre det muligt for dem at være bedre 
orienteret om de bemyndigede organers status i hele EU.

Ændringsforslag 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 42

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 42

udgår

Or. en

Begrundelse

MDCG er en yderst vigtigt del af de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derfor bør dens 
opgave være mere detaljeret beskrevet.

Ændringsforslag 324
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) at fungere som voldgiftsforum for 
tvister vedrørende kapitel IV om de 
bemyndigede organers kompetencer

Or. en

Begrundelse

Det fælles vurderingsteam og MDCG bør effektivt overvåge de bemyndigede organers 
arbejde. At give MDCG ansvaret for at ophæve udelukkelsen af et bemyndiget organ vil give 
dem øget tilsyn.

Ændringsforslag 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at bidrage til udvikling af retningslinjer, 
der skal sikre en effektiv og harmoniseret 
gennemførelse af denne forordning, 
navnlig hvad angår udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer, 
anvendelse af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, fabrikanternes 
gennemførelse af den kliniske evaluering 
og de bemyndigede organers vurdering

c) at bidrage til udvikling af retningslinjer, 
der skal sikre en effektiv og harmoniseret 
gennemførelse af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

MDCG er en yderst vigtigt del af de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derfor bør dens 
opgave være mere detaljeret beskrevet.

Ændringsforslag 326
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) at bistå Kommissionen med at skabe 
overblik over overvågningsdata og 
markedstilsynsaktiviteter, herunder 
eventuelle forebyggende foranstaltninger 
til sundhedsbeskyttelse, på halvårlig basis;
disse oplysninger skal være tilgængelige 
via den europæiske database i henhold til 
artikel 75

Or. en

Begrundelse

Sundhedspersoner og offentligheden vil få gavn af en oversigt over oplysninger om 
overvågning og markedstilsyn. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres som følsomme 
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oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database med disse.

Ændringsforslag 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) at rådgive og bistå Kommissionen, på 
dennes anmodning, i dens vurdering af 
ethvert spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning

udgår

Or. en

Begrundelse

MDCG er en yderst vigtig del af de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derfor bør dens 
opgave være mere detaljeret beskrevet.

Ændringsforslag 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at bidrage til harmoniseret 
administrativ praksis med hensyn til 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik i 
medlemsstaterne.

udgår

Or. en

Begrundelse

MDCG er en yderst vigtigt del af de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derfor bør dens 
opgave være mere detaljeret beskrevet.
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Ændringsforslag 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1 – litra f a til f k (nye)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) løbende at overvåge den tekniske 
udvikling, navnlig på området for 
implantabelt udstyr, og at vurdere, 
hvorvidt de afgørende krav til sikkerhed 
og ydeevne i henhold til denne forordning 
er tilstrækkelige for at sikre medicinsk 
udstyrs sikkerhed og ydeevne, samt at 
identificere behovet for at ændre bilag I
fb) at udarbejde retningslinjer for kliniske 
forsøg med bestemt medicinsk udstyr
fc) at bidrage til udviklingen af 
standarder for medicinsk udstyr
fd) at bidrage til udviklingen af fælles 
tekniske specifikationer (FTS)
fe) at udvikle og opretholde en ramme for 
et europæisk 
markedsovervågningsprogram
ff) at udvikle minimumskrav til et 
kvalitetsstyringssystem for nationale 
markedstilsynsmyndigheder
fg) at tilrettelægge fælles 
markedsovervågningsprojekter og fælles 
afprøvningsprojekter
fh) at tilrettelægge 
undervisningsprogrammer og udveksling 
af nationale embedsmænd til 
markedsovervågning, til udpegelse af 
bemyndigede organer og overvågning 
samt til kliniske undersøgelser
fi) at tilrettelægge 
informationskampagner og fælles 
besøgsprogrammer
fj) at afgive en udtalelse inden for seks 
måneder om anvendelsen af 
klassificeringskriterierne i bilag VII på et 
bestemt udstyr, kategori eller gruppe af 
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udstyr i overensstemmelse med artikel 41, 
stk. 3
fk) at afgive en udtalelse på 
Kommissionens foranledning om 
klassificering af et udstyr, en kategori 
eller en gruppe af udstyr i 
overensstemmelse med artikel 41, stk. 4.

Or. en

Begrundelse

MDCG er en væsentlig del af de lovgivningsmæssige bestemmelser. Derfor bør dens 
kompetencer beskrives på en mere detaljeret måde.

Ændringsforslag 330
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 77 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 77a
Det rådgivende udvalg

Det rådgivende udvalg, som er nedsat i 
overensstemmelse med betingelserne og 
reglerne i artikel 78 i forordning (EU) 
[henvisning til fremtidig forordning om 
medicinsk udstyr], udfører de opgaver, det 
har fået pålagt i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 331
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at gennemføre de nødvendige
prøvninger af prøver af udstyr i klasse D 
eller partier af udstyr i klasse D, jf. bilag 
VIII, afsnit 5.7, og bilag X, afsnit 5.1

b) at gennemføre de nødvendige
laboratorieprøvninger af prøver af udstyr i 
klasse D eller partier af udstyr i klasse D, 
jf. bilag VIII, afsnit 5.7, og bilag X, afsnit 
5.1

Or. en

Begrundelse

Tydeliggørelse af, at det skal være laboratorieprøvninger og ikke blot en "prøvning på papir".

Ændringsforslag 332
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at gennemføre de nødvendige 
prøvninger af prøver af udstyr i klasse D
eller partier af udstyr i klasse D, jf. bilag 
VIII, afsnit 5.7, og bilag X, afsnit 5.1

b) at gennemføre de nødvendige 
prøvninger af prøver af udstyr i klasse D
efter anmodning fra kompetente 
myndigheder af prøver indsamlet under 
markedstilsynsaktiviteter i henhold til 
artikel 65 og fra bemyndigede organer af 
prøver indsamlet under uanmeldte 
inspektioner i henhold til bilag VIII, afsnit 
4.4

Or. en

Begrundelse

Batchfrigivelsesprøvning af prøver udvalgt af fabrikanten har i henhold til 
konsekvensvurderingen ingen praktisk værdi med hensyn til sikring af patienternes sikkerhed. 
Kontrollen ved effektiv prøvning af prøver på markedet, uden for fabrikantens faciliteter, ville 
være omkostningseffektiv og ville ikke kræve yderligere ressourcer. Dette skift fra 
batchfrigivelseskontrol til uanmeldt kontrol efter markedsføring vil i større omfang forebygge
af bedrageri, forfalskning og defekte produkter og sikre et omkostningseffektivt kontrolsystem.
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Ændringsforslag 333
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) at yde videnskabelig rådgivning om den 
nyeste udvikling i forbindelse med 
specifikt udstyr eller en kategori eller 
gruppe af udstyr

d) at yde videnskabelig rådgivning og 
teknisk assistance om definitionen af den 
nyeste udvikling i forbindelse med 
specifikt udstyr eller en kategori eller 
gruppe af udstyr

Or. en

Begrundelse

Bedre formulering og klarere definition af referencelaboratoriernes opgaver.

Ændringsforslag 334
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) at bidrage til udviklingen af passende 
prøvnings- og analysemetoder, der skal 
anvendes i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og markedstilsyn

f) at bidrage til udviklingen af passende 
prøvnings- og analysemetoder, der skal 
anvendes i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
navnlig i forbindelse med 
batchverificering af udstyr i klasse D og 
markedstilsyn

Or. en

Begrundelse

Referencelaboratoriernes opgave med også at være ansvarlige for batchverificering af klasse 
D-in vitro-diagnotisk skal beskrives i artikel 78.

Ændringsforslag 335
Peter Liese, Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – litra i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) at bidrage til udviklingen af standarder
på internationalt plan

i) at bidrage til udviklingen af fælles 
tekniske specifikationer (FTS) tillige med 
internationale standarder

Or. en

Begrundelse

Referencelaboratorierne har tilstrækkelig viden, erfaring samt tekniske færdigheder til at 
bidrage til udviklingen af FTS. Forbedret formulering.

Ændringsforslag 336
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) have tilstrækkeligt kvalificeret personale 
med den nødvendige viden og erfaring om 
det medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, de er udpeget for

a) have tilstrækkeligt kvalificeret personale 
med den nødvendige viden og erfaring om 
det medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, de er udpeget for;

passende viden og erfaring baseres på
- erfaring med vurdering af 
højrisikoudstyr til in vitro-diagnostik og 
udførelse af relevante 
laboratorieprøvninger
- dybdegående kendskab til medicinsk 
højrisikoudstyr til in vitro-diagnostik og 
relevante teknologier
- dokumenteret laboratorieerfaring på et 
af følgende områder: 
prøvningslaboratorium eller 
kalibreringslaboratorium, 
tilsynsmyndighed eller institution, 
nationalt referencelaboratorium for 
udstyr i klasse D, kvalitetskontrol af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
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udvikling af referencemateriale til in 
vitro-diagnostik, kalibrering af medicinsk 
udstyr til diagnostik; laboratorier eller 
blodbanker, som ved forsøg vurderer og 
anvender højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik, eller, hvis det er relevant, 
udvikler dem internt
- viden om og erfaring med prøvning af 
produkter eller batcher, kvalitetskontrol, 
konstruktion, fremstilling og brug af 
udstyr til in vitro-diagnostik
- viden om sundhedsrisici, som patienter, 
deres partnere og modtagere af blod-
/organ-/vævs-donationer/-præparater i 
forbindelse med brug og navnlig forkert 
brug af højrisikoudstyr til in vitro-
diagnostik udsættes for
- kendskab til denne forordning og til 
gældende love, regler og retningslinjer, 
kendskab til de fælles tekniske 
specifikationer (FTS), gældende 
harmoniserede standarder, 
produktspecifikke krav og relevante 
vejledende dokumenter
- deltagelse i relevante eksterne og interne 
kvalitetsvurderingsordninger iværksat af 
internationale og nationale 
organisationer.

Or. en

Begrundelse

Krav til referencelaboratorier skal beskrives klart.

Ændringsforslag 337
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvis bemyndigede organer eller 5. Hvis bemyndigede organer eller 
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medlemsstater anmoder om videnskabelig 
eller teknisk bistand eller en videnskabelig 
udtalelse fra et EU-referencelaboratorium,
kan de blive bedt om at betale gebyrer til 
helt eller delvis at dække de udgifter, der er 
afholdt af laboratoriet til at udføre de 
ønskede opgaver i henhold til en række 
forud fastlagte og gennemsigtige vilkår og 
betingelser.

medlemsstater anmoder om videnskabelig 
eller teknisk bistand eller en videnskabelig 
udtalelse fra et EU-referencelaboratorium,
bliver de bedt om at betale gebyrer til helt 
at dække de udgifter, der er afholdt af 
laboratoriet til at udføre de ønskede 
opgaver i henhold til en række forud 
fastlagte og gennemsigtige vilkår og 
betingelser.

Or. en

Begrundelse

Disse gebyrer bør fuldt ud dække omkostningerne for at undgå konkurrenceforvridning 
mellem referencelaboratorierne.

Ændringsforslag 338
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 79 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at
tilskynde til oprettelse af registre over
specifikke typer af udstyr for at samle 
erfaring vedrørende brugen af dette udstyr, 
efter at udstyret er bragt i omsætning. 
Sådanne registre skal bidrage til den 
uafhængige evaluering af udstyrets 
sikkerhed og ydeevne på lang sigt.

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at sikre
oprettelse af registre over udstyr til in 
vitro-diagnostik for at samle erfaring 
vedrørende brugen af dette udstyr, efter at 
udstyret er bragt i omsætning. Registre 
over klasse C og D oprettes systematisk.
Sådanne registre skal bidrage til den 
uafhængige evaluering af udstyrets 
sikkerhed og ydeevne på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 339
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel IX – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IX Kapitel X
Tavshedspligt, databeskyttelse, 
finansiering og sanktioner

Tavshedspligt, databeskyttelse, 
finansiering og sanktioner

Or. en

Ændringsforslag 340
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er fastsat i 
denne forordning, på betingelse af at 
gebyret fastsættes på en gennemsigtig 
måde og på grundlag af princippet om 
omkostningsdækning. De underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
senest tre måneder før, gebyrernes struktur 
og størrelse skal fastsættes.

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er fastsat i 
denne forordning, på betingelse af at 
gebyret er sammenligneligt og fastsættes 
på en gennemsigtig måde og på grundlag af 
princippet om omkostningsdækning. De 
underretter Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater senest tre måneder før, 
gebyrernes struktur og størrelse skal 
fastsættes.

Or. en

Ændringsforslag 341
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres og er tilstrækkeligt 
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effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 måneder inden den 
dato, fra hvilken forordningen finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

præventive. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 måneder inden den 
dato, fra hvilken forordningen finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 342
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 måneder inden den 
dato, fra hvilken forordningen finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Sanktionens 
afskrækkende virkning bør fastsættes i 
forhold til den finansielle fordel, der 
opnås med overtrædelsen.
Medlemsstaterne giver senest den [3 
måneder inden den dato, fra hvilken 
forordningen finder anvendelse] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. es

Begrundelse

For at sanktionen kan afskrække fra svigagtig adfærd og for at sikre dens effektivitet, bør den 
være betydelig større end den finansielle fordel, der opnås af fabrikanten med overtrædelsen 
eller sviget.



AM\936067DA.doc 83/113 PE510.755v01-00

DA

Ændringsforslag 343
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Kapitel X – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel X Kapitel XI

Afsluttende bestemmelser Afsluttende bestemmelser

Or. en

Ændringsforslag 344
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den anvendes fra den [fem år efter 
ikrafttrædelsen].

2. Den anvendes fra den [tre år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en

Ændringsforslag 345
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 6 – underpunkt 6.1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) klinisk ydeevne, herunder diagnostisk 
sensitivitet, diagnostisk specificitet, positiv 
og negativ prognoseværdi, 
sandsynlighedskvotient og forventede 
værdier i henholdsvis normale og berørte 
populationer.

b) klinisk ydeevne, herunder mål for 
klinisk validitet, såsom diagnostisk 
sensitivitet, diagnostisk specificitet, positiv 
og negativ prognoseværdi, 
sandsynlighedskvotient og forventede 
værdier i henholdsvis normale og berørte 
populationer, og, hvis det er relevant, mål 
for klinisk anvendelighed; i tilfælde af 
ledsagende diagnosticering kræves der 
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dokumentation for klinisk anvendelighed 
af udstyret til det bestemte formål 
(udvælgelse af patienter, som tidligere er 
blevet diagnosticeret med en sygdom eller 
disposition og er egnede til målrettet 
behandling); til en ledsagende 
diagnosticering bør fabrikanten 
fremlægge klinisk dokumentation 
vedrørende virkningen af en positiv eller 
negativ test for (1) patientbehandling, og 
(2) sundhedsresultater, når disse
anvendes, som det er bestemt, med den 
nævnte terapeutiske intervention.

Or. en

Ændringsforslag 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget begrænser den særlige opmærksom, som bør rettes mod hormonforstyrrende 
stoffer, til dem, der er omhandlet i REACH. Det er for lidt. Der bør også tages hensyn til de 
kommende kriterier fra Kommissionen for f.eks. hormonforstyrrende stoffer.

Ændringsforslag 347
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 16 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16a. Udstyret til selvdiagnosticering 
hjælper forbrugerne med at vurdere 
oplysningerne om deres sundhed. Mangel 
på tilstrækkelig rådgivning vedrørende 
brugen af udstyr til selvdiagnosticering, 
såsom prøvetagning, aflæsning og 
fortolkning af resultater, kan imidlertid 
føre til traumatiske hændelser og kan 
skade brugerne. Medlemsstaterne bør 
derfor sikre tilstrækkelig rådgivning af 
personer, der er beskæftiget i den 
medicinske profession, i henhold til 
gældende national lovgivning, før udstyr 
til selvdiagnosticering, som er fremstillet 
til test af kroniske og smitsomme 
sygdomme, tages i anvendelse.

Or. en

Begrundelse

Prøvetagning, aflæsning og fortolkning af resultater er procedurer, der åbner mulighed for
fejlhåndtering og fejlagtige manøvrer, når de udføres af lægfolk. Selvdiagnosticering giver 
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kun mening, hvis den er en del af en sammenhængende multidisciplinær behandling af en 
medicinsk sygdom. Uden tilstrækkelig rådgivning fra en læge kan nogle mennesker tro, at de 
oplysninger, der gives af udstyret til selvdiagnosticering, er nøjagtige. Tilstrækkelig 
rådgivning kan også hjælpe med til at reducere den mulige risiko for misbrug, f.eks. pres eller 
tvang fra en partner eller arbejdsgiver.

Ændringsforslag 348
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvert udstyr skal ledsages af de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere udstyret og dets fabrikant, og 
skal formidle oplysninger vedrørende 
sikkerhed og ydeevne til brugere, både 
fagfolk og lægfolk, eller andre personer. 
Disse oplysninger kan fremgå af selve 
udstyret, af emballagen eller af 
brugsanvisningen, idet der tages hensyn til 
følgende:

Hvert udstyr skal ledsages af de 
oplysninger, der er nødvendige for at 
identificere udstyret og dets fabrikant, og 
skal formidle oplysninger vedrørende 
sikkerhed og ydeevne til brugere, både 
fagfolk og lægfolk, eller andre personer. 
Disse oplysninger kan fremgå af selve 
udstyret, af emballagen eller af 
brugsanvisningen og skal gøres 
tilgængelige på fabrikantens websted, idet 
der tages hensyn til følgende:

Or. en

Begrundelse

Den nuværende definition af en etiket omfatter ikke laboratorieudviklede afprøvninger. 
Modtagere af resultater genereret af dette udstyr bør have samme adgang til oplysninger 
indeholdt på etiketten som brugere af andet udstyr til in vitro-diagnostik.

Ændringsforslag 349
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.2 – afsnit 1 – nr. xv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xv) Hvis udstyret er beregnet til 
engangsbrug, en angivelse af dette. En 
fabrikants angivelse af engangsbrug skal 

xv) Hvis udstyret er beregnet til 
engangsbrug, en angivelse af dette.
Fabrikanten skal fremvise tilstrækkelig 
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være konsekvent i hele Unionen. dokumentation for, at udstyret ikke kan 
oparbejdes på sikker vis. En fabrikants 
angivelse af engangsbrug skal være 
konsekvent i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 350
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.3 – underpunkt 17.3.1 – nr. ii – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– funktion (f.eks. screening, overvågning, 
diagnose eller hjælp til diagnose)

– funktion (f.eks. screening, overvågning, 
diagnose eller hjælp til diagnose, prognose, 
ledsagende diagnosticering)

Or. en

Ændringsforslag 351
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.3 – underpunkt 17.3.1 – nr. ii – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- til ledsagende diagnosticering, den 
relevante målgruppe og brugsanvisning 
med tilhørende behandlingslære.

Or. en

Ændringsforslag 352
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.3 – underpunkt 17.3.1 – nr. xii – led 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– hvis udstyret er beregnet til engangsbrug, 
en angivelse af dette. En fabrikants 
angivelse af engangsbrug skal være 
konsekvent i hele Unionen

– hvis udstyret er beregnet til engangsbrug, 
en angivelse af dette. Fabrikanten skal 
fremvise tilstrækkelig dokumentation for, 
at udstyret ikke kan oparbejdes på sikker 
vis. En fabrikants angivelse af engangsbrug 
skal være konsekvent i hele Unionen

Or. en

Ændringsforslag 353
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 17 – underpunkt 17.3 – underpunkt 17.3.1 – nr. xii – led 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– for genanvendeligt udstyr oplysninger 
om, hvilke metoder der bør anvendes, for 
at genanvendelse kan finde sted, herunder 
rensning, desinfektion, dekontaminering, 
emballering og i givet fald den validerede 
gensteriliseringsmetode. Der skal 
forelægges oplysninger til fastlæggelse af, 
hvornår udstyret ikke længere bør 
genanvendes, f.eks. tegn på 
materialeforringelse eller det maksimale 
antal tilladte genanvendelser.

– for genanvendeligt udstyr oplysninger 
om, hvilke metoder der bør anvendes, for 
at genanvendelse kan finde sted, herunder 
rensning, desinfektion, dekontaminering, 
emballering, det maksimale antal tilladte 
genanvendelser og i givet fald den 
validerede gensteriliseringsmetode. Der 
skal forelægges oplysninger til 
fastlæggelse af, hvornår udstyret ikke 
længere bør genanvendes, f.eks. tegn på 
materialeforringelse.

Or. en

Ændringsforslag 354
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – litra c – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) funktion (f.eks. screening, overvågning, 
diagnose eller hjælp til diagnose)

ii) funktion (f.eks. screening, overvågning, 
diagnose eller hjælp til diagnose, prognose, 
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ledsagende diagnosticering)

Or. en

Ændringsforslag 355
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 1 – underpunkt 1.1 – litra c – nr. viii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

viiia) til ledsagende diagnosticering, den 
relevante målgruppe og brugsanvisning 
med tilhørende behandlingslære

Or. en

Ændringsforslag 356
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Bilag II – punkt 6 – afsnit 2 – underpunkt 6.1 – underpunkt 6.2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Rapporten om klinisk dokumentation, jf. 
bilag XII, afsnit 3, skal vedlægges og/eller
gengives i sin fulde ordlyd i den tekniske 
dokumentation.

Rapporten om klinisk dokumentation, jf. 
bilag XII, afsnit 3, skal vedlægges og
gengives i sin fulde ordlyd i den tekniske 
dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Rapporten om klinisk dokumentation bør inkluderes i sin fulde ordlyd i den tekniske 
dokumentation.

Ændringsforslag 357
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen
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Forslag til forordning
Bilag II – punkt 7 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Offentlig adgang til teknisk 
dokumentation
Den tekniske og kliniske dokumentation, 
som fabrikanten fremsender til 
bemyndigede organer, skal gøres 
offentligt tilgængelig.

Or. en

Begrundelse

Fuld offentliggørelse af teknisk og klinisk dokumentation er nødvendig for at sikre, at 
produkterne er sikre og velfungerende.

Ændringsforslag 358
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag III – punkt 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Referencer til de relevante anvendte 
harmoniserede standarder eller fælles 
tekniske specifikationer, som der erklæres 
overensstemmelse med.

udgår

Or. en

Begrundelse

Der henvises til de harmoniserede standarder og anvendte standarder i den tekniske 
dokumentation, som kan undersøges af de offentlige myndigheder for alle prøvernes 
vedkommende. Det fortsatte behov for ændringer ved at ajourføre standarderne i 
overensstemmelseserklæringen ville være enorm – uden at skabe ekstra værdi med hensyn til 
patientsikkerhed eller sikkerhed for udstyret i almindelighed. Det er en stor byrde for 
fabrikanterne og bør derfor slettes for at undgå alt for meget bureaukrati.
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Ændringsforslag 359
Margrete Auken
for Verts/ALE-Gruppen

Forslag til forordning
Bilag V – del A – afsnit 1 – punkt 18 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

18a. fuld teknisk dokumentation og 
rapport om klinisk ydeevne.

Or. en

Ændringsforslag 360
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.1 – underpunkt 1.1.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Organisationsstruktur samt funktioner, 
ansvar og myndighed for så vidt angår dets 
øverste ledelse og andet personale med 
indflydelse på gennemførelsen og 
resultaterne af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
skal klart dokumenteres.

Organisationsstruktur samt funktioner, 
ansvar og myndighed for så vidt angår dets 
øverste ledelse og andet personale med 
indflydelse på gennemførelsen og 
resultaterne af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
skal klart dokumenteres. Sådanne 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 361
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.3a. Det bemyndigede organ 
dokumenterer over for den nationale 
myndighed, at der ikke foreligger 
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interessekonflikter i henhold til punkt 
1.2.3. Den nationale myndighed aflægger 
rapport til Kommissionen to gange årligt i 
fuld åbenhed.

Or. en

Ændringsforslag 362
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.6. Det bemyndigede organ skal sikre og 
dokumentere, at dets dattervirksomheders, 
underentreprenørers eller eventuelle 
tilknyttede organers aktiviteter ikke 
påvirker uafhængigheden, uvildigheden og 
objektiviteten af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter..

1.2.6. Det bemyndigede organ skal sikre og 
dokumentere, at dets dattervirksomheders, 
underentreprenørers eller eventuelle 
tilknyttede organers aktiviteter ikke 
påvirker uafhængigheden, uvildigheden og 
objektiviteten af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

Det bemyndigede organ dokumenterer sin 
fulde overholdelse af dette punkt over for 
den nationale myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 363
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Et bemyndiget organs personale har 
tavshedspligt med hensyn til alle 
oplysninger, det kommer i besiddelse af 
ved udførelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning, undtagen over for de 
nationale myndigheder med ansvar for de 
bemyndigede organer, de kompetente 
myndigheder eller Kommissionen. 

Et bemyndiget organs personale har 
tavshedspligt med hensyn til alle 
oplysninger, det kommer i besiddelse af 
ved udførelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning, kun i begrundede 
tilfælde og undtagen over for de nationale 
myndigheder med ansvar for de 
bemyndigede organer, de kompetente 
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Ejendomsrettigheder skal beskyttes. Med 
henblik herpå skal det bemyndigede organ 
have indført dokumenterede procedurer.

myndigheder eller Kommissionen. 
Ejendomsrettigheder skal beskyttes. Med 
henblik herpå skal det bemyndigede organ 
have indført dokumenterede procedurer.

Hvis offentligheden eller 
sundhedspersoner anmoder om 
oplysninger eller data, offentliggør det 
bemyndigede organ grundene til, at de 
pågældende oplysninger ikke kan 
udleveres.

Or. en

Ændringsforslag 364
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.1. Det bemyndigede organ skal deltage 
i eller sikre, at dets vurderingspersonale er 
orienteret om de relevante 
standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne 
i koordineringsgruppen af bemyndigede 
organer, og at det personale, som foretager 
vurderinger og træffer beslutninger er 
orienteret informeres om al relevant 
lovgivning, alle relevante 
vejledningsdokumenter og alle relevante 
dokumenter om bedste praksis, der 
vedtages inden for rammerne af denne 
forordning.

1.6.1. Det bemyndigede organ skal deltage 
i eller sikre, at dets vurderingspersonale er 
orienteret om de relevante 
standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne 
i koordineringsgruppen af bemyndigede 
organer, og at det personale, som foretager 
vurderinger og træffer beslutninger er 
orienteret informeres om al relevant 
lovgivning, alle relevante 
vejledningsdokumenter og alle relevante 
dokumenter om bedste praksis, der 
vedtages inden for rammerne af denne 
forordning. Det bemyndigede organ 
registrerer de foranstaltninger, det træffer 
for at informere sit personale.

Or. en

Ændringsforslag 365
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette forudsætter, at der i organet er 
tilstrækkeligt videnskabeligt personale med 
den nødvendige erfaring og viden til at 
vurdere den medicinske funktion og 
ydeevne af det udstyr, som bemyndigelsen 
omfatter, for så vidt angår kravene i denne 
forordning og navnlig i bilag I.

Dette forudsætter, at der i organet til 
stadighed er tilstrækkeligt videnskabeligt 
personale med den nødvendige erfaring og 
viden til at vurdere den medicinske 
funktion og ydeevne af det udstyr, som 
bemyndigelsen omfatter, for så vidt angår 
kravene i denne forordning og navnlig i 
bilag I.

Or. en

Ændringsforslag 366
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med 
teknisk viden og den nødvendige og 
relevante erfaring vedrørende medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik og tilhørende 
teknologier til at udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data.

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med
farmakologisk, medicinsk og teknisk viden 
og den nødvendige og relevante erfaring 
vedrørende medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik og tilhørende teknologier til at 
udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data.

Or. en

Ændringsforslag 367
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.3a. Det bemyndigede organ stiller 
listen over sit personale og dets 
ekspertiseområder til rådighed for 
Kommissionen og efter anmodning for 
andre parter. Denne liste opdateres 
løbende.

Or. en

Ændringsforslag 368
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.3 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mindst tre års passende erfaring med 
overensstemmelsesvurderinger i et 
bemyndiget organ.

Or. en

Ændringsforslag 369
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4. Bemyndigede organer skal råde over 
personale med klinisk ekspertise. Dette 
personale skal integreres i det 
bemyndigede organs beslutningsproces på 
en stabil måde med henblik på at:

3.2.4. Kliniske eksperter: Bemyndigede 
organer skal på permanent råde over 
personale med ekspertise i udformning af 
kliniske afprøvninger, medicinske 
statistikker, klinisk patientbehandling, god 
klinisk praksis inden for undersøgelser af 
klinisk ydeevne og farmakologi. Dette 
personale skal integreres i det 
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bemyndigede organs beslutningsproces på 
en stabil måde med henblik på at:

Or. en

Ændringsforslag 370
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– identificere de tilfælde, hvor der kræves 
input fra specialister til vurdering af den 
kliniske evaluering, som er foretaget af 
fabrikanten, og identificere tilstrækkeligt 
kvalificerede eksperter

– identificere de tilfælde, hvor der kræves 
input fra specialister til vurdering af
planerne for undersøgelse af ydeevne og
den kliniske evaluering, som er foretaget af 
fabrikanten, og identificere tilstrækkeligt 
kvalificerede eksperter

Or. en

Ændringsforslag 371
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kunne drøfte de kliniske data, der er 
indeholdt i fabrikantens kliniske 
evaluering, med fabrikanten og med 
eksterne kliniske eksperter og på passende 
vis vejlede eksterne kliniske eksperter i 
vurdering af den kliniske evaluering

– kunne drøfte baggrunden for den 
planlagte udformning af undersøgelsen, 
planerne for undersøgelsen af den
kliniske ydeevne og udvælgelsen af 
kontrolinterventionen med fabrikanten og 
med eksterne kliniske eksperter og på 
passende vis vejlede eksterne kliniske 
eksperter i vurdering af den kliniske 
evaluering

Or. en
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Ændringsforslag 372
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – led 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– kunne anfægte – på et videnskabeligt 
grundlag - de fremlagte kliniske data og 
resultaterne af de eksterne kliniske 
eksperters vurdering af fabrikantens 
kliniske evaluering

– kunne anfægte – på et videnskabeligt 
grundlag - de fremlagte planer om 
undersøgelse af klinisk ydeevne og de
kliniske data og resultaterne af de eksterne 
kliniske eksperters vurdering af 
fabrikantens kliniske evaluering

Or. en

Ændringsforslag 373
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- skabe forståelse for aktivstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 374
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks. 
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, sterilisering og 
softwarevalidering) skal have følgende 

3.2.5. Produktbedømmere: Det personale, 
der er ansvarligt for den produktrelaterede 
kontrol (f.eks. kontrol af 
konstruktionsdokumentationen, kontrol af 
den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, sterilisering og 
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dokumenterede kvalifikationer: softwarevalidering) skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

Or. en

Ændringsforslag 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks. 
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, sterilisering og 
softwarevalidering) skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks. 
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, sterilisering og 
softwarevalidering) skal have passende
kvalifikationer, der er attesteret af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat. 
Passende kvalifikationer er f.eks.:

Or. lt

Ændringsforslag 376
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.6. Auditorer: Det personale, der er 
ansvarligt for at foretage audit af 
fabrikantens kvalitetsstyringssystem skal 
have følgende dokumenterede 
kvalifikationer:

Or. en
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Ændringsforslag 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have 
kvalifikationer, der er attesteret af en 
kompetent myndighed i en medlemsstat. 
Passende kvalifikationer er f.eks.:

Or. lt

Ændringsforslag 378
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.3 – underpunkt 3.3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3.1. Det bemyndigede organ skal have en 
procedure for fuldt ud at dokumentere 
kvalifikationerne hos hver enkelt ansat, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og opfyldelsen af de kvalifikationskriterier, 
der er omhandlet i afsnit 3.2. I særlige 
tilfælde, hvor opfyldelsen af de 
kvalifikationskriterier, der er fastsat i 
afsnit 3.2, ikke fuldt ud kan 
dokumenteres, skal det bemyndigede 
organ på passende vis begrunde, hvorfor 
disse medarbejdere er godkendt til at 
udføre specifikke 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

3.3.1. Det bemyndigede organ skal have en 
procedure for fuldt ud at dokumentere 
kvalifikationerne hos hver enkelt ansat, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og opfyldelsen af de kvalifikationskriterier, 
der er omhandlet i afsnit 3.2.

Or. en

Ændringsforslag 379
Dagmar Roth-Behrendt



PE510.755v01-00 100/113 AM\936067DA.doc

DA

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.-1. Det bemyndigede organ skal have 
permanent, kompetent personale og 
ekspertise internt, ikke kun på tekniske 
områder knyttet til vurderingen af 
udstyrets ydeevne, men også på det 
medicinske område. De skal internt kunne 
vurdere underentreprenørers kvalitet. 
Som undtagelse herfra gælder 
nedenstående.

3.4.1. Uden at det berører de 
begrænsninger, der følger af afsnit 3.2., 
kan bemyndigede organer overdrage klart 
definerede dele af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
til en underentreprenør. Underentrepriser i 
forbindelse med audit af 
kvalitetsstyringssystemer eller af den 
produktrelaterede kontrol som helhed er 
ikke tilladt.

3.4.1. Uden at det berører de 
begrænsninger, der følger af afsnit 3.2., 
kan bemyndigede organer overdrage klart 
definerede dele af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
til offentlige enheder. Kontrakter kan 
også tildeles eksterne eksperter med 
henblik på vurdering af innovativt 
medicinsk udstyr eller teknologier, hvor 
den kliniske ekspertise er begrænset.
Underentrepriser i forbindelse med audit af 
kvalitetsstyringssystemer eller af den 
produktrelaterede kontrol som helhed er 
ikke tilladt.

Or. en

Ændringsforslag 380
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.2. Hvis et bemyndiget organ overdrager 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
enten til en organisation eller en fysisk 
person, skal det have en politik med en 
beskrivelse af de betingelser, hvorunder 
underentreprisen kan finde sted. Enhver 
underentreprise eller høring af eksterne 

3.4.2. Hvis et bemyndiget organ overdrager 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
enten til en organisation eller en fysisk 
person, skal det have en politik med en 
beskrivelse af de betingelser, hvorunder 
underentreprisen kan finde sted. Enhver 
underentreprise eller høring af eksterne 
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eksperter skal være veldokumenteret og i 
henhold til en skriftlig aftale, der blandt 
andet dækker tavshedspligt og 
interessekonflikter.

eksperter skal være veldokumenteret, 
offentligt tilgængelig og i henhold til en 
skriftlig aftale, der blandt andet dækker 
tavshedspligt og interessekonflikter.

Or. en

Ændringsforslag 381
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.4a. Politikken og procedurerne i punkt 
3.4.2 og 3.4.4 meddeles den nationale 
myndighed, inden eventuel 
underentreprise finder sted.

Or. en

Ændringsforslag 382
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.3 – underpunkt 3.5 – underpunkt 3.5.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5.2. Det skal gennemgå personalets 
kompetencer og identificere 
uddannelsesbehov, således at det krævede 
niveau for kvalifikationer og viden kan 
opretholdes.

3.5.2. Det skal gennemgå personalets 
kompetencer og identificere 
uddannelsesbehov og sikre, at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse hermed, således at det 
krævede niveau for kvalifikationer og 
viden kan opretholdes.

Or. en

Ændringsforslag 383
Dagmar Roth-Behrendt
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Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – underpunkt 4.3 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Det bemyndigede organ skal have 
indført dokumenterede procedurer, der 
mindst omfatter:

4.3. Det bemyndigede organ skal have 
indført dokumenterede procedurer, som er 
offentligt tilgængelige, der mindst 
omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 384
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – underpunkt 4.3 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– behandling af ansøgningen, herunder 
verifikation af, at dokumentationen er 
fuldstændig, bestemmelse af, om produktet 
er udstyr til in vitro-diagnostik, og dets 
klassificering

– behandling af ansøgningen, herunder 
verifikation af, at dokumentationen er 
fuldstændig, bestemmelse af, om produktet 
er udstyr til in vitro-diagnostik, og dets 
klassificering samt minimumsvarigheden
af auditvurderinger

Or. en

Ændringsforslag 385
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VII – del 1 – punkt 1.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1. Klassificeringsreglernes anvendelse er 
afhængig af udstyrets formål.

1.1. Klassificeringsreglernes anvendelse er 
afhængig af udstyrets formål, om det er 
nyt, dets kompleksitet og iboende risiko.

Or. en
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Ændringsforslag 386
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VII – del 2 – punkt 2.3 – afsnit 1 – litra f – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

i) udstyr beregnet til ledsagende 
diagnosticering eller

i) udstyr beregnet til ledsagende 
diagnosticering klassificeres som klasse C, 
undtagen når det anvendes til at 
identificere patienters risiko for 
livstruende uønskede hændelser, eller hvis 
udvælgelsesbeslutningen kan føre til 
afslag på en potentiel livsreddende 
behandling, i hvilket tilfælde de er klasse 
D

Or. en

Ændringsforslag 387
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VII – del 2 – punkt 2.3 – afsnit 1 – litra f – nr. ii

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) udstyr beregnet til evaluering af 
sygdommens stadium eller

ii) udstyr beregnet til evaluering af 
sygdommens stadium eller prognose eller

Or. en

Begrundelse

Brugen af sygdomsprognosticering bliver stadig mere udbredt inden for sektoren for 
molekylær diagnostik, eksempelvis ved tests, såsom Agendias MammaPrint og Genomic 
Healths Oncotype DX, der begge anvendes til at udarbejde prognosetal for sandsynligheden 
for sygdommens genkomst ved brystkræft efter operation. Da en prognosticering er en form 
for patientudvælgelse, mener vi, at dette udstyr klart bør være omhandlet af regel 3.
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Ændringsforslag 388
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VII – del 2 – punkt 2.3 – afsnit 1 – litra j a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ja) in vitro-diagnostik til detektion og 
identifikation af antistoffer mod 
erytrocytter, blodplader eller leukocytter.

Or. en

Ændringsforslag 389
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VII – del 2 – punkt 2.6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, som ikke er omfattet af 
ovennævnte klassificeringsregler, 
klassificeres i klasse B.

Udstyr, som ikke er omfattet af 
ovennævnte klassificeringsregler, 
klassificeres i klasse B. Nyt udstyr i klasse 
B vil imidlertid blive klassificeret i klasse 
C.

Or. en

Ændringsforslag 390
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag VIII – kapitel II – punkt 5 – underpunkt 5.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.7. For at kontrollere overensstemmelsen 
for fremstillede udstyr klassificeret i klasse 
D, skal fabrikanten gennemføre test på det 
fremstillede udstyr eller hvert batch af 
udstyr. Efter afslutning af kontrollerne og 
testene skal han straks fremsende de 

5.7. For at kontrollere overensstemmelsen 
for fremstillede udstyr klassificeret i klasse 
D, skal fabrikanten gennemføre test på det 
fremstillede udstyr eller hvert batch af 
udstyr. Efter afslutning af kontrollerne og 
testene skal han straks fremsende de 
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relevante rapporter om disse test til det 
bemyndigede organ. Fabrikanten skal 
desuden stille de prøver, der er udtaget 
blandt fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til rådighed for det bemyndigede 
organ i overensstemmelse med på forhånd 
fastsatte betingelser og regler, som skal 
omfatte, at det bemyndigede organ eller 
fabrikanten regelmæssigt sender prøver, 
der er udtaget af de fremstillede udstyr 
eller batches af udstyr, til et 
referencelaboratorium, hvis et sådant er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
78, med henblik på gennemførelse af 
relevante test. Referencelaboratoriet skal 
oplyse det bemyndigede organ om sine 
resultater.

relevante rapporter om disse test til det 
bemyndigede organ. Fabrikanten skal 
desuden stille de prøver, der er udtaget 
blandt fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til rådighed for det bemyndigede 
organ i overensstemmelse med på forhånd 
fastsatte betingelser og regler, som skal 
omfatte, at det bemyndigede organ eller 
fabrikanten sender prøver, der er udtaget af 
de fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til et referencelaboratorium, hvis et 
sådant er udpeget i overensstemmelse med 
artikel 78, med henblik på gennemførelse 
af relevante test. Referencelaboratoriet skal 
oplyse det bemyndigede organ om sine 
resultater.

Or. en

Begrundelse

Det bør ikke gøres regelmæssigt, men i hvert eneste tilfælde.

Ændringsforslag 391
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag VIII – kapitel II – punkt 6 – underpunkt 6.2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) For udstyr til ledsagende 
diagnosticering, som er beregnet til 
vurdering af patientens egnethed til at 
blive behandlet med et specifikt 
lægemiddel, hører det bemyndigede organ
en af de kompetente myndigheder, der er 
udpeget af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF (i det følgende benævnt "den 
kompetente myndighed for lægemidler"), 
eller Det Europæiske Lægemiddelagentur 
(i det følgende benævnt "EMA"), som er 
oprettet ved forordning (EF) nr. 726/2004 
om fastlæggelse af fællesskabsprocedurer 

c) Før der udstedes en EU-
konstruktionsafprøvningsattest, anmoder
det bemyndigede organ et 
referencelaboratorium, hvis det er udpeget 
i overensstemmelse med artikel 78, om at 
verificere overensstemmelse med FTS, 
hvis disse foreligger, eller med andre 
løsninger, som vælges af fabrikanten, for 
at sikre et niveau for sikkerhed og 
ydeevne, som mindst svarer hertil. 
Referencelaboratoriet afgiver en 
videnskabelig udtalelse inden for 30 dage. 
Referencelaboratoriets videnskabelige 
udtalelse og eventuelle ajourføringer 
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for godkendelse og overvågning af 
human- og veterinærmedicinske 
lægemidler og om oprettelse af et 
europæisk lægemiddelagentur, hvad 
angår udstyrets egnethed, for så vidt 
angår det pågældende lægemiddel, på 
grundlag af udkastet til sammenfatning af
sikkerhed og ydeevne og udkastet til 
brugsanvisning. Hvis lægemidlet 
udelukkende henhører under 
anvendelsesområdet for bilaget til 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal det 
bemyndigede organ høre EMA.

omfattes af det bemyndigede organs 
dokumentation over udstyret. Det 
bemyndigede organ tager behørigt hensyn 
til de synspunkter, der fremsættes i den 
videnskabelige udtalelse, når det træffer 
sin afgørelse. Det bemyndigede organ 
fremlægger ikke attesten, hvis den 
videnskabelige udtalelse er negativ. 

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 392
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag VIII – kapitel II – punkt 6 – underpunkt 6.2 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) Hvis ændringer af den godkendte 
konstruktion kan få indflydelse på 
overensstemmelse med de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne i forordningen 
eller med de foreskrevne betingelser for 
anvendelse af udstyret, skal ændringerne 
også godkendes af det bemyndigede 
organ, der har udstedt EU-
konstruktionsafprøvningsattesten. 
Ansøgeren underretter det bemyndigede 
organ, der har udstedt EU-
konstruktionsafprøvningsattesten, om 
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enhver påtænkt ændring af den godkendte 
konstruktion. Det bemyndigede organ 
undersøger de planlagte ændringer, 
underretter fabrikanten om sin afgørelse 
og udsteder et tillæg til EU-
konstruktionsafprøvningsattesten til 
fabrikanten. Hvis ændringerne kan 
påvirke overensstemmelsen med de fælles 
tekniske specifikationer eller andre 
løsninger, som vælges af fabrikanten, og 
som blev godkendt gennem EU-
konstruktionsafprøvningsattesten, skal det 
bemyndigede organ høre det 
referencelaboratorium, som var involveret 
i den første høring, for at få bekræftet, at 
overensstemmelsen med de fælles tekniske 
specifikationer eller andre løsninger som 
vælges af fabrikanten for at sikre et 
sikkerheds- og ydelsesniveau, som mindst 
svarer hertil, stadig gælder. 
Referencelaboratoriet skal afgive en 
videnskabelig udtalelse inden for 30 dage. 
Godkendelsen af ændringer af den 
godkendte konstruktion udstedes i form af 
et tillæg til EU-
konstruktionsafprøvningsattesten.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 393
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag VIII – kapitel II – punkt 6 – underpunkt 6.2 – litra e
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Det bemyndigede organ skal tage 
behørigt hensyn til den udtalelse, som den 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller EMA eventuelt har afgivet, når det 
træffer beslutning. Det sender sin endelige
afgørelse til den berørte kompetente 
myndighed for lægemidler eller til EMA. 
Konstruktionsafprøvningsattesten udstedes 
i overensstemmelse med afsnit 6.1, litra d).

e) Det bemyndigede organ skal tage 
behørigt hensyn til den udtalelse, som den 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller EMA eventuelt har afgivet om den 
ledsagende diagnosticerings 
videnskabelige egnethed, når det træffer 
beslutning. Hvis det bemyndigede organs 
holdning afviger herfra, begrunder det sin 
afgørelse til den berørte kompetente 
myndighed for lægemidler eller til EMA.
Hvis der ikke opnås enighed, underretter 
det bemyndigede organ 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr herom.
Konstruktionsafprøvningsattesten udstedes 
i overensstemmelse med afsnit 6.1, litra d).

Or. en

Begrundelse

I forslaget nævnes, at det bemyndigede organ skal tage behørigt hensyn til den udtalelse, som 
EMA har afgivet. Dette giver tilstrækkelig plads til fortolkning, og da det bemyndigede organ 
ikke er forpligtet til at følge EMA's udtalelse, virker det usandsynligt, at de skulle tilsidesætte 
denne. Der er således behov for en definition af, hvad der sker, hvis EMA's og det 
bemyndigede organs vurderinger ikke stemmer overens.

Ændringsforslag 394
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 3 – afsnit 1 – underpunkt 3.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5. inden udstedelse af en EU-
konstruktionsafprøvningsattest skal det 
bemyndigede organ, for så vidt angår 
udstyr klassificeret i klasse D, anmode et 
referencelaboratorium, hvis et sådant er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
78, om at kontrollere udstyrets 
overensstemmelse med de fælles tekniske 

3.5. for så vidt angår udstyr klassificeret i 
klasse D, eller til ledsagende 
diagnosticering, anmodes et 
referencelaboratorium, hvis et sådant er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
78, om at kontrollere udstyrets 
overensstemmelse med de fælles tekniske 
specifikationer eller på grundlag af andre 
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specifikationer eller på grundlag af andre 
løsninger, som vælges af fabrikanten for at 
sikre et sikkerheds- og ydelsesniveau, som 
mindst svarer hertil. Referencelaboratoriet 
skal afgive en videnskabelig udtalelse 
inden for 30 dage. Den videnskabelige 
udtalelse fra referencelaboratoriet, samt en 
eventuel ajourføring, skal indgå i det 
bemyndigede organs dokumentation 
vedrørende udstyret. Det bemyndigede 
organ skal tage behørigt hensyn til de 
synspunkter, der kommer til udtryk i den 
videnskabelige udtalelse, når det træffer sin 
afgørelse. Det bemyndigede organ skal 
ikke udstede attesten, hvis den 
videnskabelige udtalelse er negativ

løsninger, som vælges af fabrikanten, for at 
sikre et sikkerheds- og ydelsesniveau, som 
mindst svarer hertil. Referencelaboratoriet 
skal afgive en videnskabelig udtalelse 
inden for 30 dage. Den videnskabelige 
udtalelse fra referencelaboratoriet, samt en 
eventuel ajourføring, skal indgå i det 
bemyndigede organs dokumentation 
vedrørende udstyret. Det bemyndigede 
organ skal tage behørigt hensyn til de 
synspunkter, der kommer til udtryk i den 
videnskabelige udtalelse, når det træffer sin 
afgørelse. Det bemyndigede organ skal 
ikke udstede attesten, hvis den 
videnskabelige udtalelse er negativ

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 395
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 3 – afsnit 1 – underpunkt 3.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.6. hører for udstyr til ledsagende 
diagnosticering, som er beregnet til 
vurdering af patientens egnethed til at 
blive behandlet med et specifikt 
lægemiddel, en af de kompetente 
myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
direktiv 2001/83/EF (i det følgende 
benævnt "den kompetente myndighed for 

udgår
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lægemidler"), eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (i det følgende 
benævnt "EMA"), om udstyrets egnethed, 
for så vidt angår det pågældende 
lægemiddel, på grundlag af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og ydeevne 
og udkastet til brugsanvisning. Hvis 
lægemidlet udelukkende henhører under 
anvendelsesområdet for bilaget til 
forordning (EF) nr. 726/2004, skal det 
bemyndigede organ høre EMA. Den 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller Det Europæiske Lægemiddelagentur 
afgiver i givet fald sin udtalelse senest 60 
dage efter modtagelse af gyldig 
dokumentation. Denne periode på 60 dage 
kan én gang forlænges med yderligere 60 
dage af videnskabeligt underbyggede 
grunde. Udtalelsen fra den kompetente 
myndighed for lægemidler eller EMA, 
samt en eventuel ajourføring, skal indgå i 
det bemyndigede organs dokumentation 
vedrørende udstyret. Det bemyndigede 
organ skal tage behørigt hensyn til den 
udtalelse, som den kompetente myndighed 
for lægemidler eller EMA eventuelt har 
afgivet, når det træffer beslutning. Det 
sender sin endelige afgørelse til den 
berørte kompetente myndighed for 
lægemidler eller til EMA.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 396
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 5 – underpunkt 5.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.4. Hvis ændringerne påvirker udstyr 
beregnet til ledsagende diagnosticering, 
som blev godkendt gennem EU-
typeafprøvningsattesten, for så vidt angår 
dets egnethed i forbindelse med et 
lægemiddel, skal det bemyndigede organ 
høre den kompetente myndighed for 
lægemidler, som var involveret i den 
første høring, eller EMA. Den kompetente 
myndighed for lægemidler eller EMA 
afgiver i givet fald sin udtalelse senest 30 
dage efter modtagelse af gyldig 
dokumentation vedrørende ændringerne. 
Godkendelsen af ændringer af den 
godkendte type udstedes i form af et tillæg 
til EU-typeafprøvningsattesten.

udgår

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 397
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 5 – underpunkt 5.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1. For fremstillede udstyr klassificeret i 
klasse D, skal fabrikanten gennemføre test 
på det fremstillede udstyr eller hvert batch 
af udstyr. Efter afslutning af kontrollerne

5.1. For fremstillede udstyr klassificeret i 
klasse D, skal fabrikanten gennemføre test 
på det fremstillede udstyr eller hvert batch 
af udstyr. Efter afslutning af kontrollerne 
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og testene skal han straks fremsende de 
relevante rapporter om disse test til det 
bemyndigede organ. Fabrikanten skal 
desuden stille de prøver, der er udtaget 
blandt fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til rådighed for det bemyndigede 
organ i overensstemmelse med på forhånd 
fastsatte betingelser og regler, som skal 
omfatte, at det bemyndigede organ eller 
fabrikanten regelmæssigt sender prøver, 
der er udtaget af de fremstillede udstyr 
eller batches af udstyr, til et 
referencelaboratorium, hvis et sådant er 
udpeget i overensstemmelse med artikel 
78, med henblik på gennemførelse af 
relevante test. Referencelaboratoriet skal 
oplyse det bemyndigede organ om sine 
resultater.

og testene skal han straks fremsende de 
relevante rapporter om disse test til det 
bemyndigede organ. Fabrikanten skal 
desuden stille de prøver, der er udtaget 
blandt fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til rådighed for det bemyndigede 
organ i overensstemmelse med på forhånd 
fastsatte betingelser og regler, som skal 
omfatte, at det bemyndigede organ eller 
fabrikanten sender prøver, der er udtaget af 
de fremstillede udstyr eller batches af 
udstyr, til et referencelaboratorium, hvis et 
sådant er udpeget i overensstemmelse med 
artikel 78, med henblik på gennemførelse 
af relevante laboratorietest. 
Referencelaboratoriet skal oplyse det 
bemyndigede organ om sine resultater.

Or. en

Begrundelse

Præcisering af, at det skal være en laboratorietest og ikke kun en "papirtest".

Ændringsforslag 398
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag XII – del A – punkt 1 – underpunkt 1.2.2 – underpunkt 1.2.2.6 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– For udstyr klassificeret i klasse C i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne omfatte metoden for dataanalyse, 
undersøgelsens konklusion og relevante 
oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen.

– For udstyr klassificeret i klasse C og 
klasse D i henhold til reglerne i bilag VII 
skal rapporten om undersøgelsen af den 
kliniske ydeevne omfatte metoden for 
dataanalyse, undersøgelsens konklusion og 
relevante oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen samt individuelle 
datapunkter.

Or. en
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Ændringsforslag 399
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag XII – del A – punkt 1 – underpunkt 1.2.2 – underpunkt 1.2.2.6 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– For udstyr klassificeret i klasse D i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den 
kliniske ydeevne omfatte metoden for 
dataanalyse, undersøgelsens konklusion, 
relevante oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen og de individuelle 
datapunkter.

udgår

Or. en


