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Ändringsförslag 297
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 299
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den tekniska dokumentationen är 
omfångsrik eller förvaras på olika platser 
ska tillverkaren på en behörig myndighets 
begäran tillhandahålla en 
sammanfattning av den tekniska 
dokumentationen och på begäran ge 
tillgång till den fullständiga tekniska 
dokumentationen.

utgår

Or. de

Motivering

Det är nödvändigt med särskilda kliniska produktstandarder, som utarbetas av oberoende 
experter i form av en internationell sammanställning för varje kategori av medicintekniska 
högriskprodukter och som anger vilka kriterier som ska ligga till grund för bedömningen av 
nya produkter. I dessa standarder ska det också finnas rekommendationer om vilken 
bedömning som ska göras för en produkt innan den har kommit ut på marknaden.

Ändringsförslag 300
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den tekniska dokumentationen är 
omfångsrik eller förvaras på olika platser 
ska tillverkaren på en behörig myndighets 
begäran tillhandahålla en 
sammanfattning av den tekniska 
dokumentationen och på begäran ge 
tillgång till den fullständiga tekniska 
dokumentationen.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 301
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta 
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Analyser av och rapporter om
övervakningen av produkter som släppts 
ut på marknaden ska utföras av 
oberoende organ. Planen för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden 
ska innehålla rutiner för att samla in, 
registrera och undersöka klagomål och 
rapporter från hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter eller 
användare om misstänkta tillbud med en 
produkt, föra register över produkter som 
inte uppfyller kraven och återkallelser eller 
tillbakadragande av produkter samt, om det 
anses lämpligt med tanke på produktens 
art, genomföra slumpvis provning av 
saluförda produkter. Planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden ska också innehålla en plan 
för klinisk uppföljning efter utsläppandet 
på marknaden i enlighet med del B i 
bilaga XIII. Om en klinisk uppföljning inte 
anses nödvändig ska detta vederbörligen 
motiveras och dokumenteras i planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden.

Or. fr

Motivering

För att säkerställa full insyn bör man i övervakningen av produkter som släppts ut på 
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marknaden även ta hjälp av oberoende vetenskapliga experter.

Ändringsförslag 302
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta 
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden.
Analys och rapportering om övervakning 
av produkter som släppts ut på 
marknaden ska också utföras av 
oberoende organisationer. Planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden ska innehålla rutiner för att 
samla in, registrera och undersöka 
klagomål och rapporter från hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter eller 
användare om misstänkta tillbud med en 
produkt, föra register över produkter som 
inte uppfyller kraven och återkallelser eller 
tillbakadragande av produkter samt, om det 
anses lämpligt med tanke på produktens 
art, genomföra slumpvis provning av 
saluförda produkter. Planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden ska också innehålla en plan 
för klinisk uppföljning efter utsläppandet 
på marknaden i enlighet med del B i 
bilaga XIII. Om en klinisk uppföljning inte 
anses nödvändig ska detta vederbörligen 
motiveras och dokumenteras i planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Vid analys och 
rapportering av den kliniska 
uppföljningen bör även oberoende 
organisationer beaktas. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta 
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

Or. de
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Motivering

För att öppenhet ska råda bör även oberoende vetenskapliga uppgifter beaktas i detta 
sammanhang.

Ändringsförslag 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta 
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden.
Planen ska godkännas av de myndigheter 
som utfärdar godkännande för 
försäljning för produkter eller utvärderar 
dessa och ska utföras av en oberoende 
myndighet som inte på något sätt varit 
delaktig i utfärdandet av godkännande för 
försäljning eller utvärdering. Planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden ska innehålla rutiner för att 
samla in, registrera och undersöka 
klagomål och rapporter från hälso- och 
sjukvårdspersonal, patienter eller 
användare om misstänkta tillbud med en 
produkt, föra register över produkter som 
inte uppfyller kraven och återkallelser eller 
tillbakadragande av produkter samt, om det 
anses lämpligt med tanke på produktens 
art, genomföra slumpvis provning av 
saluförda produkter. Planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden ska också innehålla en plan 
för klinisk uppföljning efter utsläppandet 
på marknaden i enlighet med del B i 
bilaga XIII. Om en klinisk uppföljning inte 
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anses nödvändig ska detta vederbörligen 
motiveras och dokumenteras i planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden.

Or. fr

Ändringsförslag 305
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om övervakningen av produkter som 
släppts ut på marknaden ger vid handen att 
det behövs korrigerande åtgärder ska 
tillverkaren vidta lämpliga åtgärder.

Om övervakningen av produkter som 
släppts ut på marknaden ger vid handen att 
det behövs korrigerande åtgärder ska 
tillverkaren vidta lämpliga åtgärder, vilket 
inbegriper att omedelbart meddela den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed), inrättad genom 
kommissionens beslut 2010/227/EU av 
den 19 april 2010.

Or. fr

Motivering

Det ska vara lätt att få tillgång till rapporter om komplikationer eller tillbud som en produkt 
gett upphov till. Eudamed kan användas för att samla in och offentliggöra all information 
som rör medicintekniska produkter som släppts ut på den europeiska marknaden.

Ändringsförslag 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om övervakningen av produkter som 
släppts ut på marknaden ger vid handen 
att det behövs korrigerande åtgärder ska 

Om övervakningen av produkter som släppts 
ut på marknaden ger vid handen att det 
behövs korrigerande åtgärder ska tillverkaren 
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tillverkaren vidta lämpliga åtgärder. vidta lämpliga åtgärder, inbegripet att genast 
rapportera detta till den europeiska 
databasen för medicintekniska produkter 
(Eudamed), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2010/227/EU.

Or. en

Ändringsförslag 307
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av den information som ska lämnas 
i enlighet med avsnitt 19 i bilaga I på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den avsedda användaren eller 
patienten. Den medlemsstat där produkten 
tillhandahålls för användaren eller 
patienten får lagstadga om vilket eller 
vilka språk den information som 
tillverkaren ska lämna ska vara avfattad 
på.

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av den bruksanvisning och den
säkerhetsinformation som ska lämnas i 
enlighet med avsnitt 19 i bilaga I på ett 
språk som lätt kan förstås av den avsedda 
användaren eller patienten, vilket den 
berörda medlemsstaten får lagstadga om.

Or. en

Ändringsförslag 308
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 

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

eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
distributörerna, importörerna och i 
förekommande fall sin auktoriserade 
representant om detta.

Or. cs

Ändringsförslag 309
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Läkarna är de som i första hand använder sig av medicintekniska produkter. De bör ha 
tillgång till alla tekniska och kliniska data om en medicinteknisk produkt. Dessa uppgifter 
behövs för att kirurger och andra läkare ska kunna välja vilka produkter de ska använda med 
hänsyn till effektivitet och säkerhet.
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Ändringsförslag 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Läkare är de största användarna av medicintekniska produkter. De bör ha tillgång till alla
tekniska och kliniska data om en medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag 311
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet, 
konsumentförening, patientförening eller 
förening för sjukvårdspersonal ge 
myndigheten all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
produkten överensstämmer med kraven, på 
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begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande.

ett av unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten eller 
föreningen. Via en myndighet ska de på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande. Via en förening ska den 
behöriga myndigheten upplysa om den 
information som utbyts.

Or. fr

Ändringsförslag 312
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. es

Ändringsförslag 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Om det finns anledning att tro att en 
medicinteknisk produkt har vållat skador 
kan den användare som eventuellt lidit 
skada, den till vilken användarens rätt 
övergått, användarens obligatoriska 
sjukförsäkring eller andra tredje parter 
som påverkas av skadan begära den 
information som avses i första meningen 
från tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant.
Rätten till information ska också föreligga 
under de förhållanden som avses i första 
meningen och gäller också gentemot 
medlemsstaternas behöriga myndigheter 
som ansvarar för kontrollerna av den 
berörda medicintekniska produkten, såväl 
som gentemot ett anmält organ som har 
utfärdat ett intyg i enlighet med artikel 45 
eller på annat sätt tagit del i förfarandet 
för bedömning av överensstämmelse för 
den berörda produkten.

Or. en

Motivering

Hittills har användare som vållats skada av en produkt saknat tillgång till information som 
skulle kunna bevisa defekter hos den medicintekniska produkt som vållat skadan. Denna nya 
rätt till information lägger tonvikten på vad som är fördelaktigt för användarna.
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Ändringsförslag 314
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Om en behörig myndighet anser eller har 
anledning att tro att en produkt vållat 
skador ska myndigheten se till att den 
användare som eventuellt lidit skada, den 
till vilken användarens rätt övergått, 
användarens sjukförsäkringsbolag eller 
andra tredje parter som påverkas av den 
skada som användaren lidit har rätt att av 
tillverkaren begära den information som 
avses i första stycket.

Or. en

Ändringsförslag 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Varans tillverkare är ansvarig för 
varan, för att bedömning av 
överensstämmelse görs för produkten 
innan den saluförs samt för produktens 
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saluförande. Om tillverkaren inte är 
bosatt eller etablerad i en medlemsstat är 
representanten för varan i fråga ansvarig. 
Om tillverkaren inte har utnämnt en 
representant, eller om varan inte saluförs 
på tillverkarens eller auktoriserad 
representants ansvar, är den aktör som 
salufört varan ansvarig.

Or. pl

Motivering

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

Ändringsförslag 316
Nora Berra

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkare ska ha en lämplig 
ansvarsförsäkring som täcker alla skador 
som deras medicintekniska produkter
skulle kunna vålla patienter eller 
användare. Försäkringen ska täcka 
åtminstone följande skadefall:
a) Om en patient eller användare avlider 
eller skadas.
b) Om ett flertal patienter eller användare 
avlider eller skadas till följd av 
användningen av samma medicintekniska 
produkt.

Or. en
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Motivering

Enligt direktiv 85/374/EEG om produktansvar föreligger det än så länge ingen skyldighet att 
teckna försäkring mot skadefall. Detta leder till en orättvis överflyttning av både risken för 
skada och risken för att tillverkaren blir insolvent till patienter som skadats av defekta 
medicintekniska produkter och betalare med ansvar för behandlingskostnaderna. I enlighet 
med gällande regler för medicintekniska produkter bör de som tillverkar sådana också vara 
skyldiga att teckna ansvarsförsäkring med lämpliga minimibelopp för täckningen.

Ändringsförslag 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkare ska ha en lämplig 
ansvarsförsäkring som täcker alla skador 
som deras medicintekniska produkter
skulle kunna vålla patienter, användare 
eller tredje parter. Försäkringen ska täcka 
åtminstone följande skadefall:
a) Om en patient, användare eller tredje 
part avlider eller skadas.
b) Om ett flertal patienter eller användare 
eller andra tredje parter avlider eller 
skadas till följd av användningen av 
samma medicintekniska produkt.

Or. en

Ändringsförslag 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. En tillverkare får endast släppa ut en 
produkt på marknaden om denne har 
vidtagit tillräckliga åtgärder för att 
säkerställa sin möjlighet att uppfylla de 
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lagstadgade kraven på att tillhandahålla 
ersättning för skador som uppkommer vid 
användning av en medicinteknisk produkt 
som denne har släppt ut på marknaden. 
Försäkringen måste täcka följande 
skadefall:
a) Om en patient avlider eller skadas.
b) Om ett flertal patienter avlider eller 
skadas till följd av användningen av 
samma medicintekniska produkt.
Tillverkaren måste teckna en 
ansvarsförsäkring som täcker tredje part 
hos ett försäkringsbolag som har tillåtelse 
att bedriva verksamhet och som har sin 
hemvist i en EU-medlemsstat, i en stat 
som har undertecknat EES-avtalet eller i 
en stat som anses likvärdig av 
kommissionen i enlighet med artikel 172 i 
direktiv 2009/138/EG om upptagande och 
utövande av försäkrings- och 
återförsäkringsverksamhet (Solvens II).
Krav på ersättning kan också lämnas in 
direkt till försäkringsgivaren. För sådana 
krav gäller samma tidsbegränsning som 
vid ett krav på ersättning från tillverkaren 
i enlighet med lagstiftningen om 
produktansvar.

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 85/374/EEG om produktansvar föreligger det än så länge ingen skyldighet att 
teckna försäkring mot skadefall. Detta leder till en orättvis överflyttning av risken för skada
och risken för att tillverkaren blir insolvent till patienter som skadats av medicintekniska 
produkter och betalare med ansvar för behandlingskostnaderna. I enlighet med reglerna för 
medicintekniska produkter bör de som tillverkar sådana också vara skyldiga att teckna 
ansvarsförsäkring med lämpliga minimibelopp för täckningen.

Ändringsförslag 319
Andrés Perelló Rodríguez

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

10a. Tillverkare av medicintekniska 
produkter ska vara skyldiga att teckna en 
ansvarsförsäkring eller motsvarande 
finansiell garanti för att ersätta 
hälsoskador till följd av säkerhetsproblem 
hos medicintekniska produkter.
Tillverkarna ska bära de kostnader som 
uppstår för sjukvårdssystemet för de 
behandlingar, ingrepp och 
diagnosförfaranden som utförs på 
patienterna till följd av en 
produktofullkomlighet eller ett 
funktionsfel hos medicintekniska 
produkter som har konstaterats av 
hälsovårdsmyndigheterna eller 
tillverkarna själva.
De ska likaså bära kostnaderna för 
tillbakadragande, reparation eller 
ersättning av produkterna till följd av 
sådana situationer.

Or. es

Motivering

Den senaste tidens händelser med falska bröstimplantat som implanterats i patienter och har 
krävt kompletterande kirurgi och kostsamma förfaranden för uppföljning eller diagnos visar 
att det behövs lagstiftning om att tillverkarna ska ha en försäkring som täcker skador som 
patienterna orsakas samt kostnaderna för sjukvårdssystemet.

Ändringsförslag 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Tillverkare av medicintekniska 
produkter ska vara skyldiga att teckna en 
ansvarsförsäkring eller motsvarande 
finansiell garanti för att ersätta 
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hälsoskador till följd av säkerhetsproblem 
hos medicintekniska produkter.

Or. es

Motivering

Den senaste tidens händelser med falska bröstimplantat som implanterats i patienter och har 
krävt kompletterande kirurgi och kostsamma förfaranden för uppföljning eller diagnos visar 
att det behövs lagstiftning om att tillverkarna ska ha en försäkring som täcker skador som 
patienterna orsakas samt kostnaderna för sjukvårdssystemet.

Ändringsförslag 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10b. Tillverkarna ska bära de kostnader 
som uppstår för sjukvårdssystemet för de 
behandlingar, ingrepp och 
diagnosförfaranden som utförs på 
patienterna till följd av en 
produktofullkomlighet eller ett 
funktionsfel hos medicintekniska 
produkter som har konstaterats av 
hälsovårdsmyndigheterna eller 
tillverkarna själva.
De ska likaså bära kostnaderna för 
tillbakadragande, reparation eller 
ersättning av produkterna till följd av 
sådana situationer.

Or. es

Motivering

Den senaste tidens händelser med falska bröstimplantat som implanterats i patienter och har 
krävt kompletterande kirurgi och kostsamma förfaranden för uppföljning eller diagnos visar 
att det behövs lagstiftning om att tillverkarna ska ha en försäkring som täcker skador som 
patienterna orsakas samt kostnaderna för sjukvårdssystemet.
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Ändringsförslag 322
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan importörerna släpper ut en produkt 
på marknaden ska de se till

Innan importörerna släpper ut en produkt 
på marknaden ska de säkerställa
att tillverkaren är identifierbar och har 
teknisk, vetenskaplig och ekonomisk 
kapacitet att tillverka en medicinteknisk 
produkt enligt gällande bestämmelser. 
Importörerna ska lämna en rapport till 
nationella myndigheter samt på den egna 
webbsidan om prövningsförfaranden som 
garanterar tillverkarens expertis.

Or. fr

Ändringsförslag 323
Nora Berra

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillverkaren har utsett en auktoriserad 
representant i enlighet med artikel 9,

b) att tillverkaren har identifierats och att 
tillverkaren har utsett en auktoriserad 
representant i enlighet med artikel 9,

Or. en

Ändringsförslag 324
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) att tillverkaren har tecknat lämplig 
ansvarsförsäkring i enlighet med 
artikel 8.10, om inte importören själv kan 
säkerställa tillräcklig försäkringstäckning 
som motsvarar samma krav.

Or. en

Ändringsförslag 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – stycke 1 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) att tillverkaren har tecknat lämplig 
ansvarsförsäkring i enlighet med 
artikel 8.10a (ny), om inte importören 
själv kan säkerställa försäkringstäckning 
som motsvarar kraven i denna 
bestämmelse.

Or. en

Motivering

Om den medicintekniska produkten importeras av en importör från ett tredjeland måste den 
också täckas av ansvarsförsäkring som garanterar ersättning för skador som vållas av 
defekta medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 326
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
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marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant och i förekommande fall 
vidta de korrigerande åtgärder som krävs 
för att få produkten att överensstämma 
med kraven eller för att dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med artikel 45, 
och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant. Om produkten utgör en risk 
ska de dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med artikel 45, 
och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. cs

Ändringsförslag 327
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant och i förekommande fall vidta
de korrigerande åtgärder som krävs för att 
få produkten att överensstämma med 
kraven eller för att dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med artikel 45, 
och lämna detaljerade uppgifter om i 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren, och, i tillämpliga fall, dennes 
auktoriserade representant och i 
förekommande fall se till att de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten vidtas, och att genomföra dessa 
åtgärder. Om produkten utgör en risk ska 
de dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
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synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

produkten i fråga i enlighet med artikel 45, 
och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som de har vidtagit.

Or. en

Ändringsförslag 328
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant och i förekommande fall vidta 
de korrigerande åtgärder som krävs för att 
få produkten att överensstämma med 
kraven eller för att dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med 
artikel 45, och lämna detaljerade 
uppgifter om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant och i förekommande fall vidta 
de korrigerande åtgärder som krävs för att 
få produkten att överensstämma med 
kraven eller för att dra tillbaka eller 
återkalla produkten. De ska dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i samtliga medlemsstater
och samtliga anmälda organ i EU vem 
tillverkaren är och om den ingår i en 
företagsgrupp, så att de behöriga 
myndigheterna kan undersöka alla 
produkter från tillverkaren och den grupp 
som tillverkaren tillhör.

Or. fr

Ändringsförslag 329
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Under den tid som anges i artikel 8.4 ska 
importörerna kunna uppvisa EU-försäkran 
om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se till 
att dessa myndigheter på begäran kan få 
tillgång till den tekniska dokumentationen 
och i förekommande fall en kopia av det 
tillämpliga intyg, inklusive eventuella 
tillägg, som utfärdats i enlighet med 
artikel 45. Importören och den 
auktoriserade representanten för 
produkten i fråga kan genom skriftlig 
fullmakt komma överens om att denna 
skyldighet delegeras till den auktoriserade 
representanten.

9. Under den tid som anges i artikel 8.4 ska 
importörerna kunna uppvisa EU-försäkran 
om överensstämmelse för 
marknadskontrollmyndigheterna och se till 
att dessa myndigheter på begäran till 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant kan få tillgång till den 
tekniska dokumentationen och i 
förekommande fall en kopia av det 
tillämpliga intyg, inklusive eventuella 
tillägg, som utfärdats i enlighet med 
artikel 45.

Or. cs

Ändringsförslag 330
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Importörerna ska på begäran ge en 
behörig nationell myndighet all 
information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven. Denna 
skyldighet ska anses ha fullgjorts när den 
auktoriserade representanten för produkten 
i fråga lämnar den begärda informationen. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med en behörig myndighet om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

10. Importörerna ska på begäran av en 
behörig nationell myndighet från 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant förmedla all information och 
dokumentation som behövs för att visa att 
produkten överensstämmer med kraven. 
Denna skyldighet ska anses ha fullgjorts 
när tillverkaren, eller om möjligt den 
auktoriserade representanten för produkten 
i fråga lämnar den begärda informationen. 
Importörerna ska på begäran samarbeta 
med en behörig myndighet om de åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden.

Or. cs
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Ändringsförslag 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att

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

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktsäkerheten i leveranskedjan. Det är tillverkarens eller 
importörens ansvar att se till att produkten är säker respektive att dokumentationen är 
fullständig.

Ändringsförslag 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktsäkerheten i leveranskedjan. Det är tillverkarens eller 
importörens ansvar att se till att produkten är säker respektive att dokumentationen är 
fullständig.
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Ändringsförslag 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i artikel 24 
respektive artikel 11.3.

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

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktsäkerheten i leveranskedjan. Det är tillverkarens eller 
importörens ansvar att se till att produkten är säker respektive att dokumentationen är 
fullständig.

Ändringsförslag 334
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i artikel 24 
respektive artikel 11.3.

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

Or. en

Motivering

De flesta distributörerna (exempelvis apoteksinnehavare) kommer inte att ha möjlighet att 
försäkra sig om att tillverkaren har uppfyllt kraven på spårbarhet. Som exempel ställs det i 
artikel 24.5 krav på att ekonomiska aktörer och hälso- och sjukvårdsinstitutioner ska lagra 
produktidentifieringen. Apoteksinnehavare skulle inte kunna uppfylla detta krav utan tillgång 
till tillverkarens databas.

Ändringsförslag 335
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i artikel 24 
respektive artikel 11.3.

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i 
artikel 11.3 och om produkten innehåller 
en unik identifiering, som avses i 
artikel 24.1a.

Or. fr

Ändringsförslag 336
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr

Motivering

I förslaget görs ingen skillnad mellan de olika roller och skyldigheter som tillfaller aktörerna 
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i leveranskedjan för medicintekniska produkter. Samtliga distributörer har samma 
skyldigheter, varav vissa kan vara svåra att fullfölja. Förslaget består i att knyta skyldigheter 
till distributörens verksamhet, i enlighet med det som föreskrivs i artikel 19.2 i förordning
(EG) nr 178/2002 om livsmedelssäkerhet.

Ändringsförslag 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Motivering

Man bör skilja mellan olika kategorier av aktörer i leveranskedjan.

Ändringsförslag 338
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I förslaget görs ingen skillnad på de olika roller och skyldigheter som innehas av olika parter 
i leverantörskedjan för medicintekniska produkter. Alla distributörer skulle ha samma 
skyldigheter, av vilka en del i praktiken skulle vara omöjliga att leva upp till. Det skulle t.ex. 
vara omöjligt för distributörer att ta initiativ till ett återkallelse av en produkt. Vilka 
skyldigheter varje distributör har bör stå i förbindelse med distributörens verksamhet.

Ändringsförslag 339
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 

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

auktoriserade representant och importören 
samt försäkra sig om att det, inom ramen 
för varje parts respektive verksamhet,
vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder 
för att få produkten att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om 
produkten utgör en risk ska de dessutom 
omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. en

Motivering

I förslaget görs ingen skillnad på de olika roller och skyldigheter som innehas av olika parter 
i leverantörskedjan för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 340
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant, importören och 
det anmälda organet för kontrollen av 
produkten om det rör sig om en 
medicinteknisk produkt som tillhör klass 
IIa, IIb och III, samt nationell behörig
myndighet. De ska försäkra sig om att det 
vidtas nödvändiga korrigerande åtgärder 
för att få produkten att överensstämma med 
kraven eller, om så är lämpligt, för att dra 
tillbaka eller återkalla produkten. Om 
produkten utgör en risk ska de dessutom 
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överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

omedelbart underrätta de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater där de 
har tillhandahållit produkten, samt det 
anmälda organet som bedömer produkten, 
om det rör sig om en produkt som tillhör 
klass IIa, IIb och III och lämna 
detaljerade uppgifter om i synnerhet den 
bristande överensstämmelsen och de 
korrigerande åtgärder som vidtagits.

Or. fr

Ändringsförslag 341
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. cs

Ändringsförslag 342
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Person med ansvar för att regelverket 
efterlevs

Person med ansvar för efterlevnad

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 343
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska i sin organisation ha 
minst en person med expertkunskaper om 
medicintekniska produkter. Denna 
expertkunskap ska styrkas genom något av
följande:

1. Tillverkarna ska i sin organisation ha 
minst en person med ansvar för 
efterlevnad med expertkunskaper om 
medicintekniska produkter. Denna 
expertkunskap ska styrkas genom
examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom naturvetenskap, medicin, 
farmaci, ingenjörsvetenskap eller något
annat relevant ämne som behövs för 
utförande av de uppgifter som avses i 
punkt 2 a och b i denna artikel.

Or. en

Motivering

Dessa krav skulle utgöra ett betydande hinder för små och medelstora företag, som utgör en 
stor del av sektorn för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 344
Thomas Ulmer
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkarna ska i sin organisation ha 
minst en person med expertkunskaper om 
medicintekniska produkter. Denna 
expertkunskap ska styrkas genom något av 
följande:

1. Tillverkarna ska i sin organisation ha 
minst en person med nödvändig 
sakkunskap om medicintekniska 
produkter. Denna nödvändiga sakkunskap
ska styrkas genom något av följande:

Or. de

Ändringsförslag 345
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Dessa krav skulle utgöra ett betydande hinder för små och medelstora företag, som utgör en 
stor del av sektorn för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 346
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 347
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det måste säkerställas att examensbeviset eller certifikatet som en person med särskild 
kompetens innehar är på tillräckligt hög nivå. Dessutom garanterar två års yrkeserfarenhet 
inte en tillräcklig nivå av expertkunskaper.

Ändringsförslag 348
Thomas Ulmer
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

a) Certifikat avseende fullbordad 
naturvetenskaplig, medicinsk eller teknisk 
högskoleutbildning.

Or. de

Ändringsförslag 349
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”person med särskild kompetens” föreligger inte i det nuvarande direktivet. Det 
kommer att medföra ytterligare bördor för företag, särskilt små och medelstora sådana. Detta 
är nödvändigt, men vi bör inte gå längre än de medlemsstater som ligger längst fram på 
området.



AM\936125SV.doc 37/85 PE510.765v01-00

SV

Ändringsförslag 350
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Dessa krav skulle utgöra ett betydande hinder för små och medelstora företag, som utgör en 
stor del av sektorn för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 351
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. de

Ändringsförslag 352
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter samt bevisad 
ingående kunskap om både det berörda 
terapeutiska området och den berörda 
produkttypen.

Or. en

Ändringsförslag 353
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Utbildning som ger rätt att utföra de 
uppgifter som anges under punkt 2 samt 
minst två års yrkeserfarenhet. På den 
behöriga myndighetens begäran ska 
sakkunskapen styrkas.

Or. de

Ändringsförslag 354
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Begreppet ”person med särskild kompetens” föreligger inte i det nuvarande direktivet. Det 
kommer att medföra ytterligare bördor för företag, särskilt små och medelstora sådana. Detta 
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är nödvändigt, men vi bör inte gå längre än de medlemsstater som ligger längst fram på 
området.

Ändringsförslag 355
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En erkänd yrkestitel tilldelad efter en 
positiv bedömning av kompetens för
utövande av ingenjörsyrket inom området 
medicintekniska produkter eller 
tillverkning.

Or. en

Motivering

Inkluderandet av en erkänd yrkestitel är en bättre garanti när det gäller att säkerställa att en 
person med särskild kompetens har lämplig kompetens för att anses som expert i 
förordningens mening. En sådan titel kan till exempel erhållas genom att personen med 
särskild kompetens uppfyller de nationella kraven för yrkestiteln Eur Ing, en officiell titel för 
ingenjörer som används inom hela EU.

Ändringsförslag 356
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Ett antal särskilda färdigheter och 
kompetenser fastställda av behöriga 
nationella myndigheter, som är relevanta 
för det produktområde i vilket personen 
med särskild kompetens är verksam.

Or. en
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Ändringsförslag 357
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om 
yrkeskvalifikationer kan tillverkare av 
specialanpassade produkter styrka den 
expertkunskap som avses i första stycket 
genom att visa att de har minst två års 
yrkeserfarenhet inom relevant 
tillverkningsområde.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om 
yrkeskvalifikationer kan tillverkare av 
specialanpassade produkter styrka den 
expertkunskap som avses i första stycket 
genom att visa att de har minst två års 
yrkeserfarenhet inom relevant 
tillverkningsområde. En sådan 
yrkeserfarenhet ska anses vara styrkt 
framför allt genom en yrkesexamen som 
ger rätt att leda ett företag samt att utbilda 
lärlingar.

Or. de

Motivering

När det gäller kvalifikationskraven för de personer som ansvarar för att bestämmelserna följs 
ska det klargöras att personer som har ett mästarbrev i ett sjukvårdstekniskt yrke även 
framöver ska ha rätt att starta och driva företag som tillverkare av specialanpassade 
produkter utan att omfattas av några tilläggskrav.

Ändringsförslag 358
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om 
yrkeskvalifikationer kan tillverkare av 
specialanpassade produkter styrka den
expertkunskap som avses i första stycket
genom att visa att de har minst två års 
yrkeserfarenhet inom relevant 
tillverkningsområde.

Utan att det påverkar tillämpningen av 
nationella bestämmelser om 
yrkeskvalifikationer kan tillverkare av 
specialanpassade produkter styrka den
nödvändiga sakkunskap som föreskrivs 
enligt första meningen genom att visa att 
de har minst två års yrkeserfarenhet inom 
relevant tillverkningsområde.
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Or. de

Ändringsförslag 359
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på sådana 
tillverkare av specialanpassade produkter 
som är mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Denna punkt ska inte tillämpas på sådana 
tillverkare av specialanpassade produkter 
som är registrerade apotek eller
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Or. en

Ändringsförslag 360
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna punkt ska inte tillämpas på sådana 
tillverkare av specialanpassade produkter 
som är mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Denna punkt ska inte tillämpas på sådana 
tillverkare av specialanpassade produkter 
som är registrerade apotek eller
mikroföretag enligt definitionen i 
kommissionens rekommendation 
2003/361/EG.

Or. en

Motivering

Apotek tillverkar vissa specialanpassade medicintekniska produkter såsom krämer, puder och 
plåster. Farmaceuterna genomgår omfattande utbildning om farmaceutiska preparat under 
sin formella utbildning och därefter tillämpas dessa kunskaper under den obligatoriska 
lärlingsperioden. Kravet på två års erfarenhet är orimligt och kan leda till att apotek får 
mindre kapacitet att utföra dessa viktiga uppgifter.
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Ändringsförslag 361
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Denna person med särskild kompetens
ska bl.a. ansvara för

2. Denna person med ansvar för 
efterlevnad ska bl.a. ansvara för

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 362
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att den tekniska dokumentation och 
försäkran om överensstämmelse har 
upprättats och hålls aktuella,

utgår

Or. en

Motivering

Den tekniska dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ingår i tillverkarens 
generella skyldigheter.

Ändringsförslag 363
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att den tekniska dokumentation och 
försäkran om överensstämmelse har 
upprättats och hålls aktuella,

b) att rapporteringsskyldigheterna i 
enlighet med artiklarna 61–66 uppfylls,

Or. de

Ändringsförslag 364
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) att rapporteringsskyldigheterna i 
enlighet med artiklarna 61–66 uppfylls,

c) att rapporteringsskyldigheterna i 
enlighet med artiklarna 59 samt 61–66 
uppfylls,

Or. en

Motivering

Detta kommer att omfatta skyldigheten att rapportera om allvarliga negativa händelser.

Ändringsförslag 365
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller prövningsprodukter, att 
den förklaring som avses i kapitel II 
punkt 4.1 i bilaga XIV utfärdas.

utgår

Or. de
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Ändringsförslag 366
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller prövningsprodukter, att 
den förklaring som avses i kapitel II 
punkt 4.1 i bilaga XIV utfärdas.

d) att, i de fall fler än en person ansvarar 
för efterlevnaden och samtidigt har 
ansvar för uppgifterna som avses i led a i 
denna punkt, informationen om 
utförandet av dessa uppgifter 
dokumenteras skriftligen.

Or. en

Motivering

Den tekniska dokumentationen och försäkran om överensstämmelse ingår i tillverkarens 
generella skyldigheter.

Ändringsförslag 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) när det gäller prövningsprodukter, att 
den förklaring som avses i kapitel II 
punkt 4.1 i bilaga XIV utfärdas.

d) när det gäller prövningsprodukter, att 
den förklaring som avses i kapitel II 
punkt 4.1 i bilaga XIV utfärdas och att 
skyldigheterna rörande rapportering av 
allvarliga negativa händelser fullgörs.

Or. en

Ändringsförslag 368
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om flera personer med expertkunskaper 
delar på ansvaret enligt första meningen, 
ska deras olika funktioner fastställas 
skriftligen.

Or. de

Ändringsförslag 369
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Personen med särskild kompetens får 
inte missgynnas inom tillverkarens 
organisation på grund av att personen utför 
sina uppgifter.

3. Personen med ansvar för efterlevnad får 
inte missgynnas inom tillverkarens 
organisation på grund av att personen utför 
sina uppgifter.

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 370
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De auktoriserade representanterna ska i 
sin organisation ha minst en person med
expertkunskaper om regelverket för
medicintekniska produkter. Denna 
expertkunskap ska styrkas genom något av
följande:

4. De auktoriserade representanterna ska i 
sin organisation ha minst en person med
ansvar för efterlevnad med 
expertkunskaper om kraven för
medicintekniska produkter. Denna 
expertkunskap ska styrkas genom
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examensbevis, certifikat eller annat 
behörighetsbevis efter fullbordad 
högskoleutbildning eller annan likvärdig 
utbildning inom naturvetenskap, medicin, 
farmaci, ingenjörsvetenskap eller något
annat relevant ämne som behövs för 
utförande av de uppgifter som avses i 
punkt 2 a och b i denna artikel.

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 371
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 372
Anna Rosbach
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Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 373
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Roller och skyldigheter kan delas av flera personer med ansvar för efterlevnad av regelverket, 
produktionskrav eller kvalitetssäkring.

Ändringsförslag 374
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Tio års yrkeserfarenhet av 
regleringsfrågor eller 
kvalitetsledningssystem med avseende på 
medicintekniska produkter samt bevisade 
djupgående kunskaper om både det 
terapeutiska område och den eller de 
produkter som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 375
Pat the Cope Gallagher

Förslag till förordning
Artikel 13 – punkt 4 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) En erkänd yrkestitel som beviljats 
efter en godkänd bedömning av personens 
kompetens att arbeta med 
ingenjörsvetenskap på området för 
medicintekniska produkter eller 
produktion.

Or. en

Motivering

Genom att inbegripa ett krav på en registrerad yrkestitel blir det lättare att kontrollera att 
personen med expertkunskaper besitter lämplig kompetens som expert enligt lagstiftningen. 
Ett exempel på yrkesregistrering kan vara att personen i fråga uppfyller de nationella kraven 
för titeln Europaingenjör, som är en EU-omfattande registrerad yrkeskvalifikation för 
ingenjörer.

Ändringsförslag 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 1 – led c
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) ändrar en produkt som släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk på ett sådant 
sätt att det kan påverka överensstämmelsen 
med de tillämpliga kraven.

c) ändrar en produkt som släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk på ett sådant 
sätt att det kan påverka överensstämmelsen 
med de tillämpliga kraven. Detta omfattar 
återanvändning av en produkt utöver de 
specifikationer som anges i tillverkarens 
bruksanvisning.

Or. en

Ändringsförslag 377
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.1.19 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient.

Distributören, importören eller en annan 
fysisk eller juridisk person ska endast 
överta tillverkarens skyldigheter enligt 
punkt 1 a om den berörda produkten har 
tillverkats i ett tredjeland. För produkter 
som har tillverkats inom EU är det 
tillräckligt att tillverkaren styrker att 
bestämmelserna i denna förordning 
kommer att följas.
Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.1.19 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient.

Or. de

Motivering

Artikel 14.1 a gäller företag som har ett så kallat eget varumärke, vilket innebär att de köper 
upp hörapparater eller glasögon från tillverkarna och sedan tillhandahåller dem på 
marknaden under eget namn. Enligt kommissionens förslag till förordning ska sådana företag 
ha samma skyldigheter som de faktiska tillverkarna. När det gäller produkter som kommer 
från EU är detta oproportionerligt, eftersom tillverkaren i dessa fall redan omfattas av 
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omfattande skyldigheter.

Ändringsförslag 378
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.1.19 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient.

Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.1.19 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient.

Or. en

Ändringsförslag 379
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Innan den ommärkta eller ompaketerade 
produkten tillhandahålls ska sådana 
distributörer eller importörer som avses i 
punkt 3 meddela detta till tillverkaren och 
den behöriga myndigheten i den 
medlemsstat där de tänker tillhandahålla 
produkten och på begäran ge dem ett prov 
eller en modell av den ommärkta eller 
ompaketerade produkten, inklusive 
eventuella översättningar av märkningen 
och bruksanvisningen. De ska ge den 
behöriga myndigheten ett intyg utfärdat av 
ett anmält organ enligt artikel 29 som 
utsetts för den produkttyp som åtgärderna 
enligt punkt 2 a och b omfattar, där det 
intygas att kvalitetsledningssystemet 
uppfyller kraven i punkt 3.

4. Minst 28 kalenderdagar innan den 
ommärkta eller ompaketerade produkten 
tillhandahålls ska sådana distributörer eller 
importörer som avses i punkt 3 meddela 
detta till tillverkaren och den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där de 
tänker tillhandahålla produkten och på 
begäran ge dem ett prov av den ommärkta 
eller ompaketerade produkten, inklusive 
eventuella översättningar av märkningen 
och bruksanvisningen. Inom samma 
period på 28 kalenderdagar ska de ge den 
behöriga myndigheten ett intyg utfärdat av 
ett anmält organ enligt artikel 29 som 
utsetts för den produkttyp som åtgärderna 
enligt punkt 2 a och b omfattar, där det 
intygas att kvalitetsledningssystemet 
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uppfyller kraven i punkt 3.

Or. cs

Ändringsförslag 380
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 [...] utgår

Or. fr

Ändringsförslag 381
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Rekonditionering av engångsprodukter Avsedd rekonditionering av 
engångsprodukter

Or. en

Ändringsförslag 382
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt, som 
inte finns med på förteckningen över 
produkter som inte får rekonditioneras,
för att den ska gå att återanvända inom 
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tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

unionen ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

Or. cs

Ändringsförslag 383
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en avsedd engångsprodukt 
för att den ska gå att återanvända inom 
unionen ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 384
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

Sjukhus som rekonditionerar 
engångsprodukter internt betraktas inte 
som tillverkare. För att utföra 
rekonditionering internt måste de 
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emellertid styrka att de har nödvändig 
sakkunskap samt en ansvarsförsäkring 
som gäller om det skulle uppstå problem i 
samband med rekonditioneringen.

Or. de

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

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

1. En fysisk eller juridisk person, inklusive 
hälso- och sjukvårdsinstitutioner i 
enlighet med artikel 4.4, som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Patienternas säkerhet måste garanteras oavsett vem som rekonditionerar en engångsprodukt. 
Det måste därför klargöras att alla personer som rekonditionerar produkter, inklusive 
sjukhus och andra hälso- och sjukvårdsinstitutioner, måste uppfylla samma säkerhets- och 
prestandakrav som gäller för den ursprungliga tillverkade produkten.

Ändringsförslag 386
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
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den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning. Kravet gäller även sjukhus 
och andra hälso- och 
sjukvårdsinstitutioner enligt definitionen i 
artikel 2.1.24.

Or. da

Ändringsförslag 387
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska i syfte att garantera en säker 
rekonditionering uppfylla de riktlinjer 
som ska fastställas av kommissionen 
genom genomförandeakter.

Or. en

Motivering

Rekonditionering bör vara föremål för säkerhetskrav, men de bör fastställas genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 388
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Endast sådana engångsprodukter som 
har släppts ut på unionsmarknaden i 

2. Endast sådana engångsprodukter som 
har släppts ut på unionsmarknaden i 
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enlighet med denna förordning eller före 
den [denna förordnings tillämpningsdatum] 
i enlighet med direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras.

enlighet med denna förordning eller före 
den [denna förordnings tillämpningsdatum] 
i enlighet med direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras, 
och endast om detta är tillåtet enligt 
nationell lagstiftning. Den person som 
rekonditionerar produkten måste kunna 
visa att rekonditioneringen är säker för 
patienten.

Or. en

Ändringsförslag 389
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Endast sådana engångsprodukter som 
har släppts ut på unionsmarknaden i 
enlighet med denna förordning eller före 
den [denna förordnings tillämpningsdatum] 
i enlighet med direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras.

2. Endast sådana avsedda
engångsprodukter som har släppts ut på 
unionsmarknaden i enlighet med denna 
förordning eller före den [denna 
förordnings tillämpningsdatum] i enlighet 
med direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras.

Or. en

Ändringsförslag 390
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Genom genomförandeakter ska 
kommissionen fastställa riktlinjer för 
rekonditionering av medicintekniska 
produkter med specifikationer om 
standardiserbara, reproducerbara och 
effektiva rengörings-, desinfektions- och 
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steriliseringsprocesser i enlighet med 
riskbedömningen av en medicinteknisk 
produkt samt kraven på system för hygien, 
infektionsprevention, kvalitetsledning och 
dokumentation för den fysiska eller 
juridiska person som rekonditionerar 
medicintekniska produkter. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. de

Motivering

För att uppnå en enhetlig skyddsnivå bör rekonditionering av medicintekniska produkter ske 
enligt gemensamma riktlinjer på Europas inre marknad. Befintlig nationell dokumentation 
kan utgöra en utgångspunkt när sådana riktlinjer ska utarbetas.

Ändringsförslag 391
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid rekonditionering av 
engångsprodukter för kritisk användning
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen.

3. Rekonditionering av engångsprodukter 
för implantation och invasiva 
engångsprodukter av kirurgisk typ är 
förbjudet.

Or. fr

Ändringsförslag 392
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid rekonditionering av 3. Vid rekonditionering av 
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engångsprodukter för kritisk användning 
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen.

engångsprodukter för kritisk användning 
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen. Praktiska exempel på 
detta är de hygienkrav i samband med 
rekonditionering av medicintekniska 
produkter som rekommenderas av 
KRINKO, kommittén för sjukhushygien 
och infektionsprevention (Kommission für 
Krankenhaushygiene und 
Infektionsprävention) vid Robert 
Koch-institutet (RKI) och den tyska 
läkemedelsmyndigheten BfArM 
(Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte).

Or. de

Motivering

Rekonditionering av medicintekniska produkter är en praxis som tillämpas på ett 
ändamålsenligt sätt i många olika medlemsstater. Detta är något som ska utföras i enlighet 
med vetenskapliga belägg samt inom en lämplig ram. De angivna rekommendationerna utgör 
en bra ram för detta.

Ändringsförslag 393
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Vid rekonditionering av 
engångsprodukter för kritisk användning 
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen.

3. Vid rekonditionering av 
engångsprodukter för kritisk användning 
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen. Vetenskapliga rön 
måste också beaktas i fall där situationen 
är kritisk till följd av att den behandlade 
sjukdomen är allvarlig.

Or. en
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Motivering

Till exempel adrenalinpumpar för allergiker.

Ändringsförslag 394
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Vid rekonditionering av 
engångsprodukter ska den juridiska eller 
fysiska person som avses i punkt 1 se till 
att varje rekonditionerad produkt är 
spårbar, inbegripet genom tydliga 
anvisningar om hur många gånger 
produkten har rekonditionerats.

Or. en

Ändringsförslag 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Den juridiska eller fysiska person som 
avses i punkt 1 ska fastställa ett högsta 
antal gånger som en engångsprodukt kan 
rekonditioneras, och ska se till att 
produkten inte rekonditioneras flera 
gånger än så. 

Or. en

Ändringsförslag 396
Milan Cabrnoch



AM\936125SV.doc 59/85 PE510.765v01-00

SV

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
de klasser och grupper av 
engångsprodukter för kritisk användning 
som får rekonditioneras i enlighet med 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

4. Kommissionen ska genom delegerade
akter fastställa och regelbundet uppdatera 
en förteckning över de klasser och 
grupper av engångsprodukter som inte får 
rekonditioneras på grund av en verklig 
säkerhetsrisk. Dessa delegerade akter ska 
antas i enlighet med artikel 89.

Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa och regelbundet uppdatera 
en förteckning över de klasser och grupper 
av engångsprodukter för kritisk 
användning som får rekonditioneras i 
enlighet med punkt 3. Dessa delegerade 
akter ska antas i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 89.

Or. cs

Ändringsförslag 397
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
de klasser och grupper av 
engångsprodukter för kritisk användning 
som får rekonditioneras i enlighet med 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

4. Kommissionen ska genom delegerade 
akter fastställa och regelbundet uppdatera 
en förteckning över de klasser och grupper 
av avsedda engångsprodukter för kritisk 
användning som får rekonditioneras i 
enlighet med punkt 3. Dessa delegerade 
akter ska antas i enlighet med artikel 89.
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Or. en

Ändringsförslag 398
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning över 
de klasser och grupper av 
engångsprodukter för kritisk användning 
som får rekonditioneras i enlighet med 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa en 
förteckning över de klasser och grupper av 
engångsprodukter för kritisk användning 
som får rekonditioneras i enlighet med 
punkt 3. Denna förteckning ska dessutom 
omfatta kraven på system för hygien, 
infektionsprevention, kvalitetsledning och 
dokumentation för fysiska eller juridiska 
personer som rekonditionerar sådana 
produkter för kritisk användning. 
Förteckningen ska uppdateras 
regelbundet. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. de

Motivering

En säker rekonditionering av produkter för kritisk användning förutsätter särskilda krav på 
rekonditionerarens kompetens och utrustning. För att en enhetlig skyddsnivå ska uppnås i 
hela Europa bör dessa fastställas av kommissionen.

Ändringsförslag 399
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Namn och adress till tillverkaren av den 
ursprungliga engångsprodukten får inte 

Namn och adress till tillverkaren av den 
ursprungliga avsedda engångsprodukten 
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längre anges i märkningen, men ska 
däremot finnas i bruksanvisningen för den 
rekonditionerade produkten.

får inte längre anges i märkningen, men 
ska däremot finnas i bruksanvisningen för 
den rekonditionerade produkten.

Or. en

Ändringsförslag 400
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. En medlemsstat får av folkhälsoskäl 
som är specifika för den medlemsstaten 
behålla eller införa nationella 
bestämmelser om förbud på sitt 
territorium mot följande:

utgår

a) Rekonditionering av engångsprodukter 
och överföring av engångsprodukter till 
en annan medlemsstat eller till ett 
tredjeland för rekonditionering.
b) Tillhandahållande av rekonditionerade 
engångsprodukter.
Medlemsstaterna ska anmäla de 
nationella bestämmelserna och skälen för 
att införa dem till kommissionen och 
övriga medlemsstater. Kommissionen ska 
hålla denna information allmänt 
tillgänglig.

Or. de

Motivering

I artikel 72 i kommissionens förslag föreskrivs att det ska göras en bedömning av hur man ska 
hantera produkter som uppfyller kraven och som utgör en hälso- och säkerhetsrisk. I syfte att 
upprätthålla den inre marknaden bör detta förfarande tillämpas även på rekonditionerade 
produkter.
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Ändringsförslag 401
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Patienterna ska alltid informeras när 
rekonditionerade engångsprodukter 
används.

Or. en

Ändringsförslag 402
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter och i samarbete med 
det internationella forumet för 
tillsynsmyndigheter för medicintekniska 
produkter och internationella 
standardiseringsorgan fastställa en tydlig 
uppsättning standarder för hög kvalitet 
och säkerhet för rekonditionering av 
engångsprodukter, inklusive särskilda 
krav för tillverkare av rekonditionerade 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 403
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – stycke 1 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Rekonditionering av engångsprodukter 
och överföring av engångsprodukter till en 
annan medlemsstat eller till ett tredjeland 
för rekonditionering.

a) Rekonditionering av avsedda 
engångsprodukter och överföring av 
avsedda engångsprodukter till en annan 
medlemsstat eller till ett tredjeland för 
rekonditionering.

Or. en

Ändringsförslag 404
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillhandahållande av rekonditionerade 
engångsprodukter.

b) Tillhandahållande av rekonditionerade 
avsedda engångsprodukter.

Or. en

Ändringsförslag 405
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Engångsprodukter och rekonditionering

Engångsprodukter får inte 
rekonditioneras för att återanvändas på 
den europeiska marknaden.

Or. fr
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Ändringsförslag 406
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

 Implantatkort Information om medicintekniska 
produkter för implantation och
implantatkort

Or. en

Ändringsförslag 407
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 16 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantatkort Information om medicintekniska 
produkter för implantation

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 408
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

Denna punkt gäller inte 
tandfyllningsmaterial, agraffer och 
suturer.

Or. fr

Ändringsförslag 409
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska 
ges till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska i förväg till sjukvårdspersonalen eller 
om så är relevant till den patient som 
produkten ska implanteras i lämna 
information som ska föras in på ett 
implantatpass eller ett implantatkort.

Or. en

Ändringsförslag 410
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 

1. Tillverkaren av en implanterbar, sterilt 
förpackad produkt ska tillsammans med 
produkten i förväg tillhandahålla 
representanten för hälso- och 
sjukvårdspersonalen, ett implantatpass 
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implanterats i. eller implantatkort, som ska ges till den 
patient som produkten har implanterats i.

Den som utför implanteringen ska 
ansvara för att uppgifterna lämnas och 
vidarebefordras till databasen.
Detta gäller inte för följande implantat: 
suturer, agraffer, skruvar, plattor och 
tillbehör till ortopediska implantat.
Genom genomförandeakter ska 
kommissionen regelbundet kontrollera 
och förnya denna förteckning. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med artikel 88.3.

Or. de

Motivering

Det måste säkerställas att uppgifterna även vidarebefordras till Eudamed-databasen.

Ändringsförslag 411
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den vårdpersonal som implanterar 
produkten, som ska

Or. en

Ändringsförslag 412
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar 
produkt ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att fastställa för vilka 
implanterbara produkter som tillverkaren
tillsammans med produkten ska
tillhandahålla ett implantatkort, som kan 
tillhandahållas i elektronisk form eller via 
andra medel som innehåller den 
information som anges i punkt 2, och som 
ska ges till den patient som produkten har 
implanterats i.

Or. en

Motivering

Det krävs en avgränsning mellan implanterbara produkter som kräver implantatkort, till 
exempel implanterbara produkter som suturer, agraffer, nålar, skruvar och tandfyllningar.

Ändringsförslag 413
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i. Implantatkortet ska också 
tillhandahållas i ett elektroniskt format 
och medlemsstaterna ska se till att 
sjukhus och kliniker har en elektronisk 
version i sina register så att 
implantatkorten lätt kan vidarebefordras 
på begäran av patienten.

Or. en
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Motivering

Enligt rekommendationen i Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om defekta 
silikongelfyllda bröstimplantat tillverkade av det franska företaget PIP.

Ändringsförslag 414
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska 
ges till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla information som ska lämnas 
av den vårdpersonal som implanterar 
produkten, som har ansvar för att
– lämna denna information till patienten, 
och
– registrera informationen i patientens 
läkarjournaler.

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska ges 
till den patient som produkten har 
implanterats i.

En elektronisk version av denna 
information ska förvaras och 
tillgängliggöras patienten på begäran av 
tillverkaren om produkten implanteras i 
patienten.

Or. en

Ändringsförslag 416
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – strecksats 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– registrera all information på kortet i 
patientens läkarjournaler,

Or. en

Ändringsförslag 417
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– överlämna kortet till patienten,

Or. en
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Ändringsförslag 418
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får införa nationella 
bestämmelser med krav på att 
implantatkorten även innehåller 
information om eftervård vid operationer 
som har undertecknats av både patienten 
och den kirurg som är ansvarig för 
ingreppet.

Or. en

Ändringsförslag 419
Marian Harkin

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantatkortet ska innehålla Denna information ska innehålla

Or. en

Motivering

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.
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Ändringsförslag 420
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) information om produktens särskilda 
egenskaper och eventuella biverkningar,

Or. en

Motivering

Enligt rekommendationen i Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om defekta 
silikongelfyllda bröstimplantat tillverkade av det franska företaget PIP.

Ändringsförslag 421
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) en kortfattad beskrivning av 
produkternas egenskaper, inklusive 
använda material,

Or. en

Ändringsförslag 422
Linda McAvan

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) utrymme för en underteckning av 
kirurgen och patienten, så att kortet kan 
använda som ett samtyckesformulär för 
operationen,
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Or. en

Motivering

Enligt rekommendationen i Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om defekta 
silikongelfyllda bröstimplantat tillverkade av det franska företaget PIP.

Ändringsförslag 423
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) eventuella biverkningar på grundval 
av uppgifter från den kliniska 
utvärderingen och undersökningen,

Or. en

Ändringsförslag 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen ska vara skriven på ett sätt 
som lätt kan förstås av en lekman.

Informationen ska vara skriven på ett sätt 
som lätt kan förstås av en lekman. 
Informationen ska lämnas till patienten 
när denne ger sitt samtycke, innan 
produkten implanteras. Patienterna måste 
få reda på att implantat inte är 
permanenta och kan behöva ersättas eller 
tas ut. Patienterna måste också 
informeras om implantatens kvalitet och 
om potentiella risker med dem.

Or. en

Motivering

Detta anges i Europaparlamentets resolution av den 14 juni 2012 om defekta silikongelfyllda 
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bröstimplantat tillverkade av det franska företaget PIP (2012/2621(RSP))

Ändringsförslag 425
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till det eller de 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska utfärdas på ett officiellt 
unionsspråk som är godtagbart för det 
anmälda organ som behandlar försäkran 
om överensstämmelse enligt artikel 42.

Or. cs

Ändringsförslag 426
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till det eller de 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska upprättas på ett officiellt
unionsspråk som krävs av den medlemsstat 
där produkten släpps ut på marknaden 
samt dessutom på engelska, om produkten 
tillhandahålls i fler medlemsstater.

Or. de
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Ändringsförslag 427
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till det eller de 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till engelska och 
dessutom föreligga i en version på det 
språk (om så krävs) som används i den 
medlemsstat där tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant har sitt 
registrerade säte.

Or. en

Motivering

EU-försäkran om överensstämmelse riktas till anmälda organ och myndigheter, inte till 
patienterna. Att behöva tillhandahålla översättningar av EU-försäkran om 
överensstämmelser för alla EU-länder där produkterna tillverkas kommer att innebära ökade 
kostnader för små företag.

Ändringsförslag 428
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
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Den ska översättas till det eller de 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

Den ska finnas tillgänglig på ett officiellt 
unionsspråk.

Or. en

Motivering

Översättning av EU-försäkran om överensstämmelse till flera språk är betungande och anses 
vara onödig.

Ändringsförslag 429
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla 
enligt bilaga III, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

utgår

Or. cs

Ändringsförslag 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla 
enligt bilaga III, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

utgår
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Or. de

Ändringsförslag 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 18 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. CE-märkningen ska i tillämpliga fall 
åtföljas av identifikationsnumret för det 
anmälda organ som ansvarar för den 
bedömning av överensstämmelse som 
föreskrivs i artikel 42. 
Identifikationsnumret ska också anges i 
sådant reklammaterial där det nämns att 
produkten uppfyller de rättsliga kraven för 
CE-märkning.

5. CE-märkningen ska i tillämpliga fall 
åtföljas av identifikationsnumret för det 
anmälda organ som ansvarar för den 
bedömning av överensstämmelse som 
föreskrivs i artikel 42. 
Identifikationsnumret och 
kontaktinformationen för det ansvariga 
anmälda organet ska också anges i sådant 
reklammaterial där det nämns att produkten 
uppfyller de rättsliga kraven för 
CE-märkning.

Or. en

Ändringsförslag 432
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. Belägg 
för detta ska hållas tillgängliga för 

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras, ska se till att artikeln inte 
inverkar negativt på produktens säkerhet 
och prestanda. Belägg för detta ska hållas 
tillgängliga för medlemsstaternas behöriga 
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medlemsstaternas behöriga myndigheter. myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 433
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. Belägg 
för detta ska hållas tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. För 
produkter som består av en eller flera 
implanterbara delar ska det också 
säkerställas att artikeln inte kräver att 
hela produkten ersätts på grund av att den 
är inkompatibel med produktens 
fungerande del. Belägg för detta ska hållas 
tillgängliga för medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 434
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
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särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. Belägg 
för detta ska hållas tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras, ska se till att artikeln inte 
inverkar negativt på produktens säkerhet 
och prestanda. Belägg för detta ska hållas 
tillgängliga för medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 435
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En artikel som särskilt är avsedd att 
ersätta en del eller komponent i en produkt 
och som väsentligt ändrar produktens 
prestanda eller säkerhet ska anses vara en 
produkt.

2. En artikel som särskilt är avsedd att 
ersätta en del eller komponent i en produkt 
och som väsentligt ändrar produktens 
prestanda eller säkerhet ska anses vara en 
produkt och ska uppfylla kraven i detta 
direktiv.

Or. de

Ändringsförslag 436
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Varje fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en produkt enligt 
produkttillverkarens rekommendationer
ska se till att produktegenskaper eller 
produktsäkerhet inte påverkas negativt av 
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detta.

Or. de

Ändringsförslag 437
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. Varje fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en produkt utan att det 
föreligger någon rekommendation från 
tillverkaren om att produkten ska 
rekonditioneras eller som ignorerar eller 
bryter mot en sådan rekommendation ska 
anses utgöra produkttillverkare i den 
mening som avses i denna förordning.

Or. de

Ändringsförslag 438
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 22a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 22a
Ansvar vid skada som orsakats patienten 
av en medicinteknisk produkt i klass IIb 

eller klass III
Tillverkaren ska hållas lagligen ansvarig 
för skada som orsakas patienten av 
medicintekniska produkter i klass IIb eller 
klass III, såvida tillverkaren inte kan 
bevisa att skadan i förekommande fall 
orsakats av att ansvarig hälso- och
sjukvårdspersonal eller patienten använt 
produkten på olämpligt sätt.
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Or. en

Motivering

Det måste stå klart vem som bär ansvaret i fall av skada hos patienten.

Ändringsförslag 439
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 23 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter, utom 
specialanpassade produkter eller 
prövningsprodukter, ska de ekonomiska 
aktörerna kunna identifiera följande under 
den tid som avses i artikel 8.4:

När det gäller produkter, utom 
specialanpassade produkter eller 
prövningsprodukter, ska de ekonomiska 
aktörerna kunna identifiera följande under 
tio års tid:

Or. cs

Ändringsförslag 440
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett system för unik produktidentifiering 
(UDI) ska upprättas i unionen för sådana 
produkter som inte är specialanpassade 
produkter eller prövningsprodukter. 
UDI-systemet ska göra det möjligt att 
identifiera och spåra produkter och ska 
bestå av följande:

1. Ett system för unik produktidentifiering 
(UDI) ska upprättas i unionen för sådana 
produkter från klass II som inte är 
specialanpassade produkter eller 
prövningsprodukter. UDI-systemet ska 
göra det möjligt att identifiera och spåra 
produkter och ska bestå av följande:

Or. de

Ändringsförslag 441
Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Ett system för unik produktidentifiering 
(UDI) ska upprättas i unionen för sådana 
produkter som inte är specialanpassade 
produkter eller prövningsprodukter.
UDI-systemet ska göra det möjligt att 
identifiera och spåra produkter och ska 
bestå av följande:

1. Ett gemensamt system för unik 
produktidentifiering (UDI) ska upprättas i 
unionen för sådana produkter som inte är 
specialanpassade produkter eller 
prövningsprodukter. UDI-systemet ska 
göra det möjligt att identifiera och spåra 
produkter, ska om så är möjligt vara 
konsekvent med den globala 
regleringsstrategin för UDI i 
medicintekniska produkter, och ska bestå 
av följande:

Or. en

Motivering

Ordet ”gemensamt” behöver infogas för att se till att vi har en unik och samordnad 
UDI-strategi i EU och om möjligt globalt.

Ändringsförslag 442
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 2 – led d – led i

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

UDI-systemet är en central komponent i det nya regleringssystemet, och leverantörer av 
UDI-system bör vara skyldiga att använda systemet under en längre tidsperiod.
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Ändringsförslag 443
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som ska identifieras genom det 
UDI-system som anges i punkterna 1–6, 
och tidsfristerna för att genomföra detta; på 
grundval av en riskbaserad metod ska 
UDI-systemet genomföras gradvis, 
inledningsvis för produkter i den högsta 
riskklassen,

a) fastställa vilka produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper 
som ska identifieras genom det 
UDI-system som anges i punkterna 1–6, 
och tidsfristerna för att genomföra detta; på 
grundval av en riskbaserad metod ska 
genomförandet av UDI-systemet vara 
begränsat till produkter i den högsta 
riskklassen,

Or. en

Motivering

De obligatoriska skyldigheterna enligt det framtida systemet för unik produktidentifiering 
(UDI) bör begränsas till produkter i den högsta riskklassen för att undvika överdrivna 
administrativa och finansiella bördor för sjukvården utan motsvarande förbättringar av 
patientsäkerheten.

Ändringsförslag 444
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 7 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ange vilka data som ska ingå i 
individidentifieringen och som på 
grundval av en riskbaserad metod kan 
variera beroende på produktens riskklass,

b) ange vilka data som ska ingå i 
individidentifieringen,

Or. en

Motivering

De obligatoriska skyldigheterna enligt det framtida systemet för unik produktidentifiering 
(UDI) bör begränsas till produkter i den högsta riskklassen för att undvika överdrivna 
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administrativa och finansiella bördor för sjukvården utan motsvarande förbättringar av 
patientsäkerheten.

Ändringsförslag 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. de

Motivering

För att detta ska ske på ett smidigt sätt är det viktigt att spårningssystemen är tekniskt 
kompatibla.

Ändringsförslag 446
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompatibilitet med andra 
spårbarhetssystem som används av 
aktörer som arbetar med medicintekniska 
produkter,

Or. en

Motivering

Ett elektroniskt autentiseringssystem för läkemedel kommer sannolikt att inrättas i enlighet 
med direktivet om förfalskade läkemedel. Det är viktigt att system för medicintekniska 
produkter och läkemedel är kompatibla, annars kommer bördan för de aktörer i 
försörjningskedjan som arbetar med båda dessa produkttyper att bli avsevärd och eventuellt 
ohanterlig.
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Ändringsförslag 447
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompatibilitet med andra 
spårbarhetssystem som används av 
aktörer som arbetar med medicintekniska 
produkter,

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 448
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) UDI-systemens kompatibilitet med de 
säkerhetsdetaljer som införts inom ramen 
för direktiv 2011/62/EU om ändring av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
vad gäller att förhindra att förfalskade 
läkemedel kommer in i den lagliga 
leveranskedjan.

Or. fr

Ändringsförslag 449
Gilles Pargneaux
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(ea) kompatibilitet med andra 
spårbarhetssystem som används av de 
aktörer som kommer i kontakt med
medicintekniska produkter.

Or. fr

Motivering

Ett elektroniskt autentiseringssystem för läkemedel ska inrättas enligt direktivet om 
förfalskade läkemedel. Det är viktigt att de system som tagits fram för medicintekniska 
produkter och läkemedel är kompatibla, för att inte öka bördan för aktörer i leveranskedjan 
som arbetar med båda typerna av produkter.


