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Ändringsförslag 238
Margrete Auken

Förslag till förordning
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Klassificering och bedömning av 
överensstämmelse

Klassificering, godkännande för 
försäljning och bedömning av 
överensstämmelse

Or. en

Ändringsförslag 239
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Produkterna ska delas in i klasserna A, 
B, C och D, på grundval av det avsedda 
ändamålet och riskerna med dem. 
Klassificeringen ska utföras i enlighet med 
klassificeringskriterierna i bilaga VII.

1. Produkterna ska delas in i klasserna A, 
B, C och D, på grundval av det avsedda 
ändamålet, hur nya de är, deras 
komplexitet och riskerna med dem. 
Klassificeringen ska utföras i enlighet med 
klassificeringskriterierna i bilaga VII. 

Or. en

Ändringsförslag 240
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel V Kapitel III
Klassificering och bedömning av Godkännande för försäljning och 
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överensstämmelse bedömning av överensstämmelse

Or. en

Ändringsförslag 241
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1 – Klassificering Kapitel II
Klassificering

Or. en

Ändringsförslag 242
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1a – Godkännande för försäljning
Artikel 39a (ny)

Allmänna principer för godkännande för 
försäljning

1. Inga innovativa produkter i klass D får 
släppas ut på marknaden inom unionen 
om inte unionens godkännande för 
försäljning har beviljats enligt det 
centraliserade förfarande som anges i 
artikel 39c och i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.
2. Inga icke-innovativa produkter i 
klass D får släppas ut på en medlemsstats 
marknad om inte behörig myndighet i den 
medlemsstaten har beviljat ett nationellt 
godkännande för försäljning enligt det 
decentraliserade förfarande som anges i 
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artikel 39d och i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning.
3. Genom undantag från punkt 2 får 
tillverkaren besluta om att ansöka om ett 
godkännande för försäljning enligt det 
centraliserade förfarandet för de 
produkter som anges i punkt 2.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra förteckningen i 
punkt 1 mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.
5. De produkter som avses i punkterna 1 
och 2 och som redan finns på 
EU-marknaden den dag då denna 
förordning träder i kraft, måste ha ett 
godkännande för försäljning i enlighet 
med de förfaranden som anges i detta 
avsnitt från den dag då giltigheten för 
deras intyg löper ut.
6. Ett godkännande för försäljning som 
beviljas enligt detta avsnitt ska vara giltigt 
i fem år.
Godkännandet för försäljning kan 
förnyas efter fem år på grundval av en ny 
bedömning av nytta/riskförhållandet av 
myndigheten.
7. Alla ansökningar om godkännande för 
försäljning och beviljade godkännanden 
för försäljning enligt bestämmelserna i 
artiklarna 39c, 39d, 39e och 39f samt den 
information som avses i artikel 39b ska 
införas antingen av kommissionen eller 
av medlemsstaterna, i tillämpliga fall, i 
det elektroniska system som avses i 
artikel 39b.1, utan dröjsmål och senast 
15 dagar efter mottagandet.
Innan prövning av en ansökan för en 
medicinteknisk produkt inleds, ska den 
kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter som avses i 
artikel 41c eller behörig myndighet i 
berörd medlemsstat kontrollera att ingen 
annan ansökan har inkommit för samma 
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medicintekniska produkt.

Or. en

Ändringsförslag 243
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39b (ny)
Elektroniskt system för godkännande för 

försäljning
1. I samarbete med medlemsstaterna ska 
kommissionen inrätta och förvalta ett 
system för elektronisk registrering av 
ansökningar om godkännande för 
försäljning och beviljade godkännanden 
för försäljning enligt detta avsnitt samt 
sammanställa och bearbeta följande 
information:
– Tillverkarens namn.
– Den medicintekniska produktens namn 
och riskklass.
– Tillämpligt förfarande.
– När det gäller ett decentraliserat 
förfarande, den medlemsstat i vilken 
tillverkaren har lämnat in en ansökan.
– Den dokumentation som åtföljer 
ansökan om godkännande för försäljning.
– Den utredningsrapport för den 
medicintekniska produkten som utfärdats 
under förfarandet för godkännande för 
försäljning.
– Datum för beviljande av godkännandet 
för försäljning och, i förekommande fall, 
det datum då produkten släpps ut på 
marknaden.
– All information om upphävande eller 
återkallande av godkännandet för 
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försäljning.
2. Den information som samlas in och 
bearbetas i det elektroniska system som 
avser det centraliserade förfarande som 
anges i artikel 39c ska införas i det 
elektroniska registreringssystemet av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Den information som samlas in och 
bearbetas i det elektroniska system som 
avser det decentraliserade förfarande som 
anges i artikel 39d ska införas i det 
elektroniska registreringssystemet av 
medlemsstaterna.
3. När denna information måste 
uppdateras, när det gäller produktens 
utsläpp på marknaden samt tillfälligt 
upphävande eller återkallande av 
produkten från marknaden, ska 
tillverkaren omedelbart underrätta 
myndigheten eller nationell behörig 
myndighet i förekommande fall, som 
omedelbart ska uppdatera informationen i 
det elektroniska systemet.
4. Den information som samlas in och 
bearbetas i det elektroniska system som 
avser ansökningar om godkännande för 
försäljning ska endast vara tillgänglig för 
medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen.
Den information som samlas in och 
bearbetas i det elektroniska systemet och 
som avser beviljade godkännanden för 
försäljning ska vara tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 244
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39c (ny)
Centraliserat förfarande

1. En kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik inrättas härmed enligt 
bestämmelserna i artikel 39d. Kommittén 
ska ingå i 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska ansvara för att utarbeta 
myndighetens yttrande om alla frågor som 
rör huruvida ansökningar som lämnas in 
enligt det centraliserade förfarandet kan 
tas upp till prövning, beviljande, ändring, 
återkallande eller upphävande av ett 
godkännande för utsläpp av produkter i 
klass D på marknaden. 
3. Varje ansökan avseende de produkter 
som anges i artikel 39a.1 ska innehålla de 
uppgifter och handlingar som anges i 
bilagorna VII, IX och X i förekommande 
fall.
4. Ansökan ska åtföljas av den avgift som 
ska betalas till myndigheten för 
behandling av ansökan.
5. Myndigheten ska se till att yttrandet av 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik lämnas inom 
210 dagar från mottagandet av en giltig 
ansökan.
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska ges minst 80 dagar 
från mottagandet av en ansökan för att 
analysera de vetenskapliga uppgifterna i 
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den dokumentation som bifogas en 
ansökan om godkännande för försäljning. 
På grundval av en vederbörligen 
motiverad begäran från kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, får 
myndigheten förlänga denna period.
6. Kommittén får endast en gång begära 
att tillverkaren lämnar ytterligare 
information som av vetenskapligt giltiga 
skäl är nödvändig för bedömningen av 
ansökan om godkännande för försäljning. 
Detta kan omfatta en begäran om prover 
eller ett besök på plats i tillverkarens 
lokaler. När en sådan begäran har 
lämnats ska den period som avses i 
punkt 5 avbrytas tills den begärda 
kompletterande informationen har 
inkommit.
7. I samråd med myndigheten, 
medlemsstaterna och berörda parter ska 
kommissionen utarbeta utförliga riktlinjer
om i vilken form ansökningar om 
godkännande för försäljning ska läggas 
fram.
8. Om kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik anser det nödvändigt för att 
fullgöra sin prövning av ansökan, kan 
den begära att sökanden utsätts för en 
särskild inspektion av den plats där den 
berörda produkten tillverkas. Sådana 
inspektioner ska göras oanmälda.
Inspektionen ska genomföras inom den 
tidsfrist som anges i punkt 5 och av 
inspektörer från medlemsstaten, med
lämplig kompetens. Dessa inspektörer får 
åtföljas av en rapportör eller en expert 
som utsetts av kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik.
9. Myndigheten ska utan dröjsmål 
underrätta sökanden om yttrandet från 
kommittén för godkännande av 
in vitro-diagnostik är följande:
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a) Ansökan uppfyller inte kriterierna för 
godkännande enligt denna förordning.
b) Den dokumentation som åtföljer 
ansökan är inte i överensstämmelse med 
bestämmelserna i denna förordning eller 
behöver ändras eller kompletteras.
c) Godkännandet för försäljning bör 
beviljas på vissa villkor.
d) Godkännandet för försäljning avseende 
den medicintekniska produkten bör avslås 
på grund av att produkten inte är förenlig
med denna förordning.
10. Inom 15 dagar efter mottagandet av 
det yttrande som avses i punkt 9, kan 
sökanden skriftligen meddela 
myndigheten sin avsikt att begära en 
förnyad prövning av yttrandet. I ett sådant 
fall ska den sökande till myndigheten 
ange de detaljerade skälen till en sådan 
begäran inom 60 dagar från mottagandet 
av yttrandet.
Inom 60 dagar efter att ha mottagit skälen 
till begäran, ska kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik ompröva 
sitt yttrande i enlighet med de villkor som 
anges i fjärde stycket i artikel 62.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004. Skälen till 
slutsatserna ska bifogas det slutliga 
yttrandet.
11. Inom 15 dagar från antagandet ska 
myndigheten sända det slutliga yttrandet 
från kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik till kommissionen, 
medlemsstaterna och sökanden, 
tillsammans med en rapport om den 
utredning av produkten som gjorts av
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik samt ange skälen till sina 
slutsatser.
12. Om en sökande drar tillbaka en 
ansökan om godkännande för försäljning 
som lämnats in till myndigheten innan ett 
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yttrande om ansökan har lämnats, ska 
sökanden meddela myndigheten skälen 
till återkallandet. Myndigheten ska göra 
informationen tillgänglig för allmänheten 
och offentliggöra utredningsrapporten, 
om sådan finns, efter att alla uppgifter 
som rör affärshemligheter har tagits bort.
13. Inom 15 dagar efter mottagandet av 
det yttrande som avses i punkt 11, ska 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
beslut om ansökan.
Om förslaget till beslut avviker från 
myndighetens yttrande ska kommissionen 
bifoga en utförlig förklaring av skälen till 
avvikelserna.
Förslaget till beslut ska överlämnas till 
medlemsstaterna och till den sökande.
Medlemsstaterna har 22 dagar på sig att 
lämna in sina skriftliga synpunkter på 
kommissionens förslag till beslut. Om ett 
beslut måste fattas brådskande, får 
ordföranden för kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik fastställa 
en kortare tidsfrist beroende på hur 
brådskande det är. Denna tidsfrist får 
endast i undantagsfall vara kortare än 
fem dagar.
14. Medlemsstaterna får skriftligen 
begära att det förslag till beslut som avses 
i punkt 13 diskuteras vid ett 
plenarsammanträde i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, och med 
angivande av utförliga skäl.
När en medlemsstats skriftliga synpunkter 
i kommissionens yttrande ger upphov till 
sådana nya viktiga frågor av vetenskaplig 
eller teknisk karaktär som inte har tagits 
upp i det yttrande som myndigheten har 
lämnat, ska ordföranden i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik avbryta 
förfarandet och återremittera ansökan till 
myndigheten för vidare behandling.
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15. Kommissionen ska anta ett slutligt 
beslut inom 30 dagar från utgången av 
det granskningsförfarande som avses i 
artikel 84.3.
16. Avslag på ett godkännande för 
försäljning ska utgöra ett förbud mot 
utsläppande på marknaden av de 
produkter som avses i artikel 39a.1 inom 
hela unionen.
17. Efter att ett godkännande för 
försäljning har beviljats, ska innehavaren 
av godkännandet informera myndigheten 
om datumet för det faktiska utsläppandet 
på marknaden av produkten i 
medlemsstaterna, med hänsyn till de olika 
godkända presentationerna.
18. Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska också meddela 
myndigheten om produkten inte längre 
släpps ut på marknaden, antingen 
tillfälligt eller permanent, och en 
motivering till medicinska och/eller 
ekonomiska skäl ska lämnas i detta 
avseende.

Or. en

Ändringsförslag 245
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39d (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39d
Kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter för 

in vitro-diagnostik
1. I kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska följande personer 
ingå:
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a) En ledamot och en suppleant som utses 
av varje medlemsstat, i enlighet med 
punkt 3 i denna artikel.
b) Sex ledamöter som utses av 
kommissionen, i syfte att se till att 
relevant kompetens inom området för 
medicintekniska produkter finns inom 
kommittén, på grundval av en offentlig 
inbjudan till intresseanmälan.
c) En ledamot och en suppleant som utses 
av kommissionen, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet, 
för att företräda vårdpersonal.
d) En ledamot och en suppleant som utses 
av kommissionen, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet,
för att företräda patientorganisationer.
Suppleanterna ska företräda och rösta för 
ledamöterna i deras frånvaro. De 
suppleanter som avses i punkt a får utses 
till rapportörer i enlighet med artikel 62 i 
förordning (EG) nr 726/2004.
2. En medlemsstat får delegera sina 
uppgifter i kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik till en annan 
medlemsstat. Varje medlemsstat får 
företräda högst en annan medlemsstat.
3. De ledamöter och suppleanter i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska utses på grundval 
av sina relevanta sakkunskaper inom 
området för in vitro-diagnostik, i syfte att 
säkerställa högsta möjliga 
specialistkompetens och ett brett spektrum 
av relevant sakkunskap. För detta 
ändamål ska medlemsstaterna hålla 
kontakten med myndighetens styrelse och 
kommissionen i syfte att se till att den 
slutliga sammansättningen av kommittén 
för godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik täcker de 
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vetenskapliga områden som är relevanta 
för dess verksamhet.
4. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska utses för en mandatperiod 
på tre år, som kan förlängas en gång och 
därefter förnyas enligt de förfaranden 
som avses i punkt 1. Kommittén ska utse 
en av sina ordinarie ledamöter till 
ordförande för en treårsperiod som kan 
förlängas en gång.
5. Punkterna 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i artikel 61 
i förordning (EG) nr 726/2004 ska 
tillämpas för kommittén för godkännande 
av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.
6. Mandatet för kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik ska 
omfatta alla aspekter av utvärderingen av 
medicintekniska produkter inom ramen 
för förfarandena i artiklarna 39c och 39f.

Or. en

Ändringsförslag 246
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39e (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39e
Decentraliserat förfarande

1. Med hjälp av det elektroniska system 
för godkännanden som avses i artikel 39b 
ska medlemsstaterna kontrollera att ingen 
annan prövning av ansökan pågår och att 
inget annat godkännande för försäljning 
har beviljats för samma medicintekniska 
produkt.
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2. Om en medlemsstat finner att en 
ansökan om godkännande för försäljning 
av samma medicintekniska produkt för in 
vitro-diagnostik redan prövas i en annan 
medlemsstat, ska berörd medlemsstat 
vägra att pröva ansökan och omedelbart 
underrätta sökanden.
3. Om en medlemsstat har godkänt en 
medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik som är föremål för en 
ansökan om godkännande för försäljning 
i en annan medlemsstat, ska denna avslå 
ansökan och omedelbart underrätta 
sökanden.
4. Medlemsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att se till att 
förfarandet för beviljande av ett 
godkännande för försäljning av sådana 
produkter som avses i artikel 39a.2 är 
avslutat inom högst 210 dagar efter det att 
en giltig ansökan har lämnats in.
5. Behörig nationell myndighet i en 
medlemsstat får endast en gång begära att 
tillverkaren lämnar ytterligare 
information som av vetenskapligt giltiga 
skäl är nödvändig för att bedöma ansökan 
om godkännande för försäljning. Detta 
kan omfatta en begäran om prover eller 
ett besök på plats i tillverkarens lokaler. 
Den tidsfrist som avses i punkt 4 ska 
avbrytas fram till att den ytterligare 
begärda informationen har inkommit och 
i högst 60 dagar.
6. Om en sökande drar tillbaka en 
ansökan om godkännande för försäljning 
som lämnats till behörig myndighet i en 
medlemsstat innan ett yttrande om 
ansökan har lämnats, ska sökanden till 
behörig myndighet i den medlemsstaten 
meddela sina skäl därtill. Nationell 
behörig myndighet ska göra denna 
information tillgänglig för allmänheten 
och offentliggöra utredningsrapporten, i 
förekommande fall, efter att alla uppgifter 
som rör affärshemligheter har tagits bort.
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7. Så snart godkännandet för försäljning 
har utfärdats, ska behörig myndighet i 
berörd medlemsstat informera sökanden.
8. Nationell behörig myndighet ska utan 
dröjsmål och inom 15 dagar offentliggöra 
godkännandet för försäljning.
9. Nationell behörig myndighet ska 
utarbeta en utredningsrapport och 
kommentera ärendet, särskilt när det 
gäller resultat av kliniska undersökningar 
och riskhanteringssystemet.
10. Efter att alla uppgifter som rör 
affärshemligheter har tagits bort, ska 
nationell behörig myndighet offentliggöra 
utredningsrapporten utan dröjsmål och 
senast inom 15 dagar, tillsammans med 
skälen till sitt yttrande.
11. Medlemsstaterna ska informera 
myndigheten om varje godkännande för 
försäljning som de har beviljat.
12. Efter det att ett godkännande för 
försäljning har beviljats, ska innehavaren 
av godkännandet för försäljning 
informera behörig myndighet i berörd 
medlemsstat om datum för faktiskt 
utsläppande på marknaden av den 
medicintekniska produkten i denna 
medlemsstat.
13. Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska också meddela behörig 
myndighet om den medicintekniska 
produkten inte längre släpps ut på 
marknaden i medlemsstaten, antingen 
tillfälligt eller permanent, och en 
motivering till medicinska och/eller 
ekonomiska skäl ska lämnas i detta 
avseende.

Or. en
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Ändringsförslag 247
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 –  avsnitt 1a – artikel 39f (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39f
Ömsesidigt erkännande av ett 

decentraliserat godkännande för 
försäljning

1. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter, vilken inrättas 
i enlighet med artikel 76, ska ansvara för 
behandlingen av alla frågor som rör 
godkännandet för försäljning av
medicintekniska produkter i fler än en 
medlemsstat i enlighet med förfarandet i 
artikel 39e.
2. Den som ansöker om godkännande för 
försäljning av en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik i fler än en 
medlemsstat ska lämna in en ansökan 
grundad på identisk 
ansökningsdokumentation till behörig 
myndighet i dessa medlemsstater. 
Ansökningsdokumentationen ska 
innefatta den information och de 
handlingar som anges i bilagorna VIII, 
IX och X i denna förordning. De bifogade 
handlingarna ska också innehålla en 
förteckning över de medlemsstater som 
berörs av ansökan. Sökanden ska begära 
att en medlemsstat fungerar som 
”referensmedlemsstat” och utarbetar en
utredningsrapport om den 
medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik i enlighet med 
punkterna 3 eller 4.
3. Om den medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik redan är godkänd för 
försäljning när en ansökan görs ska den 
berörda medlemsstaten erkänna det 
godkännande för försäljning som beviljats 
av referensmedlemsstaten, som ska vara 
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den medlemsstat som först utfärdade 
godkännandet för försäljning. För detta 
ändamål ska innehavaren av 
godkännandet för försäljning begära att 
referensmedlemsstaten uppdaterar den
befintliga utredningsrapporten för den 
godkända medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik. 
Referensmedlemsstaten ska uppdatera 
utredningsrapporten inom 90 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan. 
Utredningsrapporten ska tillsammans 
med annan relevant information och 
relevanta handlingar sändas till de 
berörda medlemsstaterna och till 
sökanden.
4. Om den medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik inte är godkänd för 
försäljning när ansökan görs ska 
sökanden begära att 
referensmedlemsstaten utarbetar ett 
förslag till utredningsrapport. 
Referensmedlemsstaten ska utarbeta 
protokollet inom 120 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan och ska 
sända det till de berörda medlemsstaterna 
och till sökanden.
5. Inom 90 dagar efter mottagande av de
handlingar som avses i punkterna 3 och 4 
ska de berörda medlemsstaterna 
godkänna utredningsrapporten och 
underrätta referensmedlemsstaten om 
detta. Referensmedlemsstaten ska 
konstatera att enighet föreligger, avsluta 
förfarandet och underrätta sökanden.
6. Varje medlemsstat där en ansökan har 
lämnats in i enlighet med punkt 2 ska 
inom 30 dagar efter att enighet har 
konstaterats fatta ett beslut i enlighet med 
det godkända utredningsrapporten.
7. Om en berörd medlemsstat inom den 
period som anges i punkt 5 inte kan 
godkänna utredningsrapporten på grund 
av en potentiell allvarlig folkhälsorisk ska 
den informera referensmedlemsstaten, de 
andra berörda medlemsstaterna och 
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sökanden om skälen till sin ståndpunkt. 
Samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska utan dröjsmål underrättas 
om de frågor där det råder oenighet.
8. Inom samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska alla 
medlemsstater som avses i punkt 7 sträva 
efter att enas om vilka åtgärder som ska 
vidtas. De ska ge sökanden möjlighet att 
muntligen eller skriftligen uttrycka sin 
ståndpunkt. Om medlemsstaterna uppnår 
enighet inom 60 dagar efter det att de 
informerats om de punkter där det råder 
oenighet ska referensmedlemsstaten 
konstatera att enighet föreligger, avsluta 
förfarandet och underrätta sökanden. 
Punkt 6 ska tillämpas.
9. Om medlemsstaterna inte har uppnått 
enighet inom 60 dagar, enligt punkt 7, ska 
myndigheten utan dröjsmål underrättas 
om den ansökan som är föremål för 
förfarandet i artikel 39g. En utförlig 
redovisning av de frågor där enighet inte 
har kunnat nås och skälen till de olika 
ståndpunkterna ska översändas till 
myndigheten. Ett exemplar av denna 
redovisning ska sändas till sökanden.
10. Så snart sökanden har underrättats 
om att frågan har hänskjutits till 
myndigheten ska han/hon utan dröjsmål 
förse myndigheten med en kopia av 
uppgifterna och handlingarna i punkt 2.
11. I de fall som avses i punkt 9 får de 
medlemsstater som har godkänt 
referensmedlemsstatens 
utredningsrapport på sökandens begäran 
bevilja godkännande för försäljning av
den medicintekniska produkten utan att 
invänta resultatet av förfarandet i artikel 
39g. Godkännandet för försäljning ska 
under sådana omständigheter beviljas 
utan att det påverkar resultatet av 
förfarandet.

Or. en
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Ändringsförslag 248
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 –  avsnitt 1a – artikel 39g (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39g
Medlingsförfarande vid tvist om 

ömsesidigt erkännande av decentraliserat 
godkännande för försäljning 

1. När det förfarande som beskrivs i 
denna artikel ska tillämpas ska den 
kommitté för medicintekniska produkter 
som avses i artikel 84.1 behandla den 
fråga det gäller och avge ett motiverat 
yttrande inom 60 dagar från det att frågan 
hänsköts till den.
I brådskande fall får kommittén på 
förslag från sin ordförande godkänna att 
tidsfristen förkortas.
2. Kommittén för medicintekniska 
produkter får utse en av sina ledamöter 
till rapportör för behandlingen av en 
fråga. Kommittén får även utse enskilda 
experter för bistånd i särskilda frågor. 
När kommittén utser experter ska den 
definiera dessas uppdrag och ange inom
vilken tid uppdragen ska vara avslutade.
3. Kommittén för medicintekniska 
produkter ska innan den avger sitt 
yttrande bereda sökanden eller 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning möjlighet att lämna skriftliga 
eller muntliga förklaringar inom en 
tidsfrist som kommittén fastställer.
Kommittén får förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 1 med den tid som sökanden 
eller innehavaren av godkännandet för 
försäljning behöver för att förbereda 
förklaringar.
4. Myndigheten ska utan dröjsmål 
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informera sökanden eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning om 
kommitténs yttrande över godkännandet
för försäljning av den berörda 
medicintekniska produkten.
Inom 15 dagar efter mottagandet av 
yttrandet från kommittén för 
medicintekniska produkter får sökanden 
eller innehavaren av godkännandet för 
försäljning skriftligen underrätta 
myndigheten om sin avsikt att begära 
omprövning av yttrandet. Under sådana 
omständigheter ska de utförliga skälen för 
begäran sändas till myndigheten inom 60 
dagar efter mottagandet av yttrandet.
Inom 60 dagar efter mottagandet av 
grunderna för begäran ska kommittén 
ompröva sitt yttrande. Den ska utse en 
annan rapportör och, om nödvändigt, en 
annan medrapportör än den rapportör 
och medrapportör som utsågs för det 
första yttrandet. Omprövningsförfarandet 
ska endast omfatta de frågor i yttrandet 
som sökanden eller innehavaren av 
godkännande för försäljning har angett i 
sin begäran om omprövning och ska 
endast grundas på de vetenskapliga data 
som fanns tillgängliga då kommittén 
avgav det ursprungliga yttrandet. 
Sökanden eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning får begära 
att kommittén rådfrågar den rådgivande 
kommitté som inrättas genom artikel 78a i 
förordning (EU) [ref. kommande 
förordningen om medicintekniska 
produkter] i samband med omprövningen.
Skälen till den slutsats som nås i 
omprövningen ska bifogas den
utredningsrapport som avses i punkt 5 i 
denna artikel.
5. Inom 15 dagar efter antagandet av 
yttrandet ska gruppen sända det slutliga 
yttrandet till kommittén för
medicintekniska produkter, 
medlemsstaterna och sökanden eller 
innehavaren av godkännandet för 
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försäljning, tillsammans med 
utredningsrapporten om den 
medicintekniska produkten för in vitro-
diagnostik och ange skälen till 
slutsatserna.
Vid ett gynnsamt yttrande över ansökan 
om ömsesidigt erkännande av ett 
decentraliserat godkännande för 
försäljning i enlighet med artikel 39f ska 
följande handlingar bifogas:
a) De ansökningshandlingar som avses i 
artikel 39f.2.
b) Eventuella omständigheter som kan 
påverka godkännandet.
c) Information om eventuella 
rekommenderade villkor eller 
begränsningar med avseende på säker och 
effektiv användning av den 
medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik.
d) Förslaget till text på märkning och 
bipacksedel för den medicintekniska 
produkten.
6. Inom 15 dagar efter mottagandet av det 
yttrande som avses i punkt 5 ska 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
beslut som ska fattas när det gäller 
ansökan, med hänsyn till 
EU-lagstiftningen.
Vid ett förslag till beslut som förutser 
beviljande av godkännande för 
försäljning ska de handlingar som avses i 
punkt 5 bifogas.
Om förslaget till beslut inte 
överensstämmer med gruppens yttrande 
ska kommissionen även bifoga en utförlig 
förklaring av skälen till den bristande 
överensstämmelsen.
Förslaget till beslut ska skickas till 
medlemsstaterna och sökanden eller 
innehavaren av godkännande för 
försäljning.
Medlemsstaterna ska ha 22 dagar på sig 
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att skicka skriftliga synpunkter på 
förslaget till beslut till kommissionen. Om 
ett beslut måste fattas brådskande kan 
emellertid en kortare tidsfrist fastställas 
av ordföranden för kommittén för 
medicintekniska produkter, beroende på 
hur brådskande det är. Tidsfristen får 
endast i undangsfall vara kortare än fem
dagar.
7. Medlemsstaterna får skriftligen begära 
att förslaget till beslut som avses i punkt 6 
diskuteras vid ett plenarsammanträde i
kommittén för medicintekniska produkter 
i enlighet med artikel 84.1, med 
angivande av utförliga skäl.
När en medlemsstats skriftliga synpunkter 
i kommissionens yttrande ger upphov till 
sådana nya viktiga frågor av vetenskaplig 
eller teknisk karaktär som inte har tagits 
upp i det yttrande som myndigheten har 
lämnat, ska ordföranden i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik avbryta 
förfarandet och återremittera ansökan till 
myndigheten för vidare behandling.
8. Kommissionen ska fatta ett slutligt 
beslut i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 84.3, och inom 30 dagar 
efter att detta avslutats. Kommissionen 
ska uppdatera informationen om den 
berörda produkten i det elektroniska 
system som avses i artikel 39b.
9. Om ett godkännande för försäljning 
inte beviljas av unionen innebär det ett 
förbud i hela unionen mot att produkten i 
fråga släpps ut på marknaden.
10. Beslut enligt punkt 8 ska riktas till alla 
medlemsstater och ska meddelas 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning eller sökanden för kännedom. 
De berörda medlemsstaterna och 
referensmedlemsstaten ska med 
hänvisning till beslutet inom 30 dagar 
efter det att beslut har meddelats antingen 
bevilja eller återkalla godkännandet för 
försäljning eller göra de ändringar som 
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krävs för att följa beslutet. De ska 
underrätta kommissionen och 
myndigheten om detta.

Or. en

Ändringsförslag 249
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 5 – avsnitt 1a – artikel 39h (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39h
Ändring av ett godkännande för 

försäljning
1. Då innehavaren av godkännandet för 
försäljning ansöker om en ändring av ett 
godkännande för försäljning, som 
meddelats enligt bestämmelserna i 
artiklarna 39c, 39e och 39f, ska ansökan 
lämnas till samtliga medlemsstater som 
tidigare godkänt den berörda 
medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik.
Kommissionen ska i samråd med 
myndigheten ges befogenheter att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 85 
i denna förordning för att kunna vidta 
lämpliga åtgärder när det gäller 
granskning av ändringar av villkoren för 
ett godkännande för försäljning.
2. Då kommissionens 
skiljedomsförfarande ska tillämpas ska 
förfarandet i artikel 39g i tillämpliga 
delar gälla ändringar i godkännanden för 
försäljning.
3. Om en medlemsstat anser att det av 
hänsyn till skyddet av människors hälsa 
är nödvändigt att ändra ett godkännande
för försäljning, som meddelats enligt 
bestämmelserna i detta kapitel, eller att 
tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det, ska 
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denna medlemsstat utan dröjsmål 
hänskjuta ärendet till myndigheten för 
tillämpning av förfarandet i artikel 39g.
Medlemsstaten får i undantagsfall, då 
brådskande åtgärder är av avgörande 
betydelse för skyddet av människors 
hälsa, tillfälligt förbjuda försäljning och 
användning av produkten i fråga inom 
dess territorium i avvaktan på det 
definitiva beslutet. Medlemsstaten ska 
senast följande vardag underrätta 
kommissionen, myndigheten och övriga 
medlemsstater om skälen till sin åtgärd.

Or. en

Ändringsförslag 250
Margrete Auken

Förslag till förordning
Artikel 39a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39a
Förfaranden för godkännande för 

försäljning
1. Produkter i klass D får endast släppas 
på marknaden om ett godkännande för 
försäljning inom EU har beviljats genom 
centraliserat förfarande enligt artikel 41c, 
och i enlighet med bestämmelserna i 
denna förordning.
2. Det ska vara obligatoriskt för de 
produkter som avses i punkt 1, och som 
redan har släppts på EU:s marknad det 
datum då denna förordning träder i kraft, 
att ha ett godkännande för försäljning, i 
enlighet med de förfaranden som anges i 
detta avsnitt från och med det datum då 
deras tillstånd löper ut.
3. Ett godkännande för försäljning som 
beviljas enligt detta avsnitt ska vara giltigt 
i fem år. Godkännandet för försäljning 
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kan förnyas efter fem år genom att 
myndigheten gör en ny bedömning av 
nytta/riskförhållandet.
4. Alla ansökningar om godkännande för 
försäljning, och alla godkännanden för 
försäljning som beviljas enligt 
bestämmelserna i artiklarna 41c, 41d, 41e 
och 41f samt den information som avses i 
artikel 41b, ska registreras av 
kommissionen eller medlemsstaterna i det 
elektroniska system som avses i 
artikel 41b.1, utan fördröjning och senast 
15 dagar efter mottagandet. Innan 
kommittén för medicintekniska produkter 
eller berörd medlemsstat i enlighet med 
artikel 41c påbörjar granskningen av en 
ansökan om godkännande för försäljning 
av en medicinteknisk produkt ska den 
kontrollera att ingen annan ansökan har 
lämnats in för samma medicintekniska 
produkt.

Or. en

Ändringsförslag 251
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39b
Elektroniskt system för godkännande för 

försäljning
1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och hantera ett 
elektroniskt registreringssystem för 
ansökningar om godkännande för 
försäljning och beviljat godkännande för 
försäljning enligt detta avsnitt samt 
sammanställa och bearbeta följande 
information:
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– tillverkarens namn
– namnet på den medicintekniska 
produkten för in vitro-diagnostik
– de handlingar som bifogats ansökan om 
godkännande för försäljning
– den utredningsrapportl för den 
medicintekniska produkten för in vitro-
diagnostik som upprättats under 
förfarandet för godkännande för 
försäljning
– datumet för godkännandet för 
försäljning och det datum då produkten 
släpps på marknaden
– eventuell information om tillfälligt eller 
slutgiltigt återkallande av godkännandet 
för försäljning.
2. Europeiska läkemedelsmyndigheten 
ska registrera den information som 
sammanställs och bearbetas i det 
elektroniska registreringssystemet.
3. Om informationen måste uppdateras, 
när det gäller produktens utsläppande på 
marknaden eller ett tillfälligt eller 
slutgiltigt återkallande av godkännandet 
för försäljning av produkten, ska 
tillverkaren omedelbart underrätta 
myndigheten som omedelbart ska 
uppdatera informationen i det 
elektroniska systemet.
4. Den information som sammanställs och 
bearbetas i det elektroniska systemet och 
som rör ansökningar om godkännande 
för försäljning ska endast vara tillgänglig 
för medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen. Den information som 
sammanställs och bearbetas i det 
elektroniska systemet och som rör 
beviljade godkännanden för försäljning 
ska vara tillgänglig för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 252
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39c
Centraliserat förfarande

1. En kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik inrättas härmed i 
enlighet med bestämmelserna i 
artikel 39d. Kommittén ska ingå i
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska ansvara för att utarbeta 
myndighetens yttrande om alla frågor som 
rör huruvida ansökningar som lämnas in 
enligt det centraliserade förfarandet kan 
tas upp till prövning.
3. Varje ansökan som gäller produkter 
som avses i artikel 39a.1 ska innefatta de 
upplysningar och handlingar som anges i 
bilagorna VII, VIII, IX och X, när så är 
tillämpligt.
4. Ansökan ska åtföljas av den avgift som 
ska betalas till myndigheten för 
behandling av ansökan.
5. Myndigheten ska se till att kommittén 
för godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik avger sitt 
yttrande inom 210 dagar efter det att en 
giltig ansökan inkommit. Kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik ska ha 
minst 80 dagar på sig efter att den 
mottagit en ansökan för analys av 
vetenskapliga data i den dokumentation 
som medföljer ansökan om godkännande 
för försäljning. På grundval av en 
vederbörligt motiverad begäran från 
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kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik får myndigheten 
förlänga denna tidsperiod.
6. Kommittén får endast vid ett tillfälle
begära att tillverkaren lämnar ytterligare 
information som av vetenskapligt giltiga 
skäl är nödvändig för bedömningen av 
ansökan om godkännande för försäljning. 
Detta kan omfatta en begäran om prover 
eller ett besök på plats i tillverkarens 
lokaler. När en sådan begäran har 
lämnats ska den period som avses i 
punkt 5 skjutas upp tills den begärda 
kompletterande informationen har 
inkommit.
7. Kommissionen ska i samråd med 
myndigheten, medlemsstaterna och 
berörda parter utarbeta utförliga riktlinjer 
om i vilken form ansökningar om 
godkännande för försäljning ska läggas 
fram.
8. Om kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik anser det nödvändigt 
för att fullgöra sin prövning av ansökan, 
får den kräva att sökanden låter den 
anläggning där den medicintekniska 
produkten för in vitro-diagnostik 
tillverkas bli föremål för en särskild 
inspektion. Sådana inspektioner ska göras 
utan förvarning. Inspektionen ska 
genomföras inom den tidsfrist som anges i 
punkt 5 av inspektörer från 
medlemsstaten med lämplig kompetens. 
Dessa inspektörer får åtföljas av en 
rapportör eller av en expert som utses av 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.
9. Myndigheten ska skyndsamt underrätta 
sökanden i fall kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik i sitt 
yttrande finner att:
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a) ansökan inte uppfyller kriterierna för 
godkännande i denna förordning,
b) den dokumentation som medföljer 
ansökan inte överensstämmer med 
bestämmelserna i denna förordning eller 
bör ändras eller kompletteras,
c) ett godkännande för försäljning måste 
beviljas med förbehåll för särskilda 
villkor,
d) ett godkännande för försäljning för den 
berörda medicintekniska produkten för in 
vitro-diagnostik måste avslås om
produkten inte uppfyller kraven i denna 
förordning.
10. Inom 15 dagar efter mottagande av 
det yttrande som avses i punkt 9 får 
sökanden skriftligen underrätta 
myndigheten om sin önskan att begära en 
förnyad prövning av yttrandet. I sådana 
fall ska sökanden utförligt redovisa skälen 
för sin begäran till myndigheten inom 
60 dagar efter det att yttrandet mottogs. 
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska inom 60 dagar efter att ha 
mottagit skälen till begäran göra en 
förnyad prövning av sitt yttrande. 
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska utse en annan 
rapportör och i förekommande fall en 
annan medrapportör, vilka inte får vara 
identiska med dem som utsetts för det 
ursprungliga yttrandet. Förfarandet för 
förnyad prövning får endast gälla punkter 
i det ursprungliga yttrandet som i förväg 
har angetts av sökanden och endast 
grundas på de vetenskapliga fakta som 
var tillgängliga när kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik antog det 
ursprungliga yttrandet. I samband med en 
sådan förnyad prövning får sökanden 
begära att kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik samråder med en rådgivande 
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grupp med vetenskapliga experter.
11. Inom 15 dagar efter det att det slutliga 
yttrandet från kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik har 
antagits, ska myndigheten överlämna det 
till kommissionen, medlemsstaterna och 
sökanden, tillsammans med en rapport 
med en redovisning av kommitténs 
bedömning av den medicintekniska 
produkten samt skälen för kommitténs 
överväganden.
12. Om en sökande drar tillbaka en 
ansökan om godkännande för försäljning 
som lämnats in till myndigheten innan ett 
yttrande om ansökan har avgetts, ska 
sökanden meddela myndigheten skälen 
till detta. Myndigheten ska göra 
informationen tillgänglig för allmänheten 
och offentliggöra utredningsrapporten, 
om denna finns att tillgå, efter det att alla 
uppgifter som rör affärshemligheter har 
utelämnats.
13. Inom 15 dagar efter mottagandet av 
det yttrande som avses i punkt 11 ska 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
beslut i fråga om ansökan. Om förslaget 
till beslut inte följer myndighetens 
yttrande ska kommissionen bifoga en 
utförlig förklaring av skälen till 
avvikelserna. Förslaget till beslut ska 
meddelas medlemsstaterna och sökanden. 
Medlemsstaterna ska ha 22 dagar på sig 
att lämna skriftliga synpunkter på 
förslaget till beslut till kommissionen. Om 
beslutet är brådskande får dock 
ordföranden för kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik fastställa 
en kortare tidsfrist, med hänsyn till hur 
brådskande frågan är. Denna tidsfrist får 
endast i undantagsfall vara kortare än 
fem dagar.
14. Medlemsstaterna får skriftligen och 
med angivande av utförliga skäl begära 
att det förslag till beslut som avses i 
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punkt 13 diskuteras av kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik vid ett 
plenarsammanträde. Om kommissionen 
anser att en medlemsstats skriftliga 
synpunkter ger upphov till sådana nya 
viktiga frågor av vetenskaplig eller teknisk 
art som inte behandlas i myndighetens 
yttrande, ska ordföranden för kommittén 
för godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik avbryta 
förfarandet och hänskjuta ansökan till 
myndigheten för vidare behandling.
15. Kommissionen ska fatta ett slutligt 
beslut inom 30 dagar efter att det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel [...] har avslutats.
16. Om ett godkännande för försäljning 
inte beviljas, innebär det ett förbud i hela 
unionen mot att de produkter som avses i 
artikel 39a.1 släpps ut på marknaden.
17. Sedan ett godkännande för försäljning 
beviljats, ska innehavaren av 
godkännandet för försäljning underrätta 
myndigheten om datum för den 
medicintekniska produktens faktiska 
utsläppande på marknaden i 
medlemsstaterna och därvid beakta de 
olika godkända försäljningsformerna.
18. Innehavaren av ett godkännande för 
försäljning ska också meddela 
myndigheten i fall saluföringen av 
produkten upphör tillfälligt eller 
permanent, och motivera sina medicinska 
och/eller ekonomiska skäl till detta.

Or. en

Ändringsförslag 253
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39d (ny)



AM\936067SV.doc 33/114 PE510.755v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39d
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 

in vitro-diagnostik 
1. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska bestå av
a) en ledamot och en suppleant som 
utnämns av varje medlemsstat, i enlighet 
med punkt 3 i den här artikeln,
b) sex ledamöter som utnämns av 
kommissionen i syfte att se till att 
kommittén har tillgång till relevant 
sakkunskap på området medicintekniska 
produkter på grundval av en offentlig 
inbjudan till intresseanmälan,
c) en ledamot och en suppleant som 
utnämns av kommissionen på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
efter samråd med Europaparlamentet, 
vilka ska företräda sjukvårdspersonal,
d) en ledamot och en suppleant som 
utnämns av kommissionen på grundval av 
en offentlig inbjudan till intresseanmälan 
efter samråd med Europaparlamentet, 
vilka ska företräda patientorganisationer. 
Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro. De suppleanter som avses i led a 
får utses till rapportörer i enlighet med 
artikel 62 i förordning (EG) nr 726/2004.
2. En medlemsstat får delegera sina 
uppgifter i kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter till en annan 
medlemsstat. Varje medlemsstat får 
företräda endast en annan medlemsstat.
3. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska utses med 
hänsyn till relevant sakkunskap på 
området medicintekniska produkter, så att 
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man garanterar högsta möjliga 
specialistkompetens och relevanta 
expertkunskaper inom ett brett spektrum. 
I detta syfte ska medlemsstaterna hålla 
kontakt med myndighetens styrelse och 
kommissionen för att se till att den 
slutliga sammansättningen av kommittén 
för godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik täcker de 
vetenskapliga områden som är relevanta 
för dess verksamhet.
4. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik ska utses för en period 
på tre år som kan förlängas en gång och 
därefter förnyas enligt de förfaranden 
som avses i punkt 1. Kommittén ska välja 
sin ordförande bland sina ledamöter för 
en period på tre år som kan förlängas en 
gång.
5. Punkterna 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i artikel 61 
i förordning (EG) nr 726/2004 ska 
tillämpas på kommittén för godkännande 
av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.
6. Det mandat som kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik har ska 
omfatta alla aspekter av prövning av 
medicintekniska produkter i enlighet med 
den omfattning som anges i artikel 39c.

Or. en

Ändringsförslag 254
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39e (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39e
Medlemmarna i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik ska 
förbinda sig att handla oberoende och i 
allmänhetens intresse. Innan de påbörjar 
sina uppdrag ska de lämna en 
åtagandeförklaring och en förklaring om 
ekonomiska intressen, antingen med 
uppgift om att det inte föreligger några 
intressen som skulle kunna anses inverka 
negativt på deras oberoende eller med 
uppgift om de direkta eller indirekta 
intressen som skulle kunna anses inverka 
negativt på deras oberoende. Dessa 
förklaringar ska styrkas av 
kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 255
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 39f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 39f
Ändring av ett godkännande för 

försäljning
1. Då innehavaren av godkännandet för 
försäljning ansöker om ändring av ett 
godkännande för försäljning, som 
meddelats enligt bestämmelserna i 
artikel 41c, ska ansökan lämnas till 
kommissionen. Kommissionen ska i 
samråd med myndigheten ha befogenhet 
att anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 i denna förordning för att vidta 
lämpliga åtgärder för att granska 
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ändringarna av villkoren för ett 
godkännande för försäljning.
2. Om en medlemsstat finner att det av 
hänsyn till skyddet av människors hälsa 
är nödvändigt att ändra ett godkännande 
för försäljning som beviljats enligt 
bestämmelserna i detta kapitel eller att 
tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det, får 
denna medlemsstat begära en diskussion 
vid ett plenarsammanträde med 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och därvid utförligt redovisa 
sina skäl. Om kommissionen i 
undantagsfall anser att en medlemsstats 
skriftliga synpunkter ger upphov till 
sådana nya viktiga frågor av vetenskaplig 
eller teknisk art som inte behandlas i 
myndighetens yttrande, ska ordföranden 
för kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik avbryta förfarandet 
och hänskjuta ansökan till myndigheten 
för vidare behandling.

Or. en

Ändringsförslag 256
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klass D, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska 
göra en bedömning av överensstämmelse 
som grundar sig på fullständig 
kvalitetssäkring, kontroll av 
konstruktionsunderlaget och verifiering 
av tillverkningssatserna enligt 
bilaga VIII. Tillverkaren kan som ett 

Tillverkare av produkter i klass D, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska 
genomgå ett centraliserat förfarande för 
godkännande för försäljning.
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alternativ välja att tillämpa en bedömning 
av överensstämmelse som grundar sig på 
typkontroll enligt bilaga IX i kombination 
med en bedömning av överensstämmelse 
som grundar sig på kontroll av 
kvalitetssäkring av produktionen inklusive 
verifiering av tillverkningssatserna enligt 
bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 257
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klass D, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska 
göra en bedömning av överensstämmelse
som grundar sig på fullständig 
kvalitetssäkring, kontroll av 
konstruktionsunderlaget och verifiering av 
tillverkningssatserna enligt bilaga VIII. 
Tillverkaren kan som ett alternativ välja att 
tillämpa en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
typkontroll enligt bilaga IX i kombination 
med en bedömning av överensstämmelse
som grundar sig på kontroll av 
kvalitetssäkring av produktionen inklusive 
verifiering av tillverkningssatserna enligt 
bilaga X.

Tillverkare av produkter i klass D, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska 
genomgå ett förfarande för godkännande 
för försäljning som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring, kontroll av 
konstruktionsunderlaget och verifiering av 
tillverkningssatserna enligt bilaga VIII. 
Tillverkaren kan som ett alternativ välja att 
tillämpa ett godkännande för försäljning
som grundar sig på typkontroll enligt 
bilaga IX i kombination med ett 
godkännande för försäljning som grundar 
sig på kontroll av kvalitetssäkring av 
produktionen inklusive verifiering av 
tillverkningssatserna enligt bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 258
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett referenslaboratorium utses i 
enlighet med artikel 78, ska dessutom det 
anmälda organ som utför bedömningen 
av överensstämmelse begära att det 
referenslaboratoriet kontrollerar 
produktens överensstämmelse med den 
tillämpliga gemensamma tekniska 
specifikationen, om en sådan finns, eller 
med andra lösningar som tillverkarna valt 
för att säkerställa en nivå som åtminstone 
är likvärdig i fråga om säkerhet och 
prestanda, enligt avsnitt 5.4 i bilaga VIII 
och i avsnitt 3.5 i bilaga IX.

Om ett referenslaboratorium utses i 
enlighet med artikel 78, ska dessutom 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik enligt artikel 39c eller 
den nationella myndigheten begära att det 
referenslaboratoriet kontrollerar 
produktens överensstämmelse med den 
tillämpliga gemensamma tekniska 
specifikationen, om en sådan finns, eller 
med andra lösningar som tillverkarna valt 
för att säkerställa en nivå som åtminstone 
är likvärdig i fråga om säkerhet och 
prestanda, enligt avsnitt 5.4 i bilaga VIII 
och i avsnitt 3.5 i bilaga IX.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om ett referenslaboratorium utses i 
enlighet med artikel 78, ska dessutom det 
anmälda organ som utför bedömningen av 
överensstämmelse begära att det 
referenslaboratoriet kontrollerar 
produktens överensstämmelse med den 
tillämpliga gemensamma tekniska 
specifikationen, om en sådan finns, eller 
med andra lösningar som tillverkarna valt 
för att säkerställa en nivå som åtminstone 
är likvärdig i fråga om säkerhet och 
prestanda, enligt avsnitt 5.4 i bilaga VIII 
och i avsnitt 3.5 i bilaga IX.

Om ett referenslaboratorium utses i 
enlighet med artikel 78, ska dessutom det 
anmälda organ som utför bedömningen av 
överensstämmelse begära att det 
referenslaboratoriet genom 
laboratorietester kontrollerar produktens 
överensstämmelse med den tillämpliga 
gemensamma tekniska specifikationen, 
enligt avsnitt 5.4 i bilaga VIII och i 
avsnitt 3.5 i bilaga IX. De laboratorietester 
som utförs av referenslaboratoriet ska 
vara inriktade på framför allt analytisk 
sensitivitet och specificitet med hjälp av 
referensmaterial och diagnostisk 
sensitivitet och specificitet med hjälp av 
prov från tidiga och etablerade 
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infektioner.

Or. en

Motivering

Erfarenheterna av den nuvarande lagstiftningen gör att det krävs en tydlig beskrivning av att 
referenslaboratoriers delaktighet innebär att de ska utföra tester och inte 
pappersutredningar.

Ändringsförslag 260
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik som är 
avsedda att användas för att utvärdera 
patientens möjligheter att dra nytta av 
behandling med ett visst läkemedel, ska 
det anmälda organet rådgöra med någon 
av de behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG av den 
6 november 2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
eller Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) i enlighet med det förfarande som 
anges i avsnitt 6.2 i bilaga VIII och i 
avsnitt 3.6 i bilaga IX.

När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik och ett 
referenslaboratorium har utsetts enligt 
artikel 78 ska det anmälda organ som 
utför bedömningen av överensstämmelse 
begära att referenslaboratoriet 
kontrollerar produktens 
överensstämmelse med den tillämpliga 
gemensamma tekniska specifikationen, 
om en sådan finns.

Or. en

Motivering

Detta kommer att ändra förfarandet för produkter för behandlingsvägledande diagnostik så 
att gemensamma tekniska specifikationer utvecklas gemensamt av EMA, experter på 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik från anmälda organ och behöriga 
myndigheter för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.
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Ändringsförslag 261
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klass C, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska bli 
föremål för en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII, med bedömning av ett 
representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt bilaga IX i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produktionen enligt 
bilaga X.

Genom undantag från artikel 39a ska 
tillverkare av produkter i klass C, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, bli 
föremål för en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII, med bedömning av ett 
representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt bilaga IX i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kvalitetssäkring av produktionen enligt 
bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 262
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik avsedda 
att användas för att utvärdera patientens 
möjligheter att dra nytta av en behandling 
med ett visst läkemedel ska det anmälda
organet rådgöra med någon av de 
behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 

När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik och ett 
referenslaboratorium utses enligt 
artikel 78 ska det anmälda organ som 
utför bedömningen av överensstämmelse 
begära att referenslaboratoriet 
kontrollerar produktens 
överensstämmelse med den tillämpliga 
gemensamma tekniska specifikationen, 
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direktiv 2001/83/EG eller 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMA) i enlighet med det förfarande som 
anges i punkt 6.2 i bilaga VIII och i 
avsnitt 3.6 i bilaga IX.

om en sådan finns.

Or. en

Motivering

Detta kommer att ändra förfarandet för produkter för behandlingsvägledande diagnostik så 
att gemensamma tekniska specifikationer utvecklas gemensamt av EMA, experter på 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik från anmälda organ och behöriga 
myndigheter för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 263
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klass B, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, ska bli 
föremål för en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII.

Genom undantag från artikel 39a ska 
tillverkare av produkter i klass B, med 
undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, bli 
föremål för en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII.

Or. en

Ändringsförslag 264
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klass A, med 
undantag för produkter som är avsedda att 

Genom undantag från artikel 39a ska 
tillverkare av produkter i klass A, med 



PE510.755v01-00 42/114 AM\936067SV.doc

SV

genomgå utvärdering av prestanda, ska
försäkra att deras produkter 
överensstämmer med kraven genom den 
EU-försäkran om överensstämmelse som 
avses i artikel 15, efter att ha upprättat den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II.

undantag för produkter som är avsedda att 
genomgå utvärdering av prestanda, 
försäkra att deras produkter 
överensstämmer med kraven genom den 
EU-försäkran om överensstämmelse som 
avses i artikel 15, efter att ha upprättat den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II.

Or. en

Ändringsförslag 265
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Tillverkaren kan välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
gäller produkter i en högre klass än den 
berörda produkten.

6. Tillverkaren kan välja att tillämpa ett 
godkännande för försäljning eller en 
bedömning av överensstämmelse som 
gäller produkter i en högre klass än den 
berörda produkten.

Or. en

Ändringsförslag 266
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 9 – stycke 1 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Frekvensen när det gäller de prover som 
ska tas på tillverkade produkter eller 
satser av produkter i klass D och sändas 
till ett referenslaboratorium som utsetts 
enligt artikel 78, i enlighet med avsnitt 5.7 
i bilaga VIII och avsnitt 5.1 i bilaga X.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 267
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 41 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagande av anmälda organ Deltagande av anmälda organ i förfarandet 
för bedömning av överensstämmelse 

Or. en

Ändringsförslag 268
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det enligt förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse krävs deltagande av 
ett anmält organ får tillverkaren välja 
anmält organ, förutsatt att organet har 
anmälts för de berörda bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och 
produkterna. En ansökan får inte lämnas 
till mer än ett anmält organ för samma 
bedömning av överensstämmelse.

1. Om det enligt förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse krävs deltagande av 
ett anmält organ får tillverkaren välja 
anmält organ, förutsatt att organet har 
anmälts för de berörda bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och 
produkterna. Om en tillverkare ansöker 
hos ett anmält organ i en annan 
medlemsstat än den som tillverkaren är 
registrerad i ska tillverkaren underrätta 
den nationella myndighet som ansvarar
för de anmälda organ som handlägger 
ansökan. En ansökan får inte lämnas till 
mer än ett anmält organ för samma 
bedömning av överensstämmelse.

Or. en
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Ändringsförslag 269
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. cs

Ändringsförslag 270
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. de

Motivering

För en högre säkerhet hos medicintekniska produkter är det framförallt nödvändigt att stärka 
de anmälda organen. Genom granskningsförfarandet finns det risk för att patienterna får 
tillgång till nya höginnovativa medicintekniska produkter först efter en avsevärd fördröjning.

Ändringsförslag 271
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Ändringsförslag 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach
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Förslag till förordning
Artikel 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna artikel utgår.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 273
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass D 
till kommissionen, med undantag för 
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 17.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet och 
prestanda som avses i artikel 24. I anmälan 
ska det anmälda organet ange när 
bedömningen av överensstämmelse 
beräknas vara avslutad. Kommissionen ska 
omedelbart översända anmälan och den 
medföljande dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass D 
och för produkter i klass C som motsvarar 
definitionen av en ny produkt i 
artikel 2.12a till kommissionen, med 
undantag för ansökningar om att 
komplettera eller förnya befintliga intyg. 
Anmälan ska åtföljas av det utkast till 
bruksanvisning som avses i avsnitt 17.3 i 
bilaga I och det utkast till sammanfattning 
av säkerhet och prestanda som avses i 
artikel 24. I anmälan ska det anmälda 
organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara avslutad. 
Kommissionen ska omedelbart översända 
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produkter. anmälan och den medföljande 
dokumentationen till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 274
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De intyg som de anmälda organen 
utfärdar i enlighet med bilagorna VIII, IX 
och X ska vara avfattade på ett av unionens 
officiella språk som bestämts av den 
medlemsstat där det anmälda organet är 
etablerat eller på ett annat av unionens 
officiella språk som det anmälda organet 
godtar. I bilaga XI anges vilka uppgifter 
som intygen minst måste innehålla.

1. De intyg som de anmälda organen 
utfärdar i enlighet med bilagorna VIII, IX 
och X ska vara avfattade på ett av unionens 
officiella språk som det anmälda organet 
godtar. I bilaga XI anges vilka uppgifter 
som intygen minst måste innehålla.

Or. cs

Ändringsförslag 275
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en tillverkare avslutar sitt avtal med 
ett anmält organ och sluter avtal med ett 
annat anmält organ om bedömning av 
överensstämmelse av samma produkt, ska 
villkoren för bytet av anmält organ tydligt 
anges i ett avtal mellan tillverkaren, det 
avgående anmälda organet och det 
tillträdande anmälda organet. Avtalet ska 
bland annat omfatta följande:

1. Om en tillverkare beslutar sig för att 
avsluta sitt avtal med ett anmält organ och 
sluter avtal med ett annat anmält organ om 
bedömning av överensstämmelse av 
samma produkt, ska tillverkaren 
underrätta den nationella myndighet som 
ansvarar för det anmälda organet om 
denna ändring. Villkoren för bytet av 
anmält organ ska tydligt anges i ett avtal 
mellan tillverkaren, det avgående anmälda 
organet och det tillträdande anmälda 
organet. Avtalet ska bland annat omfatta 
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följande:

Or. en

Ändringsförslag 276
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran av en medlemsstat och om 
det är befogat av folkhälso- och 
patientsäkerhetsskäl i mer än en 
medlemsstat kan kommissionen genom 
genomförandeakter besluta att giltigheten 
för ett godkännande som en medlemsstat 
beviljat i enlighet med punkt 1 ska gälla 
på hela unionens territorium och 
fastställa villkoren för att släppa ut en 
produkt på marknaden eller ta den i bruk.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 84.3.

utgår

Om det finns vederbörligen motiverade 
och tvingande skäl till skyndsamhet för att 
skydda människors hälsa och säkerhet 
ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 84.4.

Or. pl

Motivering

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 
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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.

Ändringsförslag 277
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 6 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VI Kapitel V
Klinisk evidens Klinisk evidens

Or. en

Ändringsförslag 278
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att kontrollera att produkterna har de
fördelar för patienten som tillverkaren 
angett.

b) Att kontrollera produktens kliniska 
säkerhet och verkan, inbegripet dess 
avsedda fördelar för patienten, när den 
används i enlighet med det avsedda 
ändamålet, målpopulationen och 
anvisningarna.

Or. en

Ändringsförslag 279
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla studier av klinisk prestanda ska 4. Alla studier av klinisk prestanda ska 
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utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid studien av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta.

utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas i enlighet med 
artikel 48a.3 och att de data som genereras 
vid studien av klinisk prestanda är 
tillförlitliga och robusta.

Or. en

Ändringsförslag 280
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 48a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 48a
Deltagande av etikkommitté

1. Behörighet att utföra en studie av 
klinisk prestanda kan endast beviljas om 
en oberoende etikkommitté tidigare har 
gjort en positiv bedömning av studien.
2. Yttrandet från etikkommittén ska 
särskilt omfatta den medicinska 
motiveringen, samtycket från de 
försökspersoner som deltar i studien av 
klinisk prestanda efter att ha fått 
fullständig information om studien samt 
prövarnas och prövningslokalernas 
lämplighet.
3. Etikkommittén ska garantera att 
rättigheterna, säkerheten och 
välbefinnandet för de försökspersoner 
som deltar i en studie av klinisk prestanda 
skyddas.
4. Kommittén ska vara oberoende av 
forskare och sponsorer samt fri från all 
övrig otillbörlig påverkan. Kommittén ska 
handla i enlighet med de lagar och 
bestämmelser som gäller i det land eller 
de länder där forskningen ska bedrivas 
och måste följa alla tillämpliga 
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internationella normer och standarder.
5. Etikkommittén ska bestå av ett tydligt 
angivet antal medlemmar och suppleanter 
som både omfattar sjukvårdspersonal, 
lekmän och minst en patient eller 
patientföreträdare med god erfarenhet 
och kunskap, vilka sammantaget har 
relevant kompetens och erfarenhet för att 
granska och bedöma de vetenskapliga, 
medicinska och etiska aspekterna av den 
föreslagna studien av klinisk prestanda.
6. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att inrätta etikkommittéer där 
sådana kommittéer saknas och främja 
deras arbete.
Medlemsstaterna ska offentliggöra antalet 
medlemmar och suppleanter i 
etikkommittéerna samt deras namn och 
yrken och meddela kommissionen om 
etikkommittéernas sammansättning samt 
vilket datum de inleder sin verksamhet.

Or. en

Ändringsförslag 281
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn för en studie av klinisk prestanda 
ska lämna en ansökan samt den 
dokumentation som avses i bilaga XIII till 
den eller de medlemsstater där studien ska 
utföras. Senast sex dagar efter att ansökan 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela sponsorn huruvida studien av 
klinisk prestanda omfattas av denna 
förordning och huruvida ansökan är 
fullständig.

Sponsorn för en studie av klinisk prestanda 
ska lämna en ansökan samt den 
dokumentation som avses i bilaga XIII till 
den eller de medlemsstater där studien ska 
utföras. Senast tio dagar efter att ansökan 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela sponsorn huruvida studien av 
klinisk prestanda omfattas av denna 
förordning och huruvida ansökan är 
fullständig.

Or. en



AM\936067SV.doc 51/114 PE510.755v01-00

SV

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

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fler än en medlemsstat berörs och det 
råder oenighet om huruvida studien av 
klinisk prestanda ska godkännas eller inte 
ska de berörda medlemsstaterna försöka 
enas om ett beslut. Om inget beslut kan 
fattas ska kommissionen höra de berörda 
medlemsstaterna och därefter fatta ett 
beslut, om så är lämpligt efter rådgivning 
av EMA.

Or. en

Motivering

Den rapporterande medlemsstatens beslut är bindande för de andra. Det kan inträffa att en 
rapporterande medlemsstat stöder en studie av klinisk prestanda medan myndigheter och 
etikkommittéer i majoriteten av de berörda medlemsstaterna inte gör det. Även om 
myndigheterna och etikkommittéerna samarbetar för att komma överens måste det finnas en 
strategi för konfliktlösning. Kommissionen är ansvarig för kontrollen gentemot parlamentet 
och rådet och är därmed bättre kvalificerad att fatta sådana beslut än den rapporterande 
medlemsstaten.

Ändringsförslag 283
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten konstaterar att den 
studie av klinisk prestanda som ansökan 
gäller inte omfattas av denna förordning 
eller att ansökan inte är fullständig, ska den 
underrätta sponsorn om detta och dessutom 

Om medlemsstaten konstaterar att den 
studie av klinisk prestanda som ansökan 
gäller inte omfattas av denna förordning 
eller att ansökan inte är fullständig, ska den 
underrätta sponsorn om detta och dessutom 
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fastställa en tidsfrist på högst sex dagar
inom vilken sponsorn får lämna synpunkter 
eller komplettera sin ansökan.

fastställa en tidsfrist på högst tio dagar
inom vilken sponsorn får lämna synpunkter 
eller komplettera sin ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 284
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast tre dagar
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att studien av klinisk prestanda 
omfattas av denna förordning och att 
ansökan är fullständig.

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast fem dagar
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att studien av klinisk prestanda 
omfattas av denna förordning och att 
ansökan är fullständig.

Or. en

Ändringsförslag 285
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Efter utgången av tidsfristen på 35 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 
medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

c) Efter utgången av tidsfristen på 60 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 
medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 286
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) Den metod som ska användas, det 
antal försökspersoner som ska delta och 
det avsedda resultatet för studien.

Or. en

Ändringsförslag 287
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När studien av klinisk prestanda har 
avslutats ska sponsorn sammanfatta 
resultaten i det elektroniska system som 
avses i artikel 51 på ett sätt som är lätt att 
förstå för en lekman.

Or. en

Ändringsförslag 288
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Allmänheten ska ha tillgång till 
informationen via det elektroniska system 
som avses i artikel 51, förutom om 
informationen helt eller delvis ska 
omfattas av sekretess på någon av 
följande grunder:

3. Allmänheten ska ha fullständig tillgång 
till informationen via det elektroniska 
system som avses i artikel 51.
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Or. en

Ändringsförslag 289
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Skydd av personuppgifter i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001.

utgår

Or. en

Motivering

Skydd av personuppgifter garanteras redan genom punkt 4 där det fastslås att ”Inga 
personuppgifter för försökspersoner som medverkar i studien av klinisk prestanda ska vara 
tillgängliga för allmänheten”.

Ändringsförslag 290
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skydd av kommersiellt känslig 
information.

utgår

Or. en

Motivering

För att ge effektiv insyn och säkerställa att oberoende forskare får tillgång till informationen 
för att genomföra randomiserade prestandastudier och metaanalys bör databasen vara 
tillgänglig för allmänheten.
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Ändringsförslag 291
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skydd av kommersiellt känslig 
information.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 292
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Säkerställande av att den eller de 
berörda medlemsstaterna effektivt kan 
övervaka genomförandet av studien av 
klinisk prestanda.

utgår

Or. en

Motivering

Effektivt övervakande av prestandastudier bör inte mörkläggas utan ske öppet och vara 
föremål för offentlig granskning.

Ändringsförslag 293
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 1. Kommissionen ska i samarbete med 
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medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för interventionsstudier 
av klinisk prestanda och andra studier av 
klinisk prestanda som innebär risker för 
försökspersonerna i studierna för att skapa 
de identifieringsnummer för sådana studier 
av klinisk prestanda som avses i 
artikel 49.1 och för att samla in och 
behandla följande information:

medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för interventionsstudier 
av klinisk prestanda och andra studier av 
klinisk prestanda som innebär risker för 
försökspersonerna i studierna. Att denna 
databas finns gör det möjligt för 
allmänheten att söka efter särskilda 
studier av prestanda och för medborgare 
och yrkespersoner att fatta välgrundade 
beslut om medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik. För att säkerställa 
detta ska det elektroniska systemet bidra 
till att skapa de identifieringsnummer för 
sådana studier av klinisk prestanda som 
avses i artikel 49.1 och till att samla in och 
behandla följande information:

Or. en

Motivering

Databasen bör inrättas i avsikt att förse medborgare, läkare och oberoende forskare med 
information som gör det möjligt för dem att fatta välgrundade beslut om användning av 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 294
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) De rapporter om studier av klinisk 
prestanda som lämnas av sponsorer enligt 
artikel 56.5.

Or. en

Motivering

Det bör förtydligas att rapporter om studier av klinisk prestanda ska ingå i den information 
som ska vara tillgänglig för allmänheten och för hälso- och sjukvårdspersonal. Genom dessa 
ändringsförslag säkerställs en viss samstämmighet med det sannolika resultatet av 
förhandlingarna om kliniska prövningar.
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Ändringsförslag 295
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar]. Med undantag för den 
information som avses i artikel 50 ska 
endast medlemsstaterna och kommissionen 
ha tillgång till den information som samlats 
in och behandlats i det elektroniska 
systemet.

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar]. Med undantag för den 
information som avses i artikel 50 ska 
medlemsstaterna och kommissionen ha 
tillgång till den information som samlats in 
och behandlats i det elektroniska systemet. 
Kommissionen ska också se till att hälso-
och sjukvårdspersonal har tillgång till det 
elektroniska systemet.

Or. en

Ändringsförslag 296
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
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prövningar]. Med undantag för den 
information som avses i artikel 50 ska 
endast medlemsstaterna och kommissionen 
ha tillgång till den information som samlats 
in och behandlats i det elektroniska 
systemet.

prövningar]. Medlemsstaterna och 
kommissionen ska ha tillgång till den 
information som samlats in och behandlats 
i det elektroniska systemet och 
kommissionen ska också se till att hälso-
och sjukvårdspersonal och patienter har 
tillgång till det elektroniska systemet.

Or. en

Ändringsförslag 297
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En part som inger en motiverad 
begäran ska få tillgång till all information 
om en viss medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik som finns i det 
elektroniska systemet, med undantag för 
när informationen helt eller delvis ska 
omfattas av sekretess på någon av 
följande grunder:
a) Skydd av personuppgifter i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001.
b) Skydd av kommersiellt känslig 
information.
c) Säkerställande av att den eller de 
berörda medlemsstaterna effektivt kan 
övervaka genomförandet av studien av 
klinisk prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 298
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en studie av 
klinisk prestanda eller som har begärt en 
väsentlig ändring eller ett tillfälligt avbrott 
av en studie av klinisk prestanda eller fått 
veta av sponsorn att studien av klinisk 
prestanda av säkerhetsskäl avslutats i 
förtid, ska underrätta samtliga 
medlemsstater och kommissionen om sitt 
beslut och grunderna för detta via det 
elektroniska system som avses i artikel 51.

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en studie av 
klinisk prestanda eller som har begärt en 
väsentlig ändring eller ett tillfälligt avbrott 
av en studie av klinisk prestanda eller fått 
veta av sponsorn att studien av klinisk 
prestanda av säkerhetsskäl eller 
effektivitetsskäl avslutats i förtid, ska 
underrätta samtliga medlemsstater och 
kommissionen om sitt beslut och grunderna 
för detta beslut via det elektroniska system 
som avses i artikel 51.

Or. en

Ändringsförslag 299
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om sponsorn tillfälligt har avbrutit en 
studie av klinisk prestanda av säkerhetsskäl 
ska sponsorn meddela detta till de berörda 
medlemsstaterna senast 15 dagar efter det 
tillfälliga avbrottet.

1. Om sponsorn tillfälligt har avbrutit en 
studie av klinisk prestanda av säkerhetsskäl 
eller effektivitetsskäl ska sponsorn 
meddela detta till de berörda 
medlemsstaterna senast 15 dagar efter det 
tillfälliga avbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 300
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sponsorn ska anmäla till varje berörd 
medlemsstat att en studie av klinisk 
prestanda som rör den medlemsstaten har 
avslutats, med en motivering om den 
avslutas i förtid. Anmälan ska göras senast 
15 dagar efter att den studie av klinisk 
prestanda som rör medlemsstaten har 
avslutats.

Sponsorn ska anmäla till varje berörd 
medlemsstat att en studie av klinisk 
prestanda som rör den medlemsstaten har 
avslutats, med en motivering om den 
avslutas i förtid, så att alla medlemsstater 
kan informera sponsorer som samtidigt 
utför liknande studier av klinisk 
prestanda inom unionen om resultaten av 
den avslutade studien av klinisk 
prestanda. Anmälan ska göras senast 
15 dagar efter att den studie av klinisk 
prestanda som rör medlemsstaten har 
avslutats.

Or. en

Ändringsförslag 301
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om studien utförs i mer än en medlemsstat 
ska sponsorn anmäla till varje berörd 
medlemsstat att studien av klinisk 
prestanda har avslutats överallt. Anmälan 
ska göras senast 15 dagar efter att studien 
av klinisk prestanda har avslutats överallt.

Om studien utförs i mer än en medlemsstat 
ska sponsorn anmäla till varje berörd 
medlemsstat att studien av klinisk 
prestanda har avslutats överallt. 
Information om skälen till att studien av 
klinisk prestanda har avslutats i förtid ska 
också ges till alla medlemsstater, så att 
alla medlemsstater kan informera 
sponsorer som samtidigt utför liknande
studier av klinisk prestanda inom unionen 
om resultaten av den avslutade studien av 
klinisk prestanda. Anmälan ska göras 
senast 15 dagar efter att studien av klinisk 
prestanda har avslutats överallt.

Or. en
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Ändringsförslag 302
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast ett år efter att studien av klinisk 
prestanda har avslutats ska sponsorn lämna 
en sammanfattning av resultaten av 
studien till de berörda medlemsstaterna i 
form av en rapport om den enligt 
avsnitt 2.3.3 i del A i bilaga XII. Om det av 
vetenskapliga skäl inte är möjligt att lämna 
in rapporten om studien av klinisk 
prestanda inom ett år ska den lämnas in så 
fort den är tillgänglig. I detta fall ska det i 
det protokoll för studien av klinisk 
prestanda som avses i avsnitt 2.3.2 i del A i 
bilaga XII finnas en angivelse om när 
resultaten av studien av klinisk prestanda 
ska inlämnas, tillsammans med en 
förklaring.

3. Senast ett år efter att studien av klinisk 
prestanda har avslutats ska sponsorn lämna 
resultaten av studien till de berörda 
medlemsstaterna i form av en rapport om 
den enligt avsnitt 2.3.3 i del A i bilaga XII. 
Om det av vetenskapliga skäl inte är 
möjligt att lämna in rapporten om studien 
av klinisk prestanda inom ett år ska den 
lämnas in så fort den är tillgänglig. I detta 
fall ska det i det protokoll för studien av 
klinisk prestanda som avses i avsnitt 2.3.2 i 
del A i bilaga XII finnas en angivelse om 
när resultaten av studien av klinisk 
prestanda ska inlämnas, tillsammans med 
en förklaring.

Or. en

Motivering

Visserligen är rapporten om studien av klinisk prestanda en sorts sammanfattning, men det är 
viktigt att tillverkarna förstår att denna rapport kommer att ingå i den information som är 
tillgänglig för allmänheten.

Ändringsförslag 303
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska i denna ansökan föreslå en 
av de berörda medlemsstaterna som 
samordnande medlemsstat. Om den 
medlemsstaten avböjer att vara 
samordnande medlemsstat, ska den senast 

2. Sponsorn ska i denna ansökan föreslå en 
av de berörda medlemsstaterna som 
samordnande medlemsstat. Den 
rapporterande medlemsstaten ska väljas 
bland de berörda medlemsstater där de 
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sex dagar efter att ansökan lämnats in 
komma överens med en annan medlemsstat 
om att den senare ska vara samordnande 
medlemsstat. Om ingen annan berörd 
medlemsstat accepterar att vara 
samordnande medlemsstat ska den 
medlemsstat som sponsorn föreslagit vara 
samordnande medlemsstat. Om en annan 
medlemsstat än den som sponsorn 
föreslagit blir samordnande medlemsstat 
ska de tidsfrister som avses i artikel 49.2 
börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

flesta försökspersoner som deltar i den 
aktuella studien av klinisk prestanda bor. 
Om den medlemsstaten avböjer att vara 
samordnande medlemsstat, ska den senast 
sex dagar efter att ansökan lämnats in 
komma överens med en annan medlemsstat 
om att den senare ska vara samordnande 
medlemsstat. Om ingen annan berörd 
medlemsstat accepterar att vara 
samordnande medlemsstat ska den 
medlemsstat som sponsorn föreslagit vara 
samordnande medlemsstat. Om en annan 
medlemsstat än den som sponsorn 
föreslagit blir samordnande medlemsstat 
ska de tidsfrister som avses i artikel 49.2 
börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 304
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En allvarlig negativ händelse som har 
ett orsakssamband med produkten som är 
avsedd att genomgå utvärdering av 
prestanda, jämförelseprodukten eller 
förfarandet vid studien eller där det 
rimligen kan finnas ett sådant 
orsakssamband.

a) Varje negativ händelse som har ett 
orsakssamband med produkten som är 
avsedd att genomgå utvärdering av 
prestanda, jämförelseprodukten eller 
förfarandet vid studien eller där det 
rimligen kan finnas ett sådant 
orsakssamband.

Or. en

Ändringsförslag 305
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 7 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VII Kapitel VIII
Övervakning och marknadskontroll Övervakning och marknadskontroll

Or. en

Ändringsförslag 306
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden, 
inklusive datum och plats för tillbudet. 
Tillverkaren ska om möjligt även 
rapportera uppgifter om patienter eller 
användare och hälso- och 
sjukvårdspersonal som var inblandade i 
tillbudet.

Or. en

Ändringsförslag 307
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 308
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder, däribland riktade 
informationskampanjer, för att uppmuntra 
hälso- och sjukvårdspersonal, användare 
och patienter att rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud enligt punkt 1 a till sina 
behöriga myndigheter. De ska registrera 
sådana rapporter centralt på nationell nivå. 
En nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska utan dröjsmål 
underrätta den berörda produktens 
tillverkare. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

En nationell behörig myndighet som 
fastställt att rapporter som mottagits i 
enlighet med första stycket handlar om ett 
allvarligt tillbud ska utan dröjsmål 
anmäla dessa rapporter till det 
elektroniska system som avses i artikel 60, 
såvida inte samma tillbud redan har 
rapporterats av tillverkaren.

Or. en

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

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 

Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, inklusive läkare och 
farmaceuter, användare och patienter att 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
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rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det
görs en lämplig uppföljning.

Or. en

Motivering

Denna bestämmelse speglar hållningen i direktivet om säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 310
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid rapporteringen av misstänkta 
allvarliga tillbud ska hänsyn tas till om 
delar eller komponenter har ersatts, 
såsom anges i artikel 19.

Or. en

Motivering

Rapportering av användning av reservdelar eller komponenter bör göra det möjligt för 
behöriga myndigheter att snabbt identifiera problem som beror på reservdelar eller 
komponenter.

Ändringsförslag 311
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samordna Kommissionen ska i samarbete med
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utvecklingen av standardblanketter i 
webbformat för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas rapportering av allvarliga 
tillbud.

medlemsstaterna och i samråd med 
relevanta partner, däribland patient- och 
konsumentorganisationer, utveckla 
standardblanketter för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas elektroniska och 
icke-elektroniska rapportering av allvarliga 
tillbud.

Or. en

Ändringsförslag 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) De behöriga myndigheternas 
rapporter om allvarliga tillbud och 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden som skett inom hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner och där sådana 
produkter som avses i artikel 4.4 var 
inblandade.

Or. en

Motivering

Undantaget för interna produkter som tillverkas och används inom en enda hälso- och 
sjukvårdsinstitution bör omfattas av rapporteringskrav. När kommissionen ser över 
lagstiftning på detta område i framtiden kommer den att ha nytta av tillgång till denna 
information.

Ändringsförslag 313
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.
Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter varje halvår lämna en översikt 
över denna information för allmänheten 
och hälso- och sjukvårdspersonal. Denna 
information ska finnas tillgänglig genom 
den europeiska databasen i artikel 25.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att ha nytta av en översikt över 
informationen om övervakning och marknadskontroll. Eftersom denna information kommer 
att kräva varlig hantering är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att ta fram denna information för den europeiska databasen.

Ändringsförslag 314
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten, de anmälda 
organen och hälso- och sjukvårdspersonal 
ska ha tillgång till den information som har 
samlats in och behandlats i det elektroniska 
systemet.

Or. en
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Ändringsförslag 315
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning.

3. Kommissionen ska se till att allmänheten 
har tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning. I synnerhet ska den se 
till att begärd information om en viss 
medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik görs tillgänglig utan 
dröjsmål och inom 15 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 316
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den behöriga myndigheten efter att 
ha mottagit rapporter i enlighet med 
artikel 59 konstaterar att rapporterna 
gäller ett allvarligt tillbud ska den utan 
dröjsmål anmäla rapporterna till det 
elektroniska system som avses i artikel 60, 
om inte samma tillbud redan har 
rapporterats av tillverkaren.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 317
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.
Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter varje halvår lämna en översikt 
över denna information för allmänheten 
och hälso- och sjukvårdspersonal. Denna 
information ska finnas tillgänglig genom 
den europeiska databasen i artikel 25.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att ha nytta av en översikt över 
informationen om övervakning och marknadskontroll. Eftersom denna information kommer 
att kräva varlig hantering är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att ta fram denna information för den europeiska databasen.

Ändringsförslag 318
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 66 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna, kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten och hälso- och
sjukvårdspersonal. Kommissionen ska 
också se till att allmänheten har tillgång 
till det elektroniska systemet i lämplig 
omfattning. I synnerhet ska den se till att 
begärd information om en viss 
medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik görs tillgänglig utan 
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dröjsmål och inom 15 dagar.

Or. en

Ändringsförslag 319
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 8 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VIII Kapitel IX
Samarbete mellan medlemsstaterna, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, EU:s referenslaboratorier och 
produktregister

Samarbete mellan medlemsstaterna, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, EU:s referenslaboratorier och 
produktregister

Or. en

Ändringsförslag 320
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Granska frågor som rör förfarandet 
för ömsesidigt erkännande i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 39e.

Or. en

Ändringsförslag 321
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led aa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Övervaka samordningsgruppen för 
anmälda organ såsom anges i artikel 39.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör övervaka samordningsgruppen för 
anmälda organ så att de kan se till att närvarokraven uppfylls och så att de får bättre 
uppfattning om tillståndet för anmälda organ i hela EU.

Ändringsförslag 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 42.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 42.

utgår

Or. en
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Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är en mycket viktig del av regelverket. 
Dess uppgifter bör därför beskrivas mer utförligt.

Ändringsförslag 324
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Fungera som skiljedomsforum vid 
tvister angående kapitel IV om de 
anmälda organens behörighet.

Or. en

Motivering

Den gemensamma bedömningsgruppen och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter bör effektivt övervaka de anmälda organens arbete. Att ge samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ansvar för att upphäva tillfälliga återkallanden av anmälan för 
anmälda organ stärker deras uppsikt.

Ändringsförslag 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utarbetandet av vägledningar 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning, 
särskilt när det gäller utseende och 
övervakning av anmälda organ, 
tillämpning av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda samt tillverkarnas 
kliniska utvärdering och de anmälda 
organens bedömning.

c) Bidra till utarbetandet av vägledningar 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning.
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Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är en mycket viktig del av regelverket. 
Dess uppgifter bör därför beskrivas mer utförligt.

Ändringsförslag 326
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Bistå kommissionen med att ge en 
översikt över övervakningsdata och 
marknadskontrollverksamhet, inklusive 
vidtagna förebyggande 
hälsoskyddsåtgärder, var sjätte månad. 
Denna information ska finnas tillgänglig 
genom den europeiska databasen i 
artikel 75.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att ha nytta av en översikt över 
informationen om övervakning och marknadskontroll. Eftersom denna information kommer 
att kräva varlig hantering är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att ta fram denna information för den europeiska databasen.

Ändringsförslag 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) På begäran ge råd till och bistå 
kommissionen vid bedömningen av frågor 
som rör genomförandet av denna 

utgår
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förordning.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är en mycket viktig del av regelverket. 
Dess uppgifter bör därför beskrivas mer utförligt.

Ändringsförslag 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bidra till enhetlig administrativ praxis i 
medlemsstaterna i fråga om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik.

utgår

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är en mycket viktig del av regelverket. 
Dess uppgifter bör därför beskrivas mer utförligt.

Ändringsförslag 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 77 – stycke 1 – led fa–fk (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Kontinuerligt övervaka tekniska 
framsteg, särskilt på området för 
produkter för implantation, och bedöma 
om de grundläggande säkerhets- och 
prestandakrav som fastställs i denna 
förordning är lämpliga för att säkerställa 
säkerhet och prestanda hos 
medicintekniska produkter samt avgöra 
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behov av att ändra bilaga I.
fb) Utarbeta riktlinjer för kliniska 
prövningar av vissa medicintekniska 
produkter.
fc) Bidra till att utveckla normer för 
medicintekniska produkter.
fd) Bidra till att utarbeta gemensamma 
tekniska specifikationer.
fe) Utarbeta och upprätthålla en ram för 
ett europeiskt marknadskontrollprogram.
ff) Utarbeta minimikrav på ett 
kvalitetshanteringssystem för nationella 
marknadskontrollmyndigheter.
fg) Organisera gemensamma projekt för 
marknadskontroll och testning.
fh) Organisera utbildningsprogram och 
utbyten för nationella tjänstemän om 
marknadskontroll, utseende och 
övervakning av anmälda organ och 
klinisk prövning.
fi) Organisera informationskampanjer 
och gemensamma besöksprogram.
fj) Yttra sig om tillämpningen av 
klassificeringskriterierna i bilaga VII på 
en viss produkt, produktklass eller 
produktgrupp i enlighet med artikel 41.3 
inom sex månader.
fk) På begäran av kommissionen yttra sig 
om klassificeringen av en produkt, 
produktklass eller produktgrupp enligt 
artikel 41.4.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är en mycket viktig del av regelverket. 
Dess behörighet bör därför beskrivas på ett mer utförligt sätt.

Ändringsförslag 330
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Artikel 77a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 77a
Rådgivande kommitté

Den rådgivande kommitté som inrättas i 
enlighet med villkoren i artikel 78a i 
förordning (EU) [hänvisning till 
kommande förordning om 
medicintekniska produkter] ska utföra de 
uppgifter som tilldelas den i denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 331
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genomföra lämpliga tester på prover av 
tillverkade produkter i klass D eller partier 
av produkter i klass D, i enlighet med 
avsnitt 5.7 i bilaga VIII och avsnitt 5.1 i 
bilaga X.

b) Genomföra lämpliga laboratorietester
på prover av tillverkade produkter i klass D 
eller partier av produkter i klass D, i 
enlighet med avsnitt 5.7 i bilaga VIII och 
avsnitt 5.1 i bilaga X.

Or. en

Motivering

Klargörande av att testningen måste ske genom laboratorietestning och inte enbart ”på 
pappret”.

Ändringsförslag 332
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Genomföra lämpliga tester på prover av 
tillverkade produkter i klass D eller partier 
av produkter i klass D, i enlighet med 
avsnitt 5.7 i bilaga VIII och avsnitt 5.1 i 
bilaga X.

b) Genomföra lämpliga tester på prover av 
tillverkade produkter i klass D, på begäran 
av behöriga myndigheter när det gäller 
prover som samlats in under 
marknadskontrollverksamhet enligt 
artikel 65 och på begäran av anmälda 
organ när det gäller prover som samlats 
in under oanmälda inspektioner enligt 
avsnitt 4.4 i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Testning av prover som valts ut av tillverkaren inför att produktsatser ska släppas ut på 
marknaden har enligt konsekvensbedömningen inget praktiskt värde när det gäller att 
säkerställa patientsäkerhet. Kontroll genom effektiv testning av prover på marknaden, utanför 
tillverkarens lokaler, skulle vara kostnadseffektivt och inte kräva ytterligare resurser. Denna 
övergång från kontroll inför frisläppande på marknaden av produktsatser till oanmälda 
kontroller efter frisläppandet på marknaden kommer att innebära att bedrägeri, förfalskning 
och defekta produkter upptäcks i högre grad och säkerställa ett kostnadseffektivt 
kontrollsystem.

Ändringsförslag 333
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning 
om den senaste tekniken rörande specifika 
produkter eller en produktklass eller 
produktgrupp.

d) Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning 
och tekniskt stöd om definitionen av den 
senaste tekniken rörande specifika 
produkter eller en produktklass eller 
produktgrupp.

Or. en

Motivering

Förbättrad formulering och tydligare definition av referenslaboratoriernas uppgifter.
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Ändringsförslag 334
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bidra till att utveckla lämpliga 
provnings- och analysmetoder för 
bedömning av överensstämmelse och 
marknadskontroll.

f) Bidra till att utveckla lämpliga 
provnings- och analysmetoder för 
bedömning av överensstämmelse, särskilt 
för verifiering av tillverkningssatser av 
produkter i klass D och för 
marknadskontroll.

Or. en

Motivering

Referenslaboratoriernas uppgift att även ansvara för verifiering av tillverkningssatser av 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik i klass D måste beskrivas i artikel 78.

Ändringsförslag 335
Peter Liese, Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) Bidra till utvecklingen av internationella 
standarder.

i) Bidra till utvecklingen av gemensamma 
tekniska specifikationer och 
internationella standarder.

Or. en

Motivering

Referenslaboratorierna kommer att ha rätt kunskap, erfarenhet och tekniska färdigheter för 
att medverka till framtagandet av gemensamma tekniska specifikationer. Förbättring av 
formuleringen.
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Ändringsförslag 336
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) ha personal med lämpliga kvalifikationer 
och tillräcklig kunskap och erfarenhet i 
fråga om de medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik som laboratorierna har 
utsetts för,

a) ha personal med lämpliga kvalifikationer 
och tillräcklig kunskap och erfarenhet i 
fråga om de medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik som laboratorierna har 
utsetts för.

Lämplig kunskap och erfarenhet ska 
bygga på följande kvalifikationer:
– Erfarenhet av att bedöma 
medicintekniska högriskprodukter för 
in vitro-diagnostik och utföra relevanta 
laboratorietester.
– Djupgående kunskap om 
medicintekniska högriskprodukter för 
in vitro-diagnostik och relevant teknik.
– Bevisad laboratorieerfarenhet inom ett 
av följande områden: test- eller 
kalibreringslaboratorium, 
tillsynsmyndighet eller tillsynsinstitution, 
nationellt referenslaboratorium för 
produkter i klass D, kvalitetskontroll av 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik, utarbetande av 
referensmaterial för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, 
kalibrering av medicintekniska produkter 
för diagnostik, laboratorier eller 
blodbanker som experimentellt bedömer 
och använder medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
eller i tillämpliga fall tillverkar sådana 
produkter internt.
– Kunskap om och erfarenhet av produkt-
eller partitestning, kvalitetskontroller, 
utformning, tillverkning och användning 
av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.
– Kunskap om hälsoriskerna för 
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patienter, deras partner och mottagare av 
donationer eller beredningar av 
blod/organ/vävnad som förknippas med 
användning av medicintekniska 
högriskprodukter för in vitro-diagnostik 
och i synnerhet med funktionsfel hos 
sådana produkter.
– Kunskap om denna förordning och om 
tillämpliga lagar, bestämmelser och 
riktlinjer, kunskap om de gemensamma 
tekniska specifikationerna, tillämpliga 
harmoniserade standarder, 
produktspecifika krav och relevanta 
vägledningsdokument.
– Deltagande i relevanta externa och 
interna kvalitetsbedömningssystem som 
organiserats av internationella eller 
nationella organisationer.

Or. en

Motivering

Kraven på referenslaboratorier måste beskrivas tydligt.

Ändringsförslag 337
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om de anmälda organen eller 
medlemsstaterna begär vetenskapligt eller 
tekniskt bistånd eller ett vetenskapligt 
yttrande från ett av EU:s 
referenslaboratorier, kan de tvingas betala 
en avgift för att helt eller delvis täcka 
laboratoriets kostnader för att utföra det 
begärda arbetet, enligt fastställda och 
tydliga villkor.

5. Om de anmälda organen eller 
medlemsstaterna begär vetenskapligt eller 
tekniskt bistånd eller ett vetenskapligt 
yttrande från ett av EU:s 
referenslaboratorier, ska de tvingas betala 
en avgift för att helt täcka laboratoriets 
kostnader för att utföra det begärda arbetet, 
enligt fastställda och tydliga villkor.

Or. en
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Motivering

Avgifterna bör fullständigt täcka kostnaderna för att undvika snedvridning av konkurrensen 
mellan referenslaboratorierna.

Ändringsförslag 338
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 79 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja
upprättandet av register för specifika 
produkttyper för att samla de erfarenheter 
efter utsläppandet på marknaden som gjorts 
vid användningen av dessa produkter. 
Dessa register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa 
upprättandet av register för produkter för 
in vitro-diagnostik för att samla de 
erfarenheter efter utsläppandet på 
marknaden som gjorts vid användningen av 
dessa produkter. Register för klass C och 
D ska systematiskt upprättas. Dessa 
register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 339
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 9 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IX Kapitel X
Sekretess, uppgiftsskydd, finansiering och 
påföljder

Sekretess, uppgiftsskydd, finansiering och 
påföljder

Or. en



PE510.755v01-00 82/114 AM\936067SV.doc

SV

Ändringsförslag 340
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 82 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgifterna fastställs på ett öppet sätt och 
i enlighet med principen om 
kostnadstäckning. De ska underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna senast tre månader innan 
strukturen för och storleken på avgifterna 
ska antas.

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgifterna är jämförbar och fastställs 
på ett öppet sätt och i enlighet med 
principen om kostnadstäckning. De ska 
underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna senast tre månader innan 
strukturen för och storleken på avgifterna 
ska antas.

Or. en

Ändringsförslag 341
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 83 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas och är tillräckligt avskräckande. 
Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. en
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Ändringsförslag 342
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 83 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Påföljdens avskräckande verkan ska 
fastställas på grundval av den vinst som 
uppkommit genom överträdelsen.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. es

Motivering

I syfte att avskräcka från bedrägligt beteende och garantera påföljdens effektivitet bör 
påföljden väsentligen överstiga den vinst som uppkommit för tillverkaren genom 
överträdelsen eller bedrägeriet.

Ändringsförslag 343
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Kapitel 10 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel X Kapitel XI

Kommittéförfarande Kommittéförfarande

Or. en
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Ändringsförslag 344
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den 
[fem år efter ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med den [tre
år efter ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 345
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del II – led 6 – led 6.1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Den kliniska prestandan, t.ex. 
diagnostisk sensitivitet, diagnostisk 
specificitet, positivt och negativt prediktivt 
värde samt sannolikhetskvot, förväntade 
värden för normala eller drabbade 
befolkningsgrupper.

b) Den kliniska prestandan, inklusive 
beräkningar av klinisk validitet, t.ex. 
diagnostisk sensitivitet, diagnostisk 
specificitet, positivt och negativt prediktivt 
värde samt sannolikhetskvot, förväntade 
värden för normala eller drabbade 
befolkningsgrupper och, i förekommande 
fall, beräkningar av klinisk nytta. När det 
gäller behandlingsvägledande diagnostik 
krävs belägg för den kliniska nyttan med 
produkten för det avsedda ändamålet 
(urval av patienter med ett tidigare 
diagnostiserat tillstånd eller anlag som 
möjliggör målinriktad behandling). För 
behandlingsvägledande diagnostik ska 
tillverkaren tillhandahålla klinisk evidens 
angående hur ett positivt eller negativt test 
påverkar 1) patientvården och 2) 
hälsoresultatet när produkten används
enligt anvisningar vid angiven medicinsk 
behandling.

Or. en
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Ändringsförslag 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del II – led 7 – led 7.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Förslaget begränsar den särskilda uppmärksamhet som bör ägnas endokrinstörande ämnen 
till de som anges i Reach. Detta är för begränsande. Kommissionens kommande kriterier för
t.ex. endokrinstörande ämnen bör också tas med i beräkningen.

Ändringsförslag 347
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen
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Förslag till förordning
Bilaga 1 – del II – led 16a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16a. Produkter avsedda för självtestning 
hjälper konsumenterna att få information 
om sin egen hälsa. Bristande rådgivning 
gällande hur självtestningsprodukterna 
används – t.ex. provtagning samt 
avläsning och tolkning av resultat – kan 
emellertid leda till traumatiska 
upplevelser och skada användarna. 
Därför bör medlemsstaterna se till att det 
finns lämplig rådgivning hos någon som 
enligt tillämplig nationell lagstiftning är 
medicinskt behörig innan produkter som 
är avsedda för test av kroniska och 
smittsamma sjukdomar används.

Or. en

Motivering

Provtagning samt avläsning och tolkning av testresultat är förfaranden som ger utrymme för 
felaktigheter och brister om de utförs av en lekman. Självtestning är bara meningsfull om den 
ingår som en del av en sammanhängande tvärvetenskaplig behandling av ett medicinskt 
tillstånd. Utan lämplig rådgivning hos läkare kan en del människor betrakta den information 
de fått fram genom självtestning som medicinska fakta. Lämplig rådgivning kan också bidra 
till att minska riskerna för missbruk genom att någon t.ex. utsätts för påtryckningar eller 
tvång från sin partner eller sin arbetsgivare.

Ändringsförslag 348
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje produkt ska åtföljas av den 
information som behövs för att identifiera 
produkten och tillverkaren, och 
information om säkerhet och prestanda ska
delges användarna, såväl yrkesmässiga 
användare som lekmän, eller andra 

Varje produkt ska åtföljas av den 
information som behövs för att identifiera 
produkten och tillverkaren, och 
information om säkerhet och prestanda ska 
delges användarna, såväl yrkesmässiga 
användare som lekmän, eller andra 
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personer, beroende på vad som är 
tillämpligt. Denna information kan finnas 
på själva produkten, på förpackningen eller 
i bruksanvisningen med beaktande av 
följande:

personer, beroende på vad som är 
tillämpligt. Denna information kan finnas 
på själva produkten, på förpackningen eller 
i bruksanvisningen och ska finnas 
tillgänglig på tillverkarens webbplats med 
beaktande av följande:

Or. en

Motivering

Den nuvarande definitionen av märkning omfattar inte laboratorieutvecklade tester. 
Mottagarna av resultat från sådana produkter ska ha samma tillgång till informationen som 
anges i märkningen som användare av andra in vitro-produkter.

Ändringsförslag 349
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.2 – stycke 1 – led xv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xv) I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk. 
En tillverkares upplysning om engångsbruk 
ska vara enhetlig i hela unionen.

xv) I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk. 
Tillverkaren ska lämna tillräckliga 
upplysningar om att produkten inte kan 
återanvändas på ett säkert sätt. En 
tillverkares upplysning om engångsbruk 
ska vara enhetlig i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 350
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.3 – led 17.3.1 – led ii – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– vilken funktion produkten har (t.ex. 
screening, kontroll, diagnostik eller stöd till 
diagnos),

– vilken funktion produkten har (t.ex. 
screening, kontroll, diagnostik eller stöd till 
diagnos, prognostik, 
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behandlingsvägledande diagnostik),

Or. en

Ändringsförslag 351
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.3 – led 17.3.1 – led ii – strecksats 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– för behandlingsvägledande diagnostik, 
relevant målgrupp och anvisningar för 
användning och behandling.

Or. en

Ändringsförslag 352
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.3 – led 17.3.1 – led xii – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk. 
En tillverkares upplysning om engångsbruk 
ska vara enhetlig i hela unionen.

– I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk. 
Tillverkaren ska lämna tillräckliga 
upplysningar om att produkten inte kan 
återanvändas på ett säkert sätt. En 
tillverkares upplysning om engångsbruk 
ska vara enhetlig i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 1 – del III – led 17 – led 17.3 – led 17.3.1 – led xii – strecksats 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Om produkten går att återanvända, 
upplysningar om vilka förfaranden som är 
lämpliga för att möjliggöra återanvändning, 
inklusive rengöring, desinfektion, 
dekontaminering, förpackning och i 
förekommande fall en validerad metod för 
resterilisering. Det ska upplysas om hur det 
framgår att produkten inte längre bör 
återanvändas, t.ex. tecken på 
materialnedbrytning eller högsta antal 
gånger produkten får återanvändas.

– Om produkten går att återanvända, 
upplysningar om vilka förfaranden som är 
lämpliga för att möjliggöra återanvändning, 
inklusive rengöring, desinfektion, 
dekontaminering, förpackning, högsta 
antal gånger produkten får återanvändas
och i förekommande fall en validerad 
metod för resterilisering. Det ska upplysas 
om hur det framgår att produkten inte 
längre bör återanvändas, t.ex. tecken på 
materialnedbrytning.

Or. en

Ändringsförslag 354
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 1 – led 1.1 – led c – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) vilken funktion produkten har (t.ex. 
screening, kontroll, diagnostik eller stöd till 
diagnos),

ii) vilken funktion produkten har (t.ex. 
screening, kontroll, diagnostik eller stöd till 
diagnos, prognostik, 
behandlingsvägledande diagnostik),

Or. en

Ändringsförslag 355
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 1 – led 1.1 – led c – led viiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(viiia) för behandlingsvägledande 
diagnostik, relevant målgrupp och 
anvisningar för användning och 
behandling.
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Or. en

Ändringsförslag 356
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 6 – led 6.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den tekniska dokumentationen ska 
innehålla antingen själva den rapport om 
den kliniska evidens som avses i avsnitt 3 i 
bilaga XII eller en fullständig hänvisning 
till den.

Den tekniska dokumentationen ska 
innehålla själva den rapport om den 
kliniska evidens som avses i avsnitt 3 i 
bilaga XII och en fullständig hänvisning 
till den.

Or. en

Motivering

Rapporten om klinisk evidens ska ingå i den fullständiga tekniska dokumentationen.

Ändringsförslag 357
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 2 – led 7 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Allmän åtkomst till teknisk 
dokumentation
Den tekniska dokumentation och den 
kliniska evidens som tillverkaren 
överlämnar till anmälda organ måste 
göras åtkomlig för allmänheten.

Or. en

Motivering

Fullständig information om teknisk dokumentation och klinisk evidens är nödvändig för att se 
till att produkterna är säkra och väl fungerande.
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Ändringsförslag 358
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga 3 – led 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Hänvisningar till de relevanta 
harmoniserade standarder eller 
gemensamma tekniska specifikationer 
som följts och i enlighet med vilka 
överensstämmelsen försäkras.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningar till de harmoniserade standarderna och tillämpliga delar av standarderna görs 
i den tekniska dokumentationen och kan granskas av offentliga myndigheter med all 
bevisning. Det fortlöpande behovet av ändringar genom uppdatering av standarderna för 
försäkran om överensstämmelse skulle bli enormt – utan att ge något mervärde beträffande 
patientsäkerhet eller allmän produktsäkerhet. Det innebär en enorm arbetsbörda för 
tillverkarna och bör därför tas bort för att undvika betungande byråkrati.

Ändringsförslag 359
Margrete Auken
för Verts/ALE-gruppen

Förslag till förordning
Bilaga 5 – del 1 – stycke 1 – led 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. Fullständig teknisk dokumentation 
och rapporten om klinisk prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 360
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 1 – led 1.1 – led 1.1.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det anmälda organet ska ha en 
organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning som tillsammans med 
sättet att driva verksamheten skapar 
förtroende för genomförandet och 
resultaten av dess bedömningar av 
överensstämmelse.

Det anmälda organet ska ha en 
organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning som tillsammans med 
sättet att driva verksamheten skapar 
förtroende för genomförandet och 
resultaten av dess bedömningar av 
överensstämmelse. Denna information ska 
hållas tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 361
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 1 – led 1.2 – led 1.2.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3a. Det anmälda organet ska inför de 
nationella myndigheterna styrka att det 
inte föreligger någon intressekonflikt i 
enlighet med avsnitt 1.2.3. Den nationella 
myndigheten ska rapportera till 
kommissionen två gånger per år under 
fullständig öppenhet.

Or. en

Ändringsförslag 362
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 1 – led 1.2 – led 1.2.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.6. Det anmälda organet ska säkerställa 
och dokumentera att dess dotterbolags, 

1.2.6. Det anmälda organet ska säkerställa 
och dokumentera att dess dotterbolags, 
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underentreprenörers eller andra associerade 
organs verksamhet inte påverkar dess 
oberoende, opartiskhet och objektivitet när 
det genomför sina bedömningar av 
överensstämmelse.

underentreprenörers eller andra associerade 
organs verksamhet inte påverkar dess 
oberoende, opartiskhet och objektivitet när 
det genomför sina bedömningar av 
överensstämmelse.

Det anmälda organet ska inför de 
nationella myndigheterna styrka att 
bestämmelserna i denna punkt efterlevs.

Or. en

Ändringsförslag 363
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 1 – led 1.3 –stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Personalen vid ett anmält organ ska iaktta 
tystnadsplikt beträffande all information 
som de erhåller vid utförandet av sina 
uppgifter enligt denna förordning, utom 
gentemot de nationella myndigheter som 
ansvarar för de anmälda organen, de 
behöriga myndigheterna eller 
kommissionen. De immateriella 
rättigheterna ska vara skyddade. I detta 
syfte ska det anmälda organet ha infört 
dokumenterade förfaranden.

Personalen vid ett anmält organ ska iaktta 
tystnadsplikt beträffande all information 
som de erhåller vid utförandet av sina 
uppgifter enligt denna förordning, endast i 
motiverade fall och utom gentemot de 
nationella myndigheter som ansvarar för de 
anmälda organen, de behöriga 
myndigheterna eller kommissionen. De 
immateriella rättigheterna ska vara 
skyddade. I detta syfte ska det anmälda 
organet ha infört dokumenterade 
förfaranden.

Då information och uppgifter efterfrågas 
av allmänheten eller hälso- och 
sjukvårdspersonal ska det anmälda 
organet offentliggöra skälen till att sådan 
information sekretessbelagts.

Or. en

Ändringsförslag 364
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 1 – led 1.6 – led 1.6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.1. Det anmälda organet ska delta i eller 
se till att dess bedömningspersonal får 
information om det relevanta 
standardiseringsarbetet och om arbetet i det 
anmälda organets samordningsgrupp, samt 
att dess bedömningspersonal och 
beslutsfattande personal informeras såväl 
om all relevant lagstiftning som om alla 
relevanta riktlinjer och dokument om bästa 
metoder som antagits inom ramen för 
denna förordning.

1.6.1. Det anmälda organet ska delta i eller 
se till att dess bedömningspersonal får 
information om det relevanta 
standardiseringsarbetet och om arbetet i det 
anmälda organets samordningsgrupp, samt 
att dess bedömningspersonal och 
beslutsfattande personal informeras såväl 
om all relevant lagstiftning som om alla 
relevanta riktlinjer och dokument om bästa 
metoder som antagits inom ramen för 
denna förordning. Det anmälda organet 
ska föra ett register över de åtgärder som 
vidtas för att informera personalen.

Or. en

Ändringsförslag 365
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att det i organisationen ska 
finnas tillräckligt med vetenskaplig 
personal med tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att kunna göra en bedömning 
av den medicinska funktionsdugligheten 
och prestandan hos de produkter för vilka 
organisationen har blivit anmäld, med 
hänsyn till kraven i denna förordning, 
särskilt de i bilaga I.

Detta innebär att det i organisationen 
ständigt ska finnas tillräckligt med 
vetenskaplig personal med tillräcklig 
erfarenhet och kunskap för att kunna göra 
en bedömning av den medicinska 
funktionsdugligheten och prestandan hos 
de produkter för vilka organisationen har 
blivit anmäld, med hänsyn till kraven i 
denna förordning, särskilt de i bilaga I.

Or. en

Ändringsförslag 366
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl teknisk kunskap om 
som tillräcklig och lämplig erfarenhet av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och motsvarande teknik som 
krävs för bedömningen av 
överensstämmelse, inklusive bedömningen 
av kliniska data.

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl farmakologisk, 
medicinsk och teknisk kunskap om, som 
tillräcklig och lämplig erfarenhet av 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik och motsvarande teknik som 
krävs för bedömningen av 
överensstämmelse, inklusive bedömningen 
av kliniska data.

Or. en

Ändringsförslag 367
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.1 – led 3.1.3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3a. Det anmälda organet ska förse 
kommissionen och på förfrågan andra 
parter med en förteckning över sin 
personal och dess expertis. Förteckningen
ska hållas uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 368
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.3 – strecksats 7a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– minst tre års adekvat erfarenhet av 
bedömning av överensstämmelse inom ett 
anmält organ,

Or. en

Ändringsförslag 369
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4. De anmälda organen ska förfoga 
över personal med klinisk expertis. Denna 
personal ska vara stadigvarande integrerad 
i det anmälda organets beslutsprocess för 
att

3.2.4. Kliniska experter: de anmälda 
organen ska på permanent basis förfoga 
över personal med expertis inom 
områdena för utformning av kliniska 
undersökningar, medicinsk statistik, 
klinisk patientbehandling, god klinisk sed 
inom studier av klinisk prestanda och 
farmakologi. Denna personal ska vara 
stadigvarande integrerad i det anmälda 
organets beslutsprocess för att

Or. en

Ändringsförslag 370
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fastställa när särskilda insatser krävs för 
bedömningen av den kliniska utvärdering 
som tillverkaren utfört och finna experter 
med lämpliga kvalifikationer,

– fastställa när särskilda insatser krävs för 
bedömningen av planerna för studier av 
klinisk prestanda och den kliniska 
utvärdering som tillverkaren utfört och 
finna experter med lämpliga 
kvalifikationer,
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Or. en

Ändringsförslag 371
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kunna diskutera kliniska data i 
tillverkarens kliniska utvärdering med 
tillverkaren och med externa kliniska 
experter och på lämpligt sätt vägleda 
externa kliniska experter vid bedömningen 
av den kliniska utvärderingen,

– kunna diskutera motiveringen till 
utformningen av planerade studier, 
planerna för studier av klinisk prestanda 
och urvalet av kontrollåtgärder med 
tillverkaren och med externa kliniska 
experter och på lämpligt sätt vägleda 
externa kliniska experter vid bedömningen 
av den kliniska utvärderingen,

Or. en

Ändringsförslag 372
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – strecksats 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– kunna vetenskapligt ifrågasätta de 
kliniska data som lämnas och resultaten av 
de externa kliniska experternas bedömning 
av tillverkarens kliniska utvärdering,

– kunna vetenskapligt ifrågasätta planerna 
för studier av klinisk prestanda och de 
kliniska data som lämnas och resultaten av 
de externa kliniska experternas bedömning 
av tillverkarens kliniska utvärdering,

Or. en

Ändringsförslag 373
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.4 – strecksats 6a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– bidra med kunskap om verksamma 
ämnen.

Or. en

Ändringsförslag 374
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.5 –inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn (t.ex. 
översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, sterilisering och 
programvaruvalidering) ska ha följande 
bevisade kvalifikationer

3.2.5. Produktbedömare: den personal som 
ansvarar för att utföra produktrelaterad 
översyn (t.ex. översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, sterilisering och 
programvaruvalidering) ska ha följande 
bevisade kvalifikationer

Or. en

Ändringsförslag 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn (t.ex. 
översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, biologisk säkerhet, 
sterilisering och programvaruvalidering) 

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn (t.ex. 
översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, biologisk säkerhet, 
sterilisering och programvaruvalidering) 
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ska ha följande bevisade kvalifikationer: ska ha lämpliga kvalifikationer som har 
godkänts av medlemsstaterna. Följande 
kan t.ex. vara lämpliga kvalifikationer:

Or. lt

Ändringsförslag 376
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ska ha följande 
bevisade kvalifikationer

3.2.6. Granskare: den personal som 
ansvarar för att utföra granskningar av 
tillverkarens kvalitetsledningssystem ska 
ha följande bevisade kvalifikationer

Or. en

Ändringsförslag 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.2 – led 3.2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ska ha följande 
bevisade kvalifikationer:

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ska ha lämpliga 
kvalifikationer som har godkänts av 
medlemsstaterna. Följande kan t.ex. vara 
lämpliga kvalifikationer:

Or. lt

Ändringsförslag 378
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.3 – led 3.3.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3.1. Det anmälda organet ska ha en rutin 
för att fullt ut dokumentera 
kvalifikationerna för varje medarbetare i 
personalen som medverkar i bedömningen 
av överensstämmelse och att de 
kvalifikationskrav som avses i avsnitt 3.2 
är uppfyllda. Om det i undantagsfall inte 
kan visas att de kriterier som anges i 
avsnitt 3.2 är fullständigt uppfyllda, ska 
det anmälda organet på lämpligt sätt 
motivera att denna personal har fått 
auktorisering för att utföra specifika 
uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse.

3.3.1. Det anmälda organet ska ha en rutin 
för att fullt ut dokumentera 
kvalifikationerna för varje medarbetare i 
personalen som medverkar i bedömningen 
av överensstämmelse och att de 
kvalifikationskrav som avses i avsnitt 3.2 
är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 379
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.3 – led 3.4 – led 3.4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.(-1). Det anmälda organet ska på 
permanent basis ha intern behörig 
personal och expertis, inte bara inom 
tekniska områden i samband med 
granskningen av produktens prestanda,
utan också inom den medicinska sektorn. 
De ska ha förmågan att internt utvärdera 
underleverantörers kvalitet. Vid avvikelse 
från detta gäller följande:

3.4.1. Utan att det påverkar de 
begränsningar som följer av avsnitt 3.2., får 
de anmälda organen lägga ut klart angivna 
delar av bedömningen av 
överensstämmelse på underentreprenörer. 
Det är inte tillåtet att lägga ut granskningen 
av kvalitetsledningssystem eller 
produktrelaterade översyner som helhet på 

3.4.1. Utan att det påverkar de 
begränsningar som följer av avsnitt 3.2., får 
de anmälda organen lägga ut klart angivna 
delar av bedömningen av 
överensstämmelse på ett offentligt organ. 
Uppdrag kan också läggas ut på externa 
experter för bedömning av innovativa 
medicinska produkter och tekniker där 
den medicinska expertisen är begränsad. 
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underentreprenad. Det är inte tillåtet att lägga ut granskningen 
av kvalitetsledningssystem eller 
produktrelaterade översyner som helhet på 
underentreprenad.

Or. en

Ändringsförslag 380
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.3 – led 3.4 – led 3.4.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.2. Om ett anmält organ anlitar lägger ut 
bedömning av överensstämmelse på 
underentreprenad antingen hos en 
organisation eller hos en person, ska det ha 
riktlinjer för på vilka villkor så får ske. 
Eventuella underentreprenader eller samråd 
med externa experter ska vara väl 
dokumenterade och vara föremål för ett 
skriftligt avtal som bl.a. täcker sekretess 
och intressekonflikter.

3.4.2. Om ett anmält organ anlitar lägger ut 
bedömning av överensstämmelse på 
underentreprenad antingen hos en 
organisation eller hos en person, ska det ha 
riktlinjer för på vilka villkor så får ske. 
Eventuella underentreprenader eller samråd 
med externa experter ska vara väl 
dokumenterade, finnas tillgängliga för 
allmänheten och vara föremål för ett 
skriftligt avtal som bl.a. täcker sekretess 
och intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 381
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.3 – led 3.4 – led 3.4.4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.4a. Riktlinjerna och förfarandena 
enligt leden 3.4.2 och 3.4.4 ska meddelas 
den nationella myndigheten innan någon 
underleverantör anlitas.

Or. en



PE510.755v01-00 102/114 AM\936067SV.doc

SV

Ändringsförslag 382
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 3 – led 3.3 – led 3.5 – led 3.5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5.2. Det ska granska personalens 
kompetens och kartlägga 
fortbildningsbehov för att de erforderliga 
kvalifikationerna och kunskaperna ska 
upprätthållas.

3.5.2. Det ska granska personalens 
kompetens och kartlägga 
fortbildningsbehov samt se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att de 
erforderliga kvalifikationerna och 
kunskaperna ska upprätthållas.

Or. en

Ändringsförslag 383
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 4 – led 4.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Det anmälda organet ska ha 
dokumenterade förfaranden som omfattar 
åtminstone

4.3. Det anmälda organet ska ha 
dokumenterade förfaranden som är 
tillgängliga för allmänheten och som 
omfattar åtminstone

Or. en

Ändringsförslag 384
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga 6 – led 4 – led 4.3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– behandlingen av ansökan, inklusive 
kontroll av om dokumentationen är 

– behandlingen av ansökan, inklusive 
kontroll av om dokumentationen är 
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fullständig, om produkten kan betraktas 
som en medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik och hur den ska 
klassificeras,

fullständig, om produkten kan betraktas 
som en medicinteknisk produkt för in 
vitro-diagnostik och hur den ska 
klassificeras, samt minimitid för dess 
granskning och bedömning, 

Or. en

Ändringsförslag 385
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del 1 – led 1.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1. Tillämpningen av 
klassificeringsreglerna ska styras av det 
avsedda ändamålet med produkten.

1.1. Tillämpningen av 
klassificeringsreglerna ska styras av det 
avsedda ändamålet med produkten, det nya 
med produkten, dess komplexitet samt 
dess inneboende risk.

Or. en

Ändringsförslag 386
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del 2 – led 2.3 – stycke 1 – led f – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i) produkter avsedda att användas för 
behandlingsvägledande diagnostik, eller

i) produkter avsedda att användas för 
behandlingsvägledande diagnostik 
kategoriseras som klass C, utom när de är 
avsedda att identifiera patienter med risk 
för livshotande negativa händelser, eller 
när urvalsbeslutet kan leda till 
undanhållande av potentiellt livräddande 
behandling, i sådana fall ska de 
kategoriseras som klass D

Or. en



PE510.755v01-00 104/114 AM\936067SV.doc

SV

Ändringsförslag 387
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del 2 – led 2.3 – stycke 1 – led f – led ii

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) produkter avsedda att användas för 
utvärdering av i vilket stadium av 
sjukdomen patienterna befinner sig, eller

ii) produkter avsedda att användas för 
utvärdering av i vilket stadium av 
sjukdomen patienterna befinner sig, eller 
prognostisering, eller

Or. en

Motivering

Prognostisering av en sjukdom blir allt vanligare inom området för molekylärdiagnostik, som 
exempelvis testerna Agendia’s Mammaprint och Genomic Health’s Oncotype Dx, vilka båda 
används för att prognostisera graden av sannolikhet för återfall i bröstcancer efter kirurgiskt 
ingrepp. Eftersom prognostisering är en form av patienturval anser vi att sådana produkter 
uttryckligen ska hänföras till artikel 3.

Ändringsförslag 388
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del 2 – led 2.3 – stycke 1 – led ja (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ja) medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik som är avsedda att 
upptäcka och identifiera antikroppar mot 
moterytrocyter, trombocyter eller 
leukocyter.

Or. en



AM\936067SV.doc 105/114 PE510.755v01-00

SV

Ändringsförslag 389
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del 2 – led 2.6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som inte omfattas av 
ovannämnda klassificeringsregler ska 
klassificeras i klass B.

Produkter som inte omfattas av 
ovannämnda klassificeringsregler ska 
klassificeras i klass B. Nya 
klass B-produkter kommer emellertid att 
kategoriseras som klass C.

Or. en

Ändringsförslag 390
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga 8 – kapitel 2 – led 5 – led 5.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.7. För att kontrollera överensstämmelse 
på tillverkade produkter i klass D ska 
tillverkaren genomföra provningar av de 
tillverkade produkterna eller varje 
produktsats. Sedan kontrollerna och 
provningarna avslutats ska tillverkaren till 
det anmälda organet överlämna de 
relevanta rapporterna om dessa provningar. 
Tillverkaren ska dessutom ställa prover av 
tillverkade produkter eller produktsatser till 
det anmälda organets förfogande i enlighet 
med på förhand fastställda villkor och 
bestämmelser, som bl.a. ska innebära att 
det anmälda organet eller tillverkaren med 
regelbundna intervall ska sända prover av 
de tillverkade produkterna eller 
produktsatserna till ett 
referenslaboratorium som utsetts i enlighet 
med artikel 78, så att det kan genomföra 
lämpliga provningar. Referenslaboratoriet 
ska underrätta det anmälda organet om sina 
slutsatser.

5.7. För att kontrollera överensstämmelse 
på tillverkade produkter i klass D ska 
tillverkaren genomföra provningar av de 
tillverkade produkterna eller varje 
produktsats. Sedan kontrollerna och 
provningarna avslutats ska tillverkaren till 
det anmälda organet överlämna de 
relevanta rapporterna om dessa provningar. 
Tillverkaren ska dessutom ställa prover av 
tillverkade produkter eller produktsatser till 
det anmälda organets förfogande i enlighet 
med på förhand fastställda villkor och 
bestämmelser, som bl.a. ska innebära att 
det anmälda organet eller tillverkaren ska 
sända prover av de tillverkade produkterna 
eller produktsatserna till ett 
referenslaboratorium som utsetts i enlighet 
med artikel 78, så att det kan genomföra 
lämpliga provningar. Referenslaboratoriet 
ska underrätta det anmälda organet om sina 
slutsatser.
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Or. en

Motivering

Det ska inte göras med regelbundna intervall utan vid varje enskilt fall.

Ändringsförslag 391
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga 8 – kapitel 2 – led 6 – led 6.2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik 
avsedda att användas för att bedöma 
patienters möjligheter att dra nytta av en 
behandling med ett särskilt läkemedel, ska 
det anmälda organet innan det utfärdar 
ett EU-intyg om konstruktionskontroll 
och på grundval av utkastet till 
sammanfattning av säkerheten och 
prestandan och utkastet till 
bruksanvisning, samråda med någon av 
de behöriga myndigheter som 
medlemsstaterna utsett i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG (nedan kallad den 
behöriga myndigheten för läkemedel) 
eller med Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (nedan kallad 
EMA) som inrättades genom förordning 
(EG) nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, om lämpligheten 
hos produkten i förhållande till det 
berörda läkemedlet. Om läkemedlet 
uteslutande omfattas av 
tillämpningsområdet för bilagan till 
förordning (EG) nr 726/2004 ska det 
anmälda organet samråda med EMA. 
Den behöriga myndigheten för läkemedel 
eller EMA ska i förekommande fall yttra 

c) Innan det utfärdar ett EU-intyg om 
konstruktionskontroll ska det anmälda 
organet begära att ett 
referenslaboratorium som utsetts i 
enlighet med artikel 78 kontrollerar 
produktens överensstämmelse med den 
tillämpliga gemensamma tekniska 
specifikationen, om en sådan finns, eller 
med andra lösningar som tillverkarna valt 
för att säkerställa en nivå som åtminstone 
är likvärdig i fråga om säkerhet och 
prestanda. Referenslaboratoriet ska 
utfärda ett vetenskapligt yttrande inom 
30 dagar. Det vetenskapliga yttrandet och 
alla eventuella uppdateringar ska 
inkluderas i det anmälda organets 
dokumentation om produkten. Det 
anmälda organet ska vid sitt 
beslutsfattande ta vederbörlig hänsyn till 
de åsikter som framkommer i det 
vetenskapliga yttrandet. Det anmälda 
organet ska inte utfärda något intyg om 
det vetenskapliga yttrandet är 
ofördelaktigt.
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sig senast 60 dagar efter det att den 
mottagit den giltiga dokumentationen. 
Denna 60-dagarsperiod får förlängas med 
ytterligare 60 dagar endast en gång om 
det finns vetenskapligt giltiga skäl till det. 
Yttrandet från den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA ska tillsammans 
med eventuella uppdateringar införas i 
det anmälda organets dokumentation om 
produkten.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 392
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga 8 – kapitel 2 – led 6 – led 6.2 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) Förändringar i den godkända 
produkten måste godkännas på nytt av det 
anmälda organet som utfärdade 
EU-intyget om konstruktionskontroll, så 
snart förändringarna riskerar att påverka 
produktens överrensstämmelse med de 
allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i denna förordning eller med de 
villkor som föreskrivs för användning av 
produkten. Sökanden ska informera det 
anmälda organet som utfärdade 
EU-intyget om konstruktionskontroll om 
alla planerade förändringar i den 
godkända produkten. Det anmälda 
organet ska kontrollera de planerade 
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förändringarna, informera tillverkaren 
om sitt beslut och till denne lämna ett 
tillägg till EU-intyget om 
konstruktionskontroll. I de fall 
förändringarna riskerar att påverka 
produktens överensstämmelse med de 
gemensamma tekniska specifikationerna 
eller med andra lösningar som 
tillverkaren valt och som godkänts genom 
EU-intyget om konstruktionskontroll, ska 
det anmälda organet rådfråga det 
referenslaboratorium som deltog i det 
första samrådet för att bekräfta att 
överensstämmelsen med de gemensamma 
tekniska specifikationerna eller med 
andra lösningar som tillverkaren valt för 
att säkerställa en nivå i fråga om säkerhet 
och prestanda som är minst likvärdig 
bibehålls. Referenslaboratoriet ska lämna 
ett vetenskapligt yttrande inom 30 dagar. 
Godkännandet av alla förändringar i den 
ursprungligen godkända produkten ska 
utformas som ett tillägg till EU-intyget om 
konstruktionskontroll.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 393
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga 8 – kapitel 2 – led 6 – led 6.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Det anmälda organet ska när det fattar e) Det anmälda organet ska när det fattar 
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sitt beslut ta vederbörlig hänsyn till det 
yttrande som den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA eventuellt lämnat. 
Det ska underrätta den behöriga 
myndigheten för läkemedel eller EMA om 
sitt slutliga beslut. Intyget om 
konstruktionskontroll ska utfärdas i 
enlighet med avsnitt 6.1 d.

sitt beslut ta vederbörlig hänsyn till det 
yttrande som den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA eventuellt lämnat 
angående den vetenskapliga lämpligheten 
i den behandlingsvägledande 
diagnostiken. Om det anmälda organet 
avviker från deras ståndpunkt ska det 
motivera sitt beslut inför myndigheten för 
läkemedel eller EMA. Om ingen 
överenskommelse nås ska det anmälda 
organet informera samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter om detta.
Intyget om konstruktionskontroll ska 
utfärdas i enlighet med avsnitt 6.1 d.

Or. en

Motivering

I förslaget anges att det anmälda organet ska ta ”vederbörlig hänsyn” till det yttrande som 
EMA lämnat. Detta ger utrymme för tolkning och även om det anmälda organet inte har 
någon skyldighet att följa EMA:s bedömning förefaller det osannolikt att det inte skulle 
beakta den. Vi behöver därför klargöra vad som händer om EMA och det anmälda organet 
inte gör samma bedömning.

Ändringsförslag 394
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga 9 – led 3 – led 3.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5. I fråga om produkter i klass D, begära 
att ett referenslaboratorium som utsetts i 
enlighet med artikel 78 kontrollerar 
produktens överensstämmelse med de 
gemensamma tekniska specifikationerna 
eller med andra lösningar som tillverkarna 
valt för att säkerställa en nivå som 
åtminstone är likvärdig i fråga om säkerhet 
och prestanda. Referenslaboratoriet ska 
lägga fram ett vetenskapligt yttrande inom 
30 dagar. Det vetenskapliga yttrandet från 
referenslaboratoriet och eventuella 
uppdateringar ska införas i det anmälda 

3.5. I fråga om produkter i klass D, eller 
för behandlingsvägledande diagnostik, 
begära att ett referenslaboratorium som 
utsetts i enlighet med artikel 78 
kontrollerar produktens överensstämmelse 
med de gemensamma tekniska 
specifikationerna eller med andra lösningar 
som tillverkarna valt för att säkerställa en 
nivå som åtminstone är likvärdig i fråga 
om säkerhet och prestanda. 
Referenslaboratoriet ska lägga fram ett 
vetenskapligt yttrande inom 30 dagar. Det 
vetenskapliga yttrandet från 
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organets dokumentation om produkten. Det 
anmälda organet ska när det fattar sitt 
beslut ta vederbörlig hänsyn till de 
synpunkter som framförts i yttrandet. Det 
anmälda organet får inte utfärda ett intyg 
om det vetenskapliga yttrandet är negativt.

referenslaboratoriet och eventuella 
uppdateringar ska införas i det anmälda 
organets dokumentation om produkten. Det 
anmälda organet ska när det fattar sitt 
beslut ta vederbörlig hänsyn till de 
synpunkter som framförts i yttrandet. Det 
anmälda organet får inte utfärda ett intyg 
om det vetenskapliga yttrandet är negativt.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 395
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga 9 – led 3 – led 3.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.6. När det gäller produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik 
avsedda att användas för att bedöma 
patienters möjligheter att dra nytta av en 
behandling med ett särskilt läkemedel, på 
grundval av utkastet till sammanfattning 
av säkerheten och prestandan och 
utkastet till bruksanvisning, begära ett 
vetenskapligt yttrande av en av de 
behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG (nedan kallad den 
behöriga myndigheten för läkemedel) 
eller Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(nedan kallad EMA), om produktens 
lämplighet i förhållande till det berörda 
läkemedlet. Om läkemedlet uteslutande 

utgår
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omfattas av tillämpningsområdet för 
bilagan till förordning (EG) nr 726/2004
ska det anmälda organet samråda med 
EMA. Den behöriga myndigheten för 
läkemedel eller EMA ska i förekommande 
fall yttra sig senast 60 dagar efter det att 
den mottagit den giltiga dokumentationen. 
Denna 60-dagarsperiod får förlängas med 
ytterligare 60 dagar endast en gång om 
det finns vetenskapligt giltiga skäl till det. 
Yttrandet från den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA ska tillsammans 
med eventuella uppdateringar införas i 
det anmälda organets dokumentation om 
produkten. Det anmälda organet ska när 
det fattar sitt beslut ta vederbörlig hänsyn 
till det yttrande som den behöriga 
myndigheten för läkemedel eller EMA 
eventuellt lämnat. Det ska underrätta den 
behöriga myndigheten för läkemedel eller 
EMA om sitt slutliga beslut.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 396
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga 9 – led 5 – led 5.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.4. Om förändringarna påverkar en 
produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik som godkänts genom 
EU-typintyget i fråga om dess lämplighet i 

utgår
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förhållande till ett berört läkemedel ska 
det anmälda organet rådgöra med den 
behöriga myndighet för läkemedel som 
deltog i det inledande samrådet eller med 
EMA. Den behöriga myndigheten för 
läkemedel eller EMA ska i förekommande 
fall yttra sig senast 30 dagar efter det att 
den mottagit den giltiga dokumentationen 
avseende förändringarna. Alla 
godkännanden av ändringar den 
godkända typen ska vara utformade som 
ett tillägg till EU-typintyget.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 397
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga 10 – led 5 – led 5.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1. När det gäller produkter i klass D ska 
tillverkaren genomföra provningar av de 
tillverkade produkterna eller varje 
produktsats. Sedan kontrollerna och 
provningarna avslutats ska tillverkaren till 
det anmälda organet överlämna de 
relevanta rapporterna om dessa provningar. 
Tillverkaren ska dessutom ställa prover av 
tillverkade produkter eller satser av till det 
anmälda organets förfogande i enlighet 
med på förhand fastställda villkor och 
bestämmelser, som bl.a. ska innebära att 
det anmälda organet eller tillverkaren med 

5.1. När det gäller produkter i klass D ska 
tillverkaren genomföra provningar av de 
tillverkade produkterna eller varje 
produktsats. Sedan kontrollerna och 
provningarna avslutats ska tillverkaren till 
det anmälda organet överlämna de 
relevanta rapporterna om dessa provningar. 
Tillverkaren ska dessutom ställa prover av 
tillverkade produkter eller satser av till det 
anmälda organets förfogande i enlighet 
med på förhand fastställda villkor och 
bestämmelser, som bl.a. ska innebära att 
det anmälda organet eller tillverkaren ska 
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regelbundna intervall ska sända prover av 
den tillverkade produkterna eller 
produktsatserna till ett 
referenslaboratorium som utsetts i enlighet 
med artikel 78, så att det kan genomföra 
lämpliga provningar. Referenslaboratoriet 
ska underrätta det anmälda organet om sina 
slutsatser.

sända prover av den tillverkade 
produkterna eller produktsatserna till ett 
referenslaboratorium som utsetts i enlighet 
med artikel 78, så att det kan genomföra 
lämpliga laboratorietester. 
Referenslaboratoriet ska underrätta det 
anmälda organet om sina slutsatser.

Or. en

Motivering

Klargörande att det ska vara laboratorietester och inte bara en ”papperstest”

Ändringsförslag 398
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 12 – del A – led 1 – led 1.2.2 – led 1.2.2.6 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För produkter i klass C enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 
dataanalysmetoden, slutsatsen av studien 
och de relevanta uppgifterna i protokollet 
för studien.

– För produkter i klass C och klass D 
enligt de regler som anges i bilaga VII ska 
rapporten om studien av klinisk prestanda 
omfatta dataanalysmetoden, slutsatsen av 
studien, de relevanta uppgifterna i 
protokollet för studien och de enskilda 
datauppgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 399
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga 12 – del A – led 1 – led 1.2.2 – led 1.2.2.6 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För produkter i klass D enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 

utgår
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dataanalysmetoden, slutsatsen av studien, 
de relevanta uppgifterna i protokollet för 
studien och individuella data.

Or. en


