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Ændringsforslag 297
Milan Cabrnoch

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Or. cs

Ændringsforslag 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 299
Thomas Ulmer
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den tekniske dokumentation er 
omfattende eller opbevares forskellige 
steder, forelægger fabrikanten på 
anmodning af en kompetent myndighed 
en sammenfatning af den tekniske 
dokumentation og giver på anmodning 
adgang til den fuldstændige tekniske 
dokumentation.

udgår

Or. de

Begrundelse

Det er nødvendigt med specifikke standarder for klinisk udstyr, der med en international 
sammensætning af uafhængige eksperter skal udarbejdes for hver enkelt kategori af medicinsk 
udstyr af høj risiko for så vidt angår kriterier til evaluering af nyt udstyr og henstillinger om, 
hvilken evaluering der finder anvendelse på det pågældende udstyr, inden det markedsføres. 

Ændringsforslag 300
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den tekniske dokumentation er 
omfattende eller opbevares forskellige 
steder, forelægger fabrikanten på 
anmodning af en kompetent myndighed 
en sammenfatning af den tekniske 
dokumentation og giver på anmodning 
adgang til den fuldstændige tekniske 
dokumentation.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 301
Gilles Pargneaux
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 
patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". Analyser 
og rapporter i forbindelse med 
overvågningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, gennemføres af uafhængige 
organisationer. I planen for overvågning, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, 
fastlægges processen for indsamling, 
registrering og undersøgelse af klager og 
rapporter fra sundhedspersoner, patienter 
eller brugere om formodede forhold i 
forbindelse med udstyret, registrering af 
produkter, der ikke opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

Or. fr
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Begrundelse

For at sikre fuld gennemsigtighed bør overvågningen, efter at udstyret er bragt i omsætning, 
ligeledes drage nytte af uafhængige videnskabelige eksperters erfaring.

Ændringsforslag 302
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 
patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". De 
uafhængige organisationer skal ligeledes 
udføre analyse og indberetning af 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning. I planen for overvågning, efter 
at udstyret er bragt i omsætning, fastlægges 
processen for indsamling, registrering og 
undersøgelse af klager og rapporter fra 
sundhedspersoner, patienter eller brugere 
om formodede forhold i forbindelse med 
udstyret, registrering af produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af udstyr, der er bragt i 
omsætning. En del af planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, skal være en plan for klinisk 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med bilag 
XIII, del B. Hvis en klinisk opfølgning, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, ikke 
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anses for nødvendig, skal dette begrundes 
og dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 
patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 
patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. I 
forbindelse med analyse og indberetning 
af den kliniske opfølgning skal der 
ligeledes tages hensyn til uafhængige 
organisationer. Hvis en klinisk 
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overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, ikke anses for nødvendig, skal 
dette begrundes og dokumenteres behørigt 
i planen for overvågning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning.

Or. de

Begrundelse

For at sikre gennemsigtighed skal der i den forbindelse ligeledes tages hensyn til uafhængige 
videnskabelige data.

Ændringsforslag 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 
patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 

Fabrikanter af udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål, indfører og ajourfører en 
systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og type af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning", som skal 
godkendes af de myndigheder, der giver 
tilladelse til markedsføring eller foretager 
en revurdering af denne, og som skal 
udføres af en uafhængig myndighed, som 
på ingen måde har medvirket i 
markedsføringen eller i en revurdering af 
denne. I planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, fastlægges 
processen for indsamling, registrering og 
undersøgelse af klager og rapporter fra 
sundhedspersoner, patienter eller brugere 
om formodede forhold i forbindelse med 
udstyret, registrering af produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
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udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

produkttilbagekaldelser og
-tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af markedsført udstyr. En 
del af planen for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, skal være en 
plan for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med bilag XIII, del B. 
Hvis en klinisk opfølgning, efter at udstyret 
er bragt i omsætning, ikke anses for 
nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

Or. fr

Ændringsforslag 305
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der i forbindelse med overvågningen, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, 
konstateres et behov for korrigerende 
foranstaltninger, iværksætter fabrikanten 
de relevante foranstaltninger.

Hvis der i forbindelse med overvågningen, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, 
konstateres et behov for korrigerende 
foranstaltninger, iværksætter fabrikanten 
de relevante foranstaltninger, herunder en 
øjeblikkelig meddelelse til den europæiske 
database for medicinsk udstyr (Eudamed), 
som er oprettet ved Kommissionens 
afgørelse 2010/227/EU af 19. april 2010.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre hurtig adgang til rapporter vedrørende komplikationer eller 
hændelser i forbindelse med udstyr. Eudamed kan bruges til at indsamle og offentliggøre alle 
oplysninger vedrørende medicinsk udstyr, der bringes i omsætning.
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Ændringsforslag 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der i forbindelse med overvågningen, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, 
konstateres et behov for korrigerende 
foranstaltninger, iværksætter fabrikanten 
de relevante foranstaltninger.

Hvis der i forbindelse med overvågningen, 
efter at udstyret er bragt i omsætning, 
konstateres et behov for korrigerende 
foranstaltninger, iværksætter fabrikanten 
de relevante foranstaltninger, herunder 
den umiddelbare indberetning til den 
europæiske database for medicinsk udstyr 
(Euramed) som oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2010/227/EU.

Or. en

Ændringsforslag 307
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanterne sikrer, at udstyret ledsages 
af de oplysninger, der skal gives i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 19, 
på et officielt EU-sprog, som er let at 
forstå for den tilsigtede bruger eller patient.
Det bestemmes ved lov i de medlemsstater, 
hvor udstyret gøres tilgængeligt for 
brugeren eller patienten, hvilke(t) sprog 
fabrikantens oplysninger skal foreligge 
på.

7. Fabrikanterne sikrer, at udstyret ledsages 
af de instruktioner og 
sikkerhedsoplysninger, der skal gives i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 19, 
på et sprog, som er let at forstå for den 
tilsigtede bruger eller patient som fastlagt 
af den relevante medlemsstat.

Or. en

Ændringsforslag 308
Milan Cabrnoch
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs

Ændringsforslag 309
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

Læger er de primære brugere af medicinsk udstyr. De bør have adgang til alle tekniske og 
kliniske data vedrørende medicinsk udstyr. Sådanne oplysninger er nødvendige for læger og 
kirurger, for at de ud fra effektivitet og sikkerhed kan vælge det udstyr, de ønsker at anvende.

Ændringsforslag 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Læger fungerer som hovedbrugere af det medicinske udstyr. De skal have adgang til alle de 
tekniske og kliniske data om det medicinske udstyr.

Ændringsforslag 311
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

begrundet anmodning fra en kompetent 
national myndighed, en 
forbrugersammenslutning, en 
patientorganisation eller en 
brancheforening for sundhedspersoner
forelægge den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise produktets overensstemmelse med 
lovgivningen, på et officielt EU-sprog, som 
er let at forstå for denne myndighed, 
sammenslutning, organisation eller 
brancheforening. I forbindelse med en 
myndighed skal de, hvis denne myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 
korrigerende foranstaltninger, der er truffet 
for at undgå risici i forbindelse med udstyr, 
som er bragt i omsætning eller ibrugtaget. I 
forbindelse med en sammenslutning, 
organisation eller en brancheforening 
skal kommunikationsudvekslingen 
meddeles den kompetente myndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 312
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. es

Ændringsforslag 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Tidligere havde de brugere, der blev skadet af udstyret, ikke adgang til oplysninger, der ville 
kunne påvise, at det medicinske udstyr lider af en defekt, som var skyld i skaden. Den nye 
oplysningsret ville genskabe en fordel for brugerne.

Ændringsforslag 314
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Såfremt en kompetent myndighed mener 
eller har grund til at tro, at noget udstyr 
har forårsaget skade, sikrer den, at den 
potentielt skadede bruger, brugerens 
retsefterfølger, brugerens 
sundhedsforsikringsselskab eller andre 
tredjeparter, som påvirkes af skaden på 
brugeren, kan anmode fabrikanten om 
oplysningerne i afsnit 1.

Or. en
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Ændringsforslag 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanten af udstyret er ansvarlig 
for produktet, for gennemførelsen af en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure, 
inden produktet bringes i omsætning, og 
for markedsføringen. Hvis fabrikanten 
ikke er bosiddende eller etableret i en 
medlemsstat, bærer en bemyndiget 
repræsentant ansvaret for udstyret. Hvis 
fabrikanten ikke har udpeget en 
bemyndiget repræsentant, eller hvis 
fabrikanten eller den bemyndigede 
repræsentant ikke er ansvarlig for 
produktets markedsføring, bæres ansvaret 
af den enhed, der markedsførte produktet.

Or. pl

Begrundelse

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

Ændringsforslag 316
Nora Berra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanter skal tegne en passende 
ansvarsforsikring, der dækker alle skader, 
som kan forårsages af deres medicinske 
udstyr til patienter eller brugere. Denne 
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forsikring skal som minimum dække 
skader i følgende tilfælde:
a) i tilfælde af en patients eller brugers 
død eller skade eller
b) i tilfælde af flere patienters eller 
brugeres død eller skade som følge af 
brug af samme medicinske udstyr.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 85/374/EØF om produktansvar er der endnu ingen forpligtelse til at 
tegne forsikringsdækning for skadeshændelser. Dermed overgår risikoen for skade samt 
risikoen for, at fabrikanten går konkurs, på urimelig vis til patienter, der skades af defekt 
medicinsk udstyr, og de betalere, der hæfter for omkostningerne for behandlingen. I 
overensstemmelse med de eksisterende regler inden for medicinske produkter bør 
fabrikanterne af medicinsk udstyr ligeledes være forpligtede til at tegne ansvarsforsikring 
med passende mindstebeløb for dækning.

Ændringsforslag 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Fabrikanter skal tegne en passende 
ansvarsforsikring, der dækker alle skader, 
som kan forårsages af deres medicinske 
udstyr, til patienter, brugere eller 
tredjeparter. Denne forsikring skal som 
minimum dække skader i følgende 
tilfælde:
a) i tilfælde af en patients, brugers eller 
tredjeparts død eller skade eller
b) i tilfælde af flere patienters, brugeres 
eller tredjeparters død eller skade som 
følge af brug af samme medicinske udstyr.

Or. en



PE510.765v01-00 18/84 AM\936125DA.doc

DA

Ændringsforslag 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Det er kun muligt for en fabrikant at 
markedsføre et medicinsk udstyr, hvis han 
i tilstrækkelig grad kan sikre, at han 
opfylder de obligatoriske forpligtelser til 
kompensation i tilfælde af en skade, som 
sker som følge af anvendelsen af det 
medicinske udstyr, han har markedsført. 
Forsikringen skal dække patienten:
(a) i tilfælde af, at en person mister livet 
eller kvæstes,
(b) hvis flere personer mister livet eller 
kvæstes som følge af anvendelse af 
samme medicinske udstyr.
Dette sikres ved at tegne en 
ansvarsforsikring hos et 
forsikringsselskab, der er berettiget til at 
drive virksomhed, og som er baseret i en 
EU-medlemsstat, en stat, som er part i 
aftalen om Det Europæiske Økonomiske 
Samarbejdsområde, eller i et land, som 
anerkendes som ækvivalent af 
Kommissionen i henhold til artikel 172 i 
direktiv 2009/138/EF om adgang til og 
udøvelse af forsikrings- og 
genforsikringsvirksomhed (Solvens II).
Et erstatningskrav kan ligeledes gøres 
gældende direkte over for 
forsikringsgiveren. Et sådant krav er 
underlagt samme forældelsesfrist som 
erstatningskrav over for fabrikanten med 
udgangspunkt i produktansvarsloven.

Or. en

Begrundelse

I henhold til direktiv 85/374/EØF om produktansvar er der endnu ingen forpligtelse til at 
tegne forsikringsdækning for skadeshændelser. Dermed overgår risikoen for skade og 
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risikoen for, at fabrikanten går konkurs, på urimelig vis til patienter, der skades af medicinsk 
udstyr, og de betalere, der hæfter for omkostningerne for behandlingen. I overensstemmelse 
med de regler, der gælder på området for lægemidler, bør fabrikanterne af medicinsk udstyr 
også forpligtes til at tegne en ansvarsforsikring med passende minimumsbeløb til dækning.

Ændringsforslag 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es

Begrundelse

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

Ændringsforslag 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. es
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 322
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inden udstyr bringes i omsætning, sikrer 
importørerne, at:

Inden udstyr bringes i omsætning, sikrer 
importørerne, at:

fabrikanten er identificerbar og har den 
tekniske, videnskabelige og finansielle 
formåen til at producere medicinsk udstyr 
i overensstemmelse med denne 
forordning. Importørerne sender en 
rapport om afprøvningsprocedurerne til 
de nationale myndigheder og offentliggør 
den på deres websted for at give garanti 
for fabrikantens kompetenceniveau.

Or. fr

Ændringsforslag 323
Nora Berra

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fabrikanten har udpeget en bemyndiget 
repræsentant i overensstemmelse med 
artikel 9

b) fabrikanten er identificeret og har 
udpeget en bemyndiget repræsentant i 
overensstemmelse med artikel 9

Or. en
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Ændringsforslag 324
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) at fabrikanten har tegnet passende 
ansvarsforsikring i henhold til artikel 8, 
stk. 10, medmindre importøren selv kan 
sørge for tilstrækkelig dækning svarende 
til samme krav.

Or. en

Ændringsforslag 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – afsnit 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(fa) at fabrikanten har tegnet passende 
forsikring i henhold til artikel 8, stk. 10a 
(ny), medmindre importøren selv kan 
sørge for en dækning svarende til kravet i 
denne bestemmelse.

Or. en

Begrundelse

Hvis det medicinske udstyr importeres af en importør fra et tredjeland, skal det ligeledes 
gennem en ansvarsforsikring sikres, at skaden som følge af det defekte medicinske udstyr rent 
faktisk kan kompenseres.

Ændringsforslag 326
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant og træffer i 
givet fald de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, underretter 
de også straks de kompetente myndigheder 
i de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 45 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant. Hvis udstyret 
udgør en risiko, underretter de også straks 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor de har gjort udstyret 
tilgængeligt og, hvis det er relevant, det 
bemyndigede organ, der har udstedt en 
attest i overensstemmelse med artikel 45 
for det pågældende udstyr, og giver 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

Or. cs

Ændringsforslag 327
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant og træffer i
givet fald de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, underretter 
de også straks de kompetente myndigheder 

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og, hvor det er 
relevant, dennes bemyndigede 
repræsentant og sikrer i givet fald, at der 
træffes de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage og 
gennemfører disse foranstaltninger. Hvis 
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i de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 45 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de
korrigerende foranstaltninger.

udstyret udgør en risiko, underretter de 
også straks de kompetente myndigheder i 
de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 45 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de
gennemførte korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 328
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant og træffer i 
givet fald de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage.
Hvis udstyret udgør en risiko, underretter
de også straks de kompetente myndigheder 
i de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 45 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig 
den manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant og træffer i 
givet fald de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage.
De underretter også straks de kompetente 
myndigheder i alle medlemsstater og alle 
bemyndigede organer i EU med angivelse 
af fabrikantens identifikation og en 
angivelse af, om denne indgår i en 
koncern, med henblik på at de kompetente 
myndigheder undersøger alt udstyr fra 
fabrikanten og fra den koncern, som 
fabrikanten indgår i.

Or. fr
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Ændringsforslag 329
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Importørerne opbevarer i den periode, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 4, en kopi af 
EU-overensstemmelseserklæringen, så den 
står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og de 
sikrer, at den tekniske dokumentation og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle tillæg, 
som er udstedt i overensstemmelse med 
artikel 45, kan stilles til rådighed for disse 
myndigheder, hvis de anmoder herom. Det 
pågældende udstyrs importør og 
bemyndigede repræsentant kan ved 
skriftlig fuldmagt aftale, at denne 
forpligtelse uddelegeres til den 
bemyndigede repræsentant.

9. Importørerne opbevarer i den periode, 
der er nævnt i artikel 8, stk. 4, en kopi af 
EU-overensstemmelseserklæringen, så den 
står til rådighed for 
markedstilsynsmyndighederne, og de 
sikrer, at den tekniske dokumentation og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle tillæg, 
som er udstedt i overensstemmelse med 
artikel 45, kan stilles til rådighed for disse 
myndigheder, hvis de anmoder fabrikanten 
eller den bemyndigede repræsentant
herom.

Or. cs

Ændringsforslag 330
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. Importørerne skal på den kompetente 
nationale myndigheds anmodning
forelægge den al den information og 
dokumentation, der er nødvendig for at 
påvise produktets overensstemmelse med 
lovgivningen. Denne forpligtelse anses for 
opfyldt, når den bemyndigede repræsentant 
for det pågældende udstyr forelægger de 
krævede oplysninger. Importørerne skal, 
hvis den kompetente nationale myndighed 
anmoder herom, samarbejde med den om 

10. Importørerne skal på den kompetente 
nationale myndigheds anmodning
fremsende al den information og 
dokumentation fra fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen. 
Denne forpligtelse anses for opfyldt, når
fabrikanten eller, hvis det er muligt, den 
bemyndigede repræsentant for det 
pågældende udstyr forelægger de krævede 
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foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici i forbindelse med produkter, som de 
har bragt i omsætning.

oplysninger. Importørerne skal, hvis den 
kompetente nationale myndighed anmoder 
herom, samarbejde med den om 
foranstaltninger, der træffes for at undgå 
risici i forbindelse med produkter, som de 
har bragt i omsætning.

Or. cs

Ændringsforslag 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 334
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det bliver ikke muligt for de fleste distributører (såsom farmaceuter) at sikre, at fabrikanten 
har opfyldt deres krav om sporbarhed. For at give et eksempel skal fabrikanterne i henhold til 
artikel 24, stk. 5, opbevare udstyrsidentifikatorer. Farmaceuterne kan ikke sikre 
overensstemmelse hermed uden at have adgang til fabrikantens database.
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Ændringsforslag 335
Philippe Juvin

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

c) fabrikanten og i givet fald importøren 
har opfyldt kravene i henholdsvis
artikel 11, stk. 3, og om det pågældende 
udstyr har en unik udstyrsidentifikation 
som omhandlet i artikel 24, stk. 1, litra a).

Or. fr

Ændringsforslag 336
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Begrundelse

Forslaget sondrer ikke mellem de forskellige roller og ansvarsområder, som aktørerne i 
forsyningskæden for medicinsk udstyr har. Alle distributører ville have de samme 
forpligtelser, hvoraf nogle ville være svære at efterkomme. Dette ændringsforslag skal sikre 
sammenhæng mellem forpligtelsen og den af distributøren udøvede aktivitet i 
overensstemmelse med tilgangen i artikel 19, stk. 2, i forordning nr. 178/2002 om 
fødevaresikkerhed.

Ændringsforslag 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. de

Begrundelse

Der bør skelnes mellem de forskellige former for aktører i forsyningskæden.
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Ændringsforslag 338
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget skelner ikke mellem de forskellige roller og ansvar, som de parter, der er involveret 
i forsyningskæden for medicinsk udstyr, har. Alle distributører pålægges de samme krav, 
hvoraf nogle er praktisk umulige, f.eks. vil det være umuligt for distributørerne at arrangere 
tilbagetrækning af udstyr. Kravet til distributørerne skal sættes i forbindelse med den 
aktivitet, distributøren udfører.

Ændringsforslag 339
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Forslaget skelner ikke mellem de forskellige roller og ansvar, som de parter, der er involveret 
i forsyningskæden for medicinsk udstyr, har.

Ændringsforslag 340
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 

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

importøren og det bemyndigede organ, 
som er ansvarligt for tilsyn med udstyret, 
for så vidt det drejer sig om medicinsk 
udstyr i klasse IIa, IIb og III, såvel som 
den kompetente nationale myndighed. De
sikrer, inden for rammerne af deres 
aktiviteter, at der træffes de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
det pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, samt det 
bemyndigede organ, som er ansvarligt for 
evaluering af udstyret, for så vidt det 
drejer sig om medicinsk udstyr i klasse 
IIa, IIb og III, og give nærmere 
oplysninger om navnlig den manglende 
overensstemmelse med lovgivningen og 
korrigerende foranstaltninger.

Or. fr

Ændringsforslag 341
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. cs

Ændringsforslag 342
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Person, der er ansvarlig for overholdelse af 
forskrifterne

Person, der er ansvarlig for overholdelse

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
produktions- eller kvalitetssikringen.

Ændringsforslag 343
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanterne skal i deres organisation 
have mindst én sagkyndig person, som har 
ekspertviden på området for medicinsk 
udstyr. Ekspertviden påvises ved en af 
følgende kvalifikationer:

Fabrikanterne skal i deres organisation 
have mindst én person med ansvar for 
overholdelse, som har ekspertviden på 
området for medicinsk udstyr. Denne
ekspertviden påvises ved et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin, som er 
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nødvendig for at udføre de opgaver, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2, litra a) og 
b).

Or. en

Begrundelse

Disse krav ville udgøre en alvorlig forhindring for små og mellemstore virksomheder, hvis 
andel er stor i sektoren for medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 344
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanterne skal i deres organisation 
have mindst én sagkyndig person, som har
ekspertviden på området for medicinsk 
udstyr. Ekspertviden påvises ved en af 
følgende kvalifikationer:

Fabrikanterne skal i deres organisation 
have mindst én sagkyndig person, som har
den krævede ekspertise på området for 
medicinsk udstyr. Den krævede ekspertise
påvises ved en af følgende kvalifikationer:

Or. de

Ændringsforslag 345
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Disse krav ville udgøre en alvorlig forhindring for små og mellemstore virksomheder, hvis 
andel er stor i sektoren for medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 346
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. de

Ændringsforslag 347
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 348
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) certifikat for en afsluttet 
naturvidenskabelig, medicinsk eller
teknisk universitetsuddannelse eller

Or. de

Ændringsforslag 349
Peter Liese

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) et eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin, og mindst to års 
erhvervserfaring med lovgivning eller 

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 350
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med 
lovgivning eller kvalitetsstyringssystemer 
vedrørende medicinsk udstyr.

udgår

Or. en

Begrundelse

Disse krav ville udgøre en alvorlig forhindring for små og mellemstore virksomheder, hvis 
andel er stor i sektoren for medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 351
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med 
lovgivning eller kvalitetsstyringssystemer 
vedrørende medicinsk udstyr.

udgår

Or. de
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Ændringsforslag 352
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr.

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

Or. en

Ændringsforslag 353
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr.

b) en uddannelse, der kvalificerer til 
udførelsen af de i stk. 2 anførte opgaver, 
og mindst to års erhvervserfaring; 
kvalifikationerne skal kunne 
dokumenteres på anmodning fra den 
kompetente myndighed.

Or. de

Ændringsforslag 354
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr.

b) to års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 355
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en anerkendt faglig titel med 
udgangspunkt i en positiv 
kompetencevurdering for udøvelse af den 
tekniske profession inden for medicinsk 
udstyr eller produktion.

Or. en

Begrundelse

Ved at inddrage en faglig registreret titel sikres det i højere grad, at de kvalificerede personer 
har de passende kompetencer som eksperter i henhold til lovgivningen. Et eksempel på en 
sådan faglig registrering kan være, at den kvalificerede person har opfyldt de nationale krav 
til Eur Ing, som er EU's faglige registrerede ingeniørtitel.

Ændringsforslag 356
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 1 – litra b a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) Et aftalt sæt færdigheder og 
kompetencer som vedtaget ved de 
kompetente nationale myndigheder, som 
er af relevans for det produktområde, den 
kvalificerede person arbejder på.

Or. en

Ændringsforslag 357
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale bestemmelser 
vedrørende faglige kvalifikationer, kan 
fabrikanter af udstyr efter mål påvise deres 
ekspertviden, jf. første afsnit, ved at have 
mindst to års erhvervserfaring inden for det 
pågældende fremstillingsområde.

Med forbehold af nationale bestemmelser 
vedrørende faglige kvalifikationer, kan 
fabrikanter af udstyr efter mål påvise deres 
ekspertviden, jf. første afsnit, ved at have 
mindst to års erhvervserfaring inden for det 
pågældende fremstillingsområde. Navnlig 
med en afsluttet faglig uddannelse inden 
for virksomhedsledelse eller med en 
afsluttet faglig uddannelse, der giver ret 
til at uddanne lærlinge, anses 
erhvervserfaringen som godtgjort.

Or. de

Begrundelse

Med hensyn til kvalifikationskravene for de personer, der er ansvarlige for overholdelsen af 
bestemmelserne, skal det præciseres, at personer, der har afsluttet en mesteruddannelse på 
det sundhedsfaglige område, også fremover som fabrikanter af udstyr efter mål har ret til at 
åbne og drive en virksomhed uden supplerende krav.

Ændringsforslag 358
Thomas Ulmer
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Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med forbehold af nationale bestemmelser 
vedrørende faglige kvalifikationer, kan 
fabrikanter af udstyr efter mål påvise deres
ekspertviden, jf. første afsnit, ved at have 
mindst to års erhvervserfaring inden for det 
pågældende fremstillingsområde.

Med forbehold af nationale bestemmelser 
vedrørende faglige kvalifikationer, kan 
fabrikanter af udstyr efter mål påvise deres
ekspertise, jf. stk. 1, ved at have mindst to 
års erhvervserfaring inden for det 
pågældende fremstillingsområde.

Or. de

Ændringsforslag 359
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
fabrikanter af udstyr efter mål, der er 
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
fabrikanter af udstyr efter mål, der er
registrerede apoteker eller
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Or. en

Ændringsforslag 360
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 1 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
fabrikanter af udstyr efter mål, der er 
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
fabrikanter af udstyr efter mål, der er
registrerede apoteker eller
mikrovirksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.
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Or. en

Begrundelse

Apotekerne fremstiller en række medicinsk udstyr efter mål såsom cremer, pulver og plaster. 
De tager den omfattende uddannelse i farmaceutiske præparater i løbet af deres formelle 
uddannelse efterfulgt af praktisk anvendelse af denne viden i løbet af den obligatoriske 
praktikperiode. Kravet om to års erfaring er krævende, og det kan muligvis nedbringe 
apotekernes evne til at udføre denne vigtige opgave.

Ændringsforslag 361
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den sagkyndige person skal mindst 
være ansvarlig for følgende:

2. Personen med ansvar for overholdelse
skal mindst være ansvarlig for følgende:

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
produktions- eller kvalitetssikringen.

Ændringsforslag 362
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den tekniske dokumentation og 
overensstemmelseserklæringen er 
udarbejdet og ajourført

udgår

Or. en

Begrundelse

Fabrikanten skal som en del af de overordnede krav til dem udarbejde den tekniske 
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dokumentation og overensstemmelseserklæringen.

Ændringsforslag 363
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at den tekniske dokumentation og 
overensstemmelseserklæringen er 
udarbejdet og ajourført

b) at indberetningsforpligtelserne i 
henhold til artikel 61-66 er opfyldt

Or. de

Ændringsforslag 364
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at indberetningsforpligtelserne i henhold 
til artikel 61-66, er opfyldt

c) at indberetningsforpligtelserne i henhold 
til artikel 59 og 61-66, er opfyldt

Or. en

Begrundelse

Dette inddrager ansvar for at indberette alvorlige hændelser.

Ændringsforslag 365
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for udstyr bestemt til afprøvning, at den 
erklæring, der er nævnt i bilag XIV, 

udgår
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kapitel II, afsnit 4.1, i er udstedt.

Or. de

Ændringsforslag 366
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for udstyr bestemt til afprøvning, at den 
erklæring, der er nævnt i bilag XIV, 
kapitel II, afsnit 4.1, i er udstedt.

d) Hvis mere end én person med ansvar
for overholdelse bærer ansvaret for at 
sikre forholdene i henhold til litra a) i 
dette stykke, skal de pågældende opgaver 
registreres i skriftlig form.

Or. en

Begrundelse

Fabrikanten skal som en del af de overordnede krav til dem udarbejde den tekniske 
dokumentation og overensstemmelseserklæringen.

Ændringsforslag 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) for udstyr bestemt til afprøvning, at den 
erklæring, der er nævnt i bilag XIV, kapitel 
II, afsnit 4.1, i er udstedt.

d) for udstyr bestemt til afprøvning, at den 
erklæring, der er nævnt i bilag XIV, kapitel 
II, afsnit 4.1, i er udstedt, og at kravene til 
indberetning af alvorlige hændelser er 
opfyldt.

Or. en
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Ændringsforslag 368
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis ansvaret deles op mellem flere 
kvalificerede personer i henhold til stk. 1, 
skal deres respektive ansvarsområder 
defineres skriftligt.

Or. de

Ændringsforslag 369
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Den sagkyndige person må ikke bringes
i en ugunstig stilling i fabrikantens 
organisation i forbindelse med korrekt 
varetagelse af sine opgaver.

3. Personen med ansvar for overholdelse
må ikke stilles ugunstigt i fabrikantens 
organisation i forbindelse med korrekt 
varetagelse af sine opgaver.

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
produktions- eller kvalitetssikringen.

Ændringsforslag 370
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bemyndigede repræsentanter skal i 4. De bemyndigede repræsentanter skal i 
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deres organisation have mindst én
sagkyndig person, som har ekspertviden 
om de lovgivningsmæssige krav til 
medicinsk udstyr i Unionen. Ekspertviden
påvises ved en af følgende kvalifikationer:

deres organisation have mindst én person
med ansvar for overholdelse, som har 
ekspertviden om de lovgivningsmæssige 
krav til medicinsk udstyr i Unionen. Denne
ekspertviden påvises ved et 
eksamensbevis, certifikat eller andet 
kvalifikationsbevis for fuldført 
universitetsuddannelse eller tilsvarende 
uddannelse inden for naturvidenskab, 
medicin, farmaci, ingeniørvidenskab eller 
anden relevant disciplin, som er 
nødvendig for at udføre de opgaver, der er 
fastsat i denne artikels stk. 2, litra a) og 
b).

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
produktions- eller kvalitetssikringen.

Ændringsforslag 371
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
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produktions- eller kvalitetssikringen.

Ændringsforslag 372
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 373
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med 
lovgivning eller kvalitetsstyringssystemer 
vedrørende medicinsk udstyr.

udgår

Or. en

Begrundelse

Rollen og ansvaret kan deles af flere personer med ansvar for overholdelse af forskrifterne, 
produktions- eller kvalitetssikringen.
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Ændringsforslag 374
Anna Rosbach

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fem års erhvervserfaring med lovgivning 
eller kvalitetsstyringssystemer vedrørende 
medicinsk udstyr.

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

Or. en

Ændringsforslag 375
Pat the Cope Gallagher

Forslag til forordning
Artikel 13 – stk. 4 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) en anerkendt faglig titel med 
udgangspunkt i en positiv 
kompetencevurdering for udøvelse af den 
tekniske profession inden for medicinsk 
udstyr eller produktion.

Or. en

Begrundelse

Ved at inddrage en faglig registreret titel sikres det i højere grad, at de kvalificerede personer 
har de passende kompetencer som eksperter i henhold til lovgivningen. Et eksempel på en 
sådan faglig registrering kan være, at den kvalificerede person har opfyldt de nationale krav 
til Eur Ing, som er EU's faglige registrerede ingeniørtitel.

Ændringsforslag 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) ændrer udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget, på en sådan 
måde, at overensstemmelsen med de 
gældende krav kan blive påvirket.

c) ændrer udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget, på en sådan 
måde, at overensstemmelsen med de 
gældende krav kan blive påvirket; dette 
omfatter genanvendelse af udstyr uden 
hensyntagen til de specifikationer, der er 
fastsat i fabrikantens brugsvejledning.

Or. en

Ændringsforslag 377
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 19), samler 
eller tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient.

Distributøren, importøren eller andre 
fysiske eller juridiske personer påtager sig 
kun fabrikantens forpligtelser i henhold 
til stk. 1, litra a), hvis det pågældende
udstyr er fremstillet i et tredjeland uden 
for EU. For udstyr, der er fremstillet i EU,
er fabrikantens dokumentation for 
overholdelsen af bestemmelserne i denne 
forordning tilstrækkelig.
Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 19), samler 
eller tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient.

Or. de

Begrundelse

Artikel 14, stk. 1, vedrører virksomheder, der udøver såkaldt egenmærkning, idet de køber 
høreapparater eller briller fra fabrikanter og herefter gør produkterne tilgængelige på 
markedet under eget navn. Disse virksomheder skal i henhold til Kommissionens udkast til 
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forordning have samme forpligtelser som fabrikanterne. Dette er dog urimeligt for udstyr, der 
er fremstillet i EU, idet fabrikanten i disse tilfælde allerede er underlagt omfattende 
forpligtelser.

Ændringsforslag 378
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 19), samler 
eller tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient.

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, stk. 1, nr. 19), samler 
eller tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient.

Or. en

Ændringsforslag 379
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Inden ommærket eller ompakket udstyr 
gøres tilgængeligt, underretter distributøren 
eller importøren, jf. stk. 3, fabrikanten og 
den kompetente myndighed i den 
medlemsstat, hvor vedkommende agter at 
gøre udstyret tilgængeligt, og giver dem, 
efter anmodning, en prøve eller model af 
det ommærkede eller ompakkede udstyr, 
herunder oversatte mærkninger og 
brugsanvisninger. Vedkommende 
forelægger den kompetente myndighed en 
attest, som attesterer, at 
kvalitetsstyringssystemet opfylder de krav, 
der er fastsat i stk. 3, og som er udstedt af 
det bemyndigede organ, jf. artikel 29, der 

4. Senest 28 kalenderdage inden
ommærket eller ompakket udstyr gøres 
tilgængeligt, underretter distributøren eller 
importøren, jf. stk. 3, fabrikanten og den 
kompetente myndighed i den medlemsstat, 
hvor vedkommende agter at gøre udstyret 
tilgængeligt, og giver dem, efter 
anmodning, en prøve af det ommærkede
eller ompakkede udstyr, herunder oversatte 
mærkninger og brugsanvisninger. 
Vedkommende forelægger inden for de 28 
kalenderdage den kompetente myndighed 
en attest, som attesterer, at 
kvalitetsstyringssystemet opfylder de krav, 
der er fastsat i stk. 3, og som er udstedt af 
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er udpeget for den type udstyr, som er 
omfattet af de aktiviteter, der er omhandlet 
i stk. 2, litra a) og b).

det bemyndigede organ, jf. artikel 29, der 
er udpeget for den type udstyr, som er 
omfattet af de aktiviteter, der er omhandlet 
i stk. 2, litra a) og b).

Or. cs

Ændringsforslag 380
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. fr

Ændringsforslag 381
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Engangsudstyr og oparbejdning heraf Udstyr beregnet til engangsbrug og 
oparbejdning heraf

Or. en

Ændringsforslag 382
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
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egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

egnet til videre anvendelse i Unionen, og 
for så vidt udstyret ikke er anført på listen 
over udstyr, der er uegnet til 
oparbejdning, anses for at være fabrikant 
af det oparbejdede udstyr og skal påtage 
sig de forpligtelser, som påhviler en 
fabrikant i henhold til denne forordning.

Or. cs

Ændringsforslag 383
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder udstyr beregnet til 
engangsbrug for at gøre det egnet til 
videre anvendelse i Unionen, anses for at 
være fabrikant af det oparbejdede udstyr og 
skal påtage sig de forpligtelser, som 
påhviler en fabrikant i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Ændringsforslag 384
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.
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Hospitaler, der oparbejder engangsudstyr 
internt, anses ikke som fabrikanter. De 
skal imidlertid påvise den nødvendige 
ekspertise til den interne oparbejdning og 
have en ansvarsforsikring, der dækker i 
tilfælde af problemer i forbindelse med 
oparbejdningen.

Or. de

Ændringsforslag 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person,
herunder sundhedsinstitutioner som
fastsat i art. 4.4, som oparbejder 
engangsudstyr for at gøre det egnet til 
videre anvendelse i Unionen, anses for at 
være fabrikant af det oparbejdede udstyr og 
skal påtage sig de forpligtelser, som 
påhviler en fabrikant i henhold til denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Patientsikkerheden skal sikres på ensartet vis, uanset hvem der oparbejder engangsudstyret. 
Det skal således tydeliggøres, at alle oparbejdningsvirksomheder, herunder hospitaler og 
andre sundhedsinstitutioner, skal opfylde de samme krav til sikkerhed og ydeevne som 
gældende for det oprindeligt fremstillede udstyr. 

Ændringsforslag 386
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning. Dette krav 
gælder også for hospitaler og andre 
sundhedsinstitutioner som defineret i 
artikel 2.1.24.

Or. da

Ændringsforslag 387
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen,
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, skal 
overholde de bestemmelser, 
Kommissionen fastsætter i form af 
gennemførelsesretsakter for at sikre 
oparbejdningssikkerheden

Or. en

Begrundelse

Oparbejdningen skal være underlagt sikkerhedskrav, som dog skal være fastsat i 
gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 388
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun engangsudstyr, der er bragt i 
omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [date of application of this 
Regulation] i overensstemmelse med 
direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
93/42/EØF, kan oparbejdes.

2. Kun udstyr beregnet til engangsbrug, 
der er bragt i omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [date of application of this 
Regulation] i overensstemmelse med 
direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
93/42/EØF, kan oparbejdes, og kun hvis 
dette er tilladt i henhold til den nationale 
lovgivning og kan dokumenteres at være 
mere sikkert for patienten af 
oparbejdningsvirksomheden.

Or. en

Ændringsforslag 389
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kun engangsudstyr, der er bragt i 
omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [date of application of this 
Regulation] i overensstemmelse med 
direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
93/42/EØF, kan oparbejdes.

2. Kun udstyr beregnet til engangsbrug, 
der er bragt i omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [date of application of this 
Regulation] i overensstemmelse med 
direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
93/42/EØF, kan oparbejdes.

Or. en

Ændringsforslag 390
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
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gennemførelsesretsakter retningslinjer for 
oparbejdning af medicinsk udstyr, som 
indeholder standardiserbare, 
reproducerbare og effektive rengørings-, 
desinfektions- og steriliseringsprocesser i 
overensstemmelse med risikovurderingen 
for et medicinsk udstyr samt krav til 
systemer til hygiejne, forebyggelse af 
infektioner samt kvalitetsstyring og 
dokumentation for fysiske eller juridiske 
personer, der oparbejder medicinsk 
udstyr. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages i henhold til proceduren som 
omhandlet i artikel 88, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Oparbejdning af medicinsk udstyr bør i EU's indre marked bidrage til at skabe et fælles 
beskyttelsesniveau med fælles retningslinjer. Allerede eksisterende nationale referencer kan 
danne grundlag for udarbejdelsen af disse.

Ændringsforslag 391
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger.

3. Oparbejdning af implantabelt
engangsudstyr og kirurgisk invasivt 
engangsudstyr er forbudt.

Or. fr

Ændringsforslag 392
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger.

3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger; i den forbindelse skal 
hygiejnekravene til oparbejdning af 
medicinsk udstyr som anbefalet af den 
tyske kommission for hospitalshygiejne og 
forebyggelse af infektioner (KRINKO) ved 
Robert Koch-instituttet (RKI) og det tyske 
forbundsinstitut for lægemidler og 
medicinsk udstyr (BfArM) gælde som 
praktiske eksempler.

Or. de

Begrundelse

Oparbejdningen af medicinsk udstyr er en praksis, der anvendes hensigtsmæssigt i mange 
medlemsstater. Den skal være videnskabsfunderet og gennemføres inden for passende 
rammer. I den forbindelse giver de nævnte anbefalinger gode rammer.

Ændringsforslag 393
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger.

3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger. Den videnskabelige 
dokumentation skal ligeledes tage højde 
for tilfælde, hvor situationen er kritisk 
som følge af den behandlede sygdoms 
alvor.

Or. en
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Begrundelse

Eksempelvis adrenalinsprøjter til patienter med allergier.

Ændringsforslag 394
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I tilfælde af oparbejdning af 
medicinsk engangsudstyr skal den 
juridiske eller fysiske person som omtalt i 
stk. 1 sikre det oparbejdede udstyrs 
sporbarhed, herunder tydelige 
indikationer for, hvor ofte udstyret 
allerede er blevet oparbejdet.

Or. en

Ændringsforslag 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Den juridiske eller fysiske person som 
omtalt i stk. 1 skal fastsætte det 
maksimale antal gange, engangsudstyr 
må oparbejdes, og skal sikre, at udstyret 
ikke oparbejdes flere gange end dette. 

Or. en

Ændringsforslag 396
Milan Cabrnoch
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
skal Kommissionen opstille og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
kategorier eller grupper af engangsudstyr 
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

4. Ved hjælp af delegerede retsakter skal 
Kommissionen opstille og regelmæssigt 
ajourføre en liste over kategorier og 
grupper af engangsudstyr, der ikke kan 
oparbejdes på grund af en reel 
sikkerhedsrisiko. De delegerede retsakter 
vedtages i overensstemmelse med artikel 
89.

Ved hjælp af gennemførelsesretsakter skal 
Kommissionen opstille og regelmæssigt 
ajourføre en liste over kategorier eller 
grupper af engangsudstyr til kritisk 
anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse
delegerede retsakter vedtages i
overensstemmelse med artikel 89.

Or. cs

Ændringsforslag 397
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter
skal Kommissionen opstille og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
kategorier eller grupper af engangsudstyr
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

4. Ved hjælp af delegerede retsakter skal 
Kommissionen opstille og regelmæssigt 
ajourføre en liste over kategorier eller 
grupper af udstyr beregnet til engangsbrug 
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse
delegerede retsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 89.

Or. en
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Ændringsforslag 398
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
skal Kommissionen opstille og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
kategorier eller grupper af engangsudstyr 
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
skal Kommissionen opstille en liste over 
kategorier eller grupper af engangsudstyr 
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Denne liste 
skal desuden omfatte krav til hygiejne, 
forebyggelse af infektioner,
kvalitetsstyring og dokumentation for 
fysiske eller juridiske personer, der 
oparbejder udstyr til kritisk anvendelse. 
Listen ajourføres regelmæssigt. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. de

Begrundelse

For at kunne garantere en sikker oparbejdning af udstyr til kritisk anvendelse er det absolut 
nødvendigt at fastsætte særlige krav til oparbejdernes kvalifikation og udstyr. Disse bør af 
Kommissionen defineres med henblik på at opnå et fælles beskyttelsesniveau i hele EU.

Ændringsforslag 399
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Navn og adresse på fabrikanten af det 
oprindelige engangsudstyr skal ikke 
længere fremgå af mærkningen, men skal 
nævnes i brugsanvisningen til det 
oparbejdede udstyr.

Navn og adresse på fabrikanten af det 
oprindelige udstyr beregnet til 
engangsbrug skal ikke længere fremgå af 
mærkningen, men skal nævnes i 
brugsanvisningen til det oparbejdede 
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udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 400
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. En medlemsstat kan ud fra hensyn til 
beskyttelse af folkesundheden, der er 
specifikke for denne medlemsstat, 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der på dens område 
forbyder følgende:

udgår

a) oparbejdning af engangsudstyr og 
overførsel af engangsudstyr til en anden 
medlemsstat eller til et tredjeland med 
henblik på oparbejdning
b) tilgængeliggørelse af oparbejdet 
engangsudstyr.
Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om nationale bestemmelser 
og begrundelsen for at indføre dem. 
Kommissionen stiller oplysningerne til 
rådighed for offentligheden.

Or. de

Begrundelse

Artikel 72 i Kommissionens forslag fastsætter en vurderingsprocedure for behandling af 
overensstemmende udstyr, som udgør en risiko for sundheden og sikkerheden. Af respekt for 
det indre marked bør denne procedure ligeledes finde anvendelse på oparbejdet udstyr.

Ændringsforslag 401
Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Patienter skal altid oplyses om det, når 
der gøres brug af oparbejdet 
engangsudstyr.

Or. en

Ændringsforslag 402
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen fastlægger ved hjælp 
af gennemførelsesretsakter og i 
samarbejde med det internationale 
reguleringsforum og de internationale 
standardiseringsorganer entydige høje 
standarder for kvalitet og sikkerhed i 
forbindelse med oparbejdning af 
engangsudstyr, herunder særlige krav til 
fabrikanter af oparbejdet udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 403
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) oparbejdning af engangsudstyr og 
overførsel af engangsudstyr til en anden 
medlemsstat eller til et tredjeland med 
henblik på oparbejdning

a) oparbejdning af udstyr beregnet til 
engangsbrug og overførsel af udstyr 
beregnet til engangsbrug til en anden 
medlemsstat eller til et tredjeland med 
henblik på oparbejdning



AM\936125DA.doc 63/84 PE510.765v01-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 404
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 6 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) tilgængeliggørelse af oparbejdet
engangsudstyr.

b) tilgængeliggørelse af oparbejdet udstyr 
beregnet til engangsbrug.

Or. en

Ændringsforslag 405
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Engangsudstyr og oparbejdning heraf

Engangsudstyr må ikke oparbejdes med 
henblik på genanvendelse på det 
europæiske marked.

Or. fr

Ændringsforslag 406
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implantatkort Information om implantabelt udstyr og
implantatkort
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Or. en

Ændringsforslag 407
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 16 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Implantatkort Information om implantabelt udstyr

Or. en

Begrundelse

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Ændringsforslag 408
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

Dette stykke finder ikke anvendelse på 
tandfyldninger, klemmer og suturer.

Or. fr
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Ændringsforslag 409
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr
tilgængeliggør på forhånd de oplysninger, 
der skal medtages i et implantatpas eller et
implantatkort, for lægen eller, hvor det er 
relevant, for den patient, der skal have
udstyret implanteret.

Or. en

Ændringsforslag 410
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr, der 
er emballeret sterilt, udleverer på forhånd
sammen med udstyret et implantatkort eller 
et implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret, til sundhedspersonernes 
repræsentant.
Den person, der foretager implantationen, 
er ansvarlig for udlevering og 
videregivelse af oplysningerne til 
databasen.
Følgende implantater er undtaget herfra: 
suturer, klemmer, skruer, plader og 
tilbehør til ortopædiske implantater.
Kommissionen kontrollerer og ajourfører 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
regelmæssigt listen over implantater, der 
er undtaget. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages i 
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overensstemmelse med artikel 88, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Det skal sikres, at oplysningerne videregives til Euramed-databasen.

Ændringsforslag 411
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den sundhedsperson, der implanterer
udstyret, som skal:

Or. en

Ændringsforslag 412
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 til 
identifikation af, hvilket implantabelt 
udstyr fabrikanten skal levere et 
implantatkort med, enten i elektronisk 
form eller med andre midler indeholdende 
oplysningerne som omtalt i stk. 2, der 
gøres tilgængeligt for den patient, der har 
fået udstyret implanteret.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt, at der er en afgrænsning mellem implantabelt udstyr, som kræver disse 
implantatkort, eksempelvis i tilfælde af implantabelt medicinsk udstyr såsom suturer, 
kirurgiske clips, nåle, skruer og tandfyldninger.

Ændringsforslag 413
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret. Implantatkortet skal ligeledes 
stilles til rådighed i elektronisk form, og 
medlemsstaterne skal sikre, at 
hospitalerne og klinikkerne opbevarer en 
elektronisk version, således at det nemt 
kan videresendes på anmodning fra en 
patient.

Or. en

Begrundelse

Som anbefalet i Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2012 om defekte 
silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP.

Ændringsforslag 414
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret
oplysninger, som skal videregives til den 
sundhedsperson, der implanterer udstyret, 



PE510.765v01-00 68/84 AM\936125DA.doc

DA

implanteret. som bærer ansvaret for:
- at videregive disse oplysninger til 
patienten og
- at registrere disse oplysninger i 
patientens lægejournal.

Or. en

Begrundelse

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Ændringsforslag 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

1. Fabrikanter af implantabelt udstyr 
udleverer sammen med udstyret et 
implantatkort, der gøres tilgængeligt for 
den patient, der har fået udstyret 
implanteret.

Fabrikanten skal opbevare en elektronisk 
version af disse oplysninger og gøre den 
tilgængelig for patienten på anmodning, 
så længe udstyret er implanteret i 
patienten.

Or. en

Ændringsforslag 416
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – led 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- registrere alle oplysningerne på kortet i 
patientens lægejournal

Or. en

Ændringsforslag 417
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 1 – led 2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- overdrage patienten kortet

Or. en

Ændringsforslag 418
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Medlemsstaterne kan indføre 
nationale bestemmelser, som indeholder 
krav om, at implantatkortet også 
indeholder oplysninger om opfølgende 
efterbehandling, og at det skal 
underskrives af både patienten og den 
kirurg, der er ansvarlig for operationen.

Or. en

Ændringsforslag 419
Marian Harkin
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Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette kort skal indeholde følgende: Disse oplysninger skal indeholde følgende:

Or. en

Begrundelse

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

Ændringsforslag 420
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) oplysninger om de særlige kendetegn 
for udstyret og eventuelle bivirkninger

Or. en

Begrundelse

Som anbefalet i Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2012 om defekte 
silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP.

Ændringsforslag 421
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) en kort beskrivelse af kendetegnene 
for udstyret, herunder de anvendte 
materialer

Or. en

Ændringsforslag 422
Linda McAvan

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) et område til kirurgens og patientens 
underskrift, så kortet kan bruges som en 
samtykkeformular for operationen.

Or. en

Begrundelse

Som anbefalet i Europa-Parlamentets beslutning af 14. juni 2012 om defekte 
silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP.

Ændringsforslag 423
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

cb) de potentielle alvorlige hændelser, der 
kan finde sted på baggrund af 
oplysningerne fra den kliniske evaluering 
og afprøvning.

Or. en
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Ændringsforslag 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne skal formuleres således, at 
de let kan forstås af en lægmand.

Oplysningerne skal formuleres således, at 
de let kan forstås af en lægmand. Disse 
oplysninger skal udleveres til patienten på 
tidspunktet for samtykke, før udstyret 
implanteres. Patienterne har krav på at 
blive oplyst om, at implantater ikke er 
permanente og måske vil skulle udskiftes 
eller fjernes. Patienterne har ligeledes 
krav på at blive oplyst om kvaliteten af 
implantaterne og de potentielle risici, der 
er forbundet hermed.

Or. en

Begrundelse

Dette er anført i Europa-Parlamentets beslutning om defekte silikonebrystimplantater fra den 
franske virksomhed PIP (2012/2621(RSP)).

Ændringsforslag 425
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal oversættes til det eller 
de officielle EU-sprog, der kræves af de(n) 
medlemsstat(er), hvor udstyret gøres 
tilgængeligt.

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal foreligge på et officielt
EU-sprog, som kan accepteres af det 
bemyndigede organ, der udarbejder 
overensstemmelseserklæringen i 
overensstemmelse med artikel 42.
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Or. cs

Ændringsforslag 426
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal oversættes til det eller 
de officielle EU-sprog, der kræves af de(n)
medlemsstat(er), hvor udstyret gøres 
tilgængeligt.

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal udarbejdes på et 
officielt EU-sprog, der kræves af den
medlemsstat, hvor udstyret markedsføres 
samt på engelsk, såfremt udstyret gøres 
tilgængeligt i andre medlemsstater.

Or. de

Ændringsforslag 427
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal oversættes til det eller 
de officielle EU-sprog, der kræves af 
de(n) medlemsstat(er), hvor udstyret gøres 
tilgængeligt.

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal oversættes til engelsk 
samt til en version på sproget i den
medlemsstat (hvis påbudt), hvor
fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant har sit hovedsæde.
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Or. en

Begrundelse

Overensstemmelseserklæringen er stilet til bemyndigede organer og myndigheder – ikke 
patienter. Tilvejebringelse af oversættelser af EU-overensstemmelseserklæringen for alle EU-
lande, hvor produkterne gøres tilgængelige, vil øge omkostningerne for små virksomheder.

Ændringsforslag 428
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal oversættes til det eller 
de officielle EU-sprog, der kræves af de(n) 
medlemsstat(er), hvor udstyret gøres 
tilgængeligt.

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
det er dokumenteret, at kravene i denne 
forordning er opfyldt. Den skal løbende 
ajourføres. Erklæringen skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag III. Den skal gøres tilgængelig på ét 
officielt EU-sprog.

Or. en

Begrundelse

Det er byrdefuldt og betragtes som unødvendigt at oversætte EU-erklæringerne til flere sprog.

Ændringsforslag 429
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge mindstekravet til 

udgår
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indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen, jf. bilag 
III, på baggrund af den tekniske 
udvikling.

Or. cs

Ændringsforslag 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 17 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen, jf. bilag 
III, på baggrund af den tekniske 
udvikling.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 18 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Hvor det er relevant, skal CE-
mærkningen følges af 
identifikationsnummeret for det 
bemyndigede organ, der er ansvarligt for 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
i artikel 42. Identifikationsnummeret skal 
også fremgå af informationsmateriale, som 
nævner, at udstyret opfylder de 
lovgivningsmæssige krav til CE-mærkning.

5. Hvor det er relevant, skal CE-
mærkningen følges af 
identifikationsnummeret for det 
bemyndigede organ, der er ansvarligt for 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
i artikel 42. Identifikationsnummeret og 
kontaktoplysningerne for det ansvarlige 
bemyndigede organ skal også fremgå af 
informationsmateriale, som nævner, at 
udstyret opfylder de lovgivningsmæssige 
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krav til CE-mærkning.

Or. en

Ændringsforslag 432
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden i væsentlig grad at 
ændre dets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, skal sikre, at 
artiklen ikke forringer udstyrets sikkerhed 
og ydeevne. Dokumentation skal stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden at ændre dets 
ydeevne eller sikkerhedsegenskaber, skal 
sikre, at artiklen ikke forringer udstyrets 
sikkerhed og ydeevne. Dokumentation skal 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 433
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden i væsentlig grad at 
ændre dets ydeevne eller 

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden i væsentlig grad at 
ændre dets ydeevne eller 
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sikkerhedsegenskaber, skal sikre, at 
artiklen ikke forringer udstyrets sikkerhed 
og ydeevne. Dokumentation skal stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

sikkerhedsegenskaber, skal sikre, at 
artiklen ikke forringer udstyrets sikkerhed 
og ydeevne. For så vidt angår udstyr, der 
består af mere end én implantabel del, 
skal det sikres, at artiklen ikke kræver 
udskiftning af hele udstyret på grund af 
inkompatibilitet med udstyrets 
funktionelle del. Dokumentation skal 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 434
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden i væsentlig grad at 
ændre dets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, skal sikre, at 
artiklen ikke forringer udstyrets sikkerhed 
og ydeevne. Dokumentation skal stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne.

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden at ændre dets 
ydeevne eller sikkerhedsegenskaber, skal 
sikre, at artiklen ikke forringer udstyrets 
sikkerhed og ydeevne. Dokumentation skal 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne.

Or. en

Ændringsforslag 435
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En artikel, som er specielt beregnet til at 
erstatte en del eller en komponent, der 
indgår i udstyr, og som i væsentlig grad 
ændrer udstyrets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, betragtes som 
udstyr.

2. En artikel, som er specielt beregnet til at 
erstatte en del eller en komponent, der 
indgår i udstyr, og som i væsentlig grad 
ændrer udstyrets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, betragtes som 
udstyr og skal opfylde kravene i denne 
forordning.

Or. de

Ændringsforslag 436
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Enhver fysisk eller juridisk person, 
som oparbejder udstyr i overensstemmelse 
med anbefalingerne fra fabrikanten af 
udstyret, skal sikre, at udstyrets 
egenskaber eller sikkerhed ikke påvirkes 
negativt.

Or. de

Ændringsforslag 437
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 21 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2b. Enhver fysisk eller juridisk person, 
som oparbejder udstyr uden en anbefaling 
om oparbejdning fra fabrikanten af 
udstyret eller uden at overholde en sådan 
anbefaling, anses i henhold til denne 
forordning selv som fabrikant.
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Or. de

Ændringsforslag 438
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 22 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 22 a
Ansvar i tilfælde af skade, som patienten 
har lidt på grund af medicinsk udstyr i 

klasse IIb eller klasse III
Fabrikanten holdes som juridisk 
ansvarlig for skade, som patienten lider 
på grund af medicinsk udstyr i klasse IIb 
eller klasse III, medmindre vedkommende 
kan bevise, at skaden skyldes 
sundhedspersonens eller patientens 
mangelfulde anvendelse, hvor det er 
relevant.

Or. en

Begrundelse

Det bør være klart, hvem der bærer ansvaret, hvis patienten lider skade.

Ændringsforslag 439
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 23 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål og udstyr bestemt til afprøvning, 
skal de erhvervsdrivende kunne 
identificere følgende i den periode, der er 
omhandlet i artikel 8, stk. 4:

For så vidt angår udstyr, bortset fra udstyr 
efter mål og udstyr bestemt til afprøvning, 
skal de erhvervsdrivende kunne 
identificere følgende i en periode på 10 år:
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Or. cs

Ændringsforslag 440
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår udstyr, bortset fra 
udstyr efter mål og udstyr bestemt til 
afprøvning, indføres der i Unionen et 
system for unik udstyrsidentifikation. UDI-
systemet skal gøre det muligt at 
identificere og spore udstyr, og det skal 
bestå af følgende:

1. For så vidt angår udstyr fra klasse II og 
opefter, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, indføres der i 
Unionen et system for unik 
udstyrsidentifikation. UDI-systemet skal 
gøre det muligt at identificere og spore 
udstyr, og det skal bestå af følgende:

Or. de

Ændringsforslag 441
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. For så vidt angår udstyr, bortset fra 
udstyr efter mål og udstyr bestemt til 
afprøvning, indføres der i Unionen et 
system for unik udstyrsidentifikation. UDI-
systemet skal gøre det muligt at 
identificere og spore udstyr, og det skal 
bestå af følgende:

1. For så vidt angår udstyr, bortset fra
udstyr efter mål og udstyr bestemt til 
afprøvning, indføres der i Unionen et
fælles system for unik 
udstyrsidentifikation. UDI-systemet skal 
gøre det muligt at identificere og spore 
udstyr, om muligt være i 
overensstemmelse med den globale 
lovgivningsmæssige tilgang for UDI i 
medicinsk udstyr, og det skal bestå af 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Ordet "fælles" skal indsættes for at sikre, at vi har en entydig og harmoniseret tilgang til UDI 
i Europa og globalt, hvor det er muligt.
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Ændringsforslag 442
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 2 – litra e – nr. i

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 443
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) fastlægge, hvilket udstyr eller hvilke 
kategorier eller grupper af udstyr der skal 
identificeres på grundlag af UDI-systemet, 
jf. stk. 1-6, og tidsfristerne for 
gennemførelsen af dette. På grundlag af en 
risikobaseret tilgang skal gennemførelsen 
af UDI-systemet ske gradvist begyndende 
med udstyr i den højeste risikoklasse

a) fastlægge, hvilket udstyr eller hvilke 
kategorier eller grupper af udstyr der skal 
identificeres på grundlag af UDI-systemet, 
jf. stk. 1-6, og tidsfristerne for
gennemførelsen af dette. På grundlag af en 
risikobaseret tilgang skal gennemførelsen 
af UDI-systemet begrænses til udstyr i den 
højeste risikoklasse

Or. en

Begrundelse

De obligatoriske forpligtelser under det fremtidige UDI-system skal begrænses til udstyr i 
højeste risikoklasse for at undgå at skabe overdrevne administrative og finansielle byrder 
inden for sundhedsplejen uden tilsvarende forbedringer i patientsikkerheden.



PE510.765v01-00 82/84 AM\936125DA.doc

DA

Ændringsforslag 444
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 7 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) angive, hvilke oplysninger der skal
fremgå af produktionsidentifikationskoden, 
som på grundlag af en risikobaseret 
tilgang kan variere afhængigt af udstyrets 
risikoklasse

b) angive, hvilke oplysninger der skal 
fremgå af produktionsidentifikationskoden

Or. en

Begrundelse

De obligatoriske forpligtelser under det fremtidige UDI-system skal begrænses til udstyr i 
højeste risikoklasse for at undgå at skabe overdrevne administrative og finansielle byrder 
inden for sundhedsplejen uden tilsvarende forbedringer i patientsikkerheden.

Ændringsforslag 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kompatibiliteten med de 
identifikationssystemer for medicinsk 
udstyr, som allerede findes på markedet.

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til en problemfri afvikling er det vigtigt, at sporbarhedssystemerne er teknisk 
kompatible.

Ændringsforslag 446
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 447
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 448
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra e a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) UDI-systemernes kompatibilitet med 
sikkerhedsbestemmelserne fastsat i 
direktiv 2011/62/EU om ændring af 
direktiv 2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler for så vidt angår forhindring 
af, at forfalskede lægemidler kommer ind 
i den lovlige forsyningskæde.

Or. fr

Ændringsforslag 449
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kompatibiliteten med de øvrige 
sporbarhedssystemer, som anvendes af de 
relevante aktører inden for medicinsk 
udstyr.

Or. fr

Begrundelse

Der bør indføres et elektronisk autentificeringssystem for lægemidler på baggrund af 
direktivet om forfalskede lægemidler. Det er vigtigt, at systemer til medicinsk udstyr og 
systemer til lægemidler er kompatible for at undgå betydelige byrder for de aktører i 
forsyningskæden, som arbejder med begge typer produkter.


