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Ændringsforslag 450
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. I samarbejde med medlemsstaterne 
opretter og forvalter Kommissionen et 
elektronisk system for indsamling og 
behandling af de oplysninger, der er 
nødvendige og rimelige for at beskrive og 
identificere udstyret og for at identificere 
fabrikanten og i givet fald den 
bemyndigede repræsentant og importøren. 
De nærmere detaljer om de oplysninger, 
som de erhvervsdrivende skal forelægge, er 
fastsat i bilag V, del A.

1. I samarbejde med medlemsstaterne 
opretter og forvalter Kommissionen et 
elektronisk system for indsamling og 
behandling af de oplysninger, der er 
nødvendige og rimelige for at beskrive og 
identificere udstyret og for at identificere 
fabrikanten og i givet fald den 
bemyndigede repræsentant og importøren. 
De nærmere detaljer om de oplysninger, 
som de erhvervsdrivende skal forelægge, er 
fastsat i bilag V, del A. Kommissionen 
træffer afgørelse om et fælles sprog, som 
skal være det generelt bindende sprog i 
forbindelse med registreringen.

Or. en

Begrundelse

Et enkelt bindende sprog vedrørende registreringen er at foretrække.

Ændringsforslag 451
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Før udstyr, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, bringes 
i omsætning, indsender fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 

2. Før udstyr, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, bringes 
i omsætning, indsender fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant de 
oplysninger, der er omhandlet i stk. 1, til 
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det elektroniske system det elektroniske system

Det skal træffes foranstaltninger for at 
sikre, at der ikke kræves yderligere 
nationale registreringsprocedurer.

Or. de

Ændringsforslag 452
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 25 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Senest to år efter indsendelsen af 
oplysningerne i overensstemmelse med 
stk. 2 og 3 og derefter hvert andet år skal 
den pågældende erhvervsdrivende bekræfte 
dataenes nøjagtighed. Hvis dataene ikke 
bekræftes senest seks måneder efter den 
fastsatte frist, kan enhver medlemsstat 
træffe foranstaltninger til at suspendere 
eller på anden måde begrænse 
tilgængeliggørelsen af det pågældende 
udstyr på sit område, indtil den i dette 
stykke omhandlede forpligtelse er opfyldt.

5. Senest fem år efter indsendelsen af 
oplysningerne i overensstemmelse med 
stk. 2 og 3 og derefter hvert femte år skal 
den pågældende erhvervsdrivende bekræfte 
dataenes nøjagtighed. Hvis dataene ikke 
bekræftes senest seks måneder efter den 
fastsatte frist, kan enhver medlemsstat 
træffe foranstaltninger til at suspendere 
eller på anden måde begrænse 
tilgængeliggørelsen af det pågældende 
udstyr på sit område, indtil den i dette 
stykke omhandlede forpligtelse er opfyldt.

Or. de

Ændringsforslag 453
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne

Rapport om sikkerhed og klinisk ydeevne

Or. es
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Ændringsforslag 454
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne

Rapport om sikkerhed og klinisk ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 455
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 26 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne

Rapport om sikkerhed og klinisk ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 456
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og klinisk ydeevne. Den skal være 
formuleret på en måde, der tydeligt forstås 
af den tilsigtede bruger. Udkastet til denne 

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og klinisk ydeevne og ajourfører den med 
konklusionerne fra evalueringsrapporten 
vedrørende den kliniske opfølgning, efter 
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sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

at udstyret er bragt i omsætning, som der 
henvises til i punkt 3 i del B i bilag XIII. 
Den skal være formuleret på en måde, der 
tydeligt forstås af den tilsigtede bruger og 
på sproget i det land, hvor det medicinske 
udstyr er bragt i omsætning. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 457
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af
sikkerhed og klinisk ydeevne. Den skal 
være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en rapport om sikkerhed og 
klinisk ydeevne omfattende samtlige 
resultater af kliniske afprøvninger og 
undersøgelser. Den skal være formuleret 
på en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. fr

Ændringsforslag 458
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder
fabrikanten en sammenfatning af
sikkerhed og klinisk ydeevne. Den skal 
være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en rapport om sikkerhed og 
klinisk ydeevne, der indeholder 
resultaterne af de kliniske undersøgelser 
og kliniske afprøvninger. Den skal være 
formuleret på en måde, der tydeligt forstås 
af den tilsigtede bruger. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. de

Begrundelse

Alle tekniske og kliniske data i forbindelse med medicinsk udstyr skal gøres tilgængelige for 
patienter og sundhedspersoner, med undtagelse af beskyttet intellektuel ejendom. Sådanne 
oplysninger er nødvendige for læger og kirurger, for at de ud fra deres effektivitet og 
sikkerhed kan vælge, hvilket medicinsk udstyr de ønsker at anvende.

Ændringsforslag 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder
fabrikanten en sammenfatning af
sikkerhed og klinisk ydeevne. Den skal 

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, fremlægger
fabrikanten en rapport om sikkerhed og 
klinisk ydeevne, inklusive alle resultaterne 
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være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

fra kliniske undersøgelser og forsøg. Den 
skal være formuleret på en måde, der 
tydeligt forstås af den tilsigtede bruger og 
som tager hensyn til patienters og 
sundhedspersoners forskellige behov for 
information. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.
Sammenfatningen skal offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 460
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af
sikkerhed og klinisk ydeevne. Den skal 
være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en fuldstændig rapport om
sikkerhed og klinisk ydeevne, som 
omfatter resultaterne af den kliniske 
evaluering og de kliniske afprøvninger. 
Den skal være formuleret på en måde, der 
tydeligt forstås af den tilsigtede bruger. 
Udkastet til denne sammenfatning skal 
indgå i den dokumentation, der skal 
forelægges det bemyndigede organ, der 
deltager i overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. es
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Ændringsforslag 461
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af 
sikkerhed og klinisk ydeevne. Den skal 
være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af den tilsigtede bruger. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

1. For så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en rapport om sikkerhed og 
kliniske data, som er indsamlet i 
forbindelse med den kliniske 
undersøgelse, samt en sammenfatning, der 
er formuleret på en fyldestgørende måde, 
der tydeligt forstås af den tilsigtede bruger. 
Udkastet til denne rapport skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.
Sammenfatningen af rapporten om 
sikkerhed og klinisk ydeevne 
offentliggøres via den europæiske 
database, som fastsat i artikel 27.

Or. en

Ændringsforslag 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, og implantabelt 
udstyr, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed
og klinisk ydeevne. Den skal være 
formuleret på en måde, der tydeligt forstås 

1. For så vidt angår udstyr, der er indgivet 
til markedsføringsproceduren, bortset fra 
udstyr efter mål og udstyr bestemt til 
afprøvning, udarbejder fabrikanten en
rapport samt en sammenfatning af denne 
rapport om sikkerhed og klinisk ydeevne. 
Den skal være formuleret på en måde, der 



PE510.766v01-00 10/95 AM\936127DA.doc

DA

af den tilsigtede bruger. Udkastet til denne
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 42, og det 
skal valideres af dette organ.

tydeligt forstås af den tilsigtede bruger. 
Udkastet til denne rapport skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges den 
nationale myndighed eller agenturet, der 
deltager i markedsføringsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Den fuldstændige rapport og 
sammenfatningen offentliggøres via 
Eudamed.

Or. en

Ændringsforslag 464
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte formen 
og præsentationen af de dataelementer, der 
skal medtages i sammenfatningen af
sikkerhed og klinisk ydeevne. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 88, stk. 2.

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte formen 
og præsentationen af de dataelementer, der 
skal medtages i rapporten og i
sammenfatningen af denne rapport om 
sikkerhed og kliniske data. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 88, stk. 2.

Or. en
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Ændringsforslag 465
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Læger og sundhedspersoner skal have 
adgang til alle dele af Eudamed.

Or. de

Ændringsforslag 466
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. De indberettede data kontrolleres og 
evalueres af Eudamed, før de gøres 
tilgængelige.

Or. de

Ændringsforslag 467
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret om udstyr, der bringes i 
omsætning, om relevante attester udstedt af 
bemyndigede organer og om relevante 
erhvervsdrivende

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret om udstyr, der bringes i 
omsætning, om relevante attester udstedt af 
bemyndigede organer og om relevante 
erhvervsdrivende, på dette meget 
innovative marked er det dog vigtigt at 
producentens forretningshemmeligheder 
bevares



PE510.766v01-00 12/95 AM\936127DA.doc

DA

Or. de

Ændringsforslag 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret om udstyr, der bringes i 
omsætning, om relevante attester udstedt af 
bemyndigede organer og om relevante 
erhvervsdrivende

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret via centrale 
informationssteder, hvor patienter kan 
anmode om, søge og finde oplysninger om 
udstyr, der bringes i omsætning, om 
relevante attester udstedt af bemyndigede 
organer og om relevante erhvervsdrivende

Kommissionen bør efter at have hørt de 
relevante interessenter, herunder 
medlemsstaternes kompetente 
myndigheder, forskningssamfundet og 
patient- og forbrugerorganisationer, 
udarbejde retningslinjer og fastsætte det 
nøjagtige indhold og format af de 
oplysninger, der offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret om udstyr, der bringes i 
omsætning, om relevante attester udstedt af 
bemyndigede organer og om relevante 
erhvervsdrivende

a) at give borgerne mulighed for at være 
velinformeret om udstyr, der bringes i 
omsætning, samt om udstyr, der er fjernet 
fra markedet, om relevante attester udstedt 
af bemyndigede organer og om relevante 
erhvervsdrivende

Or. en
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Begrundelse

Det er altafgørende for patientsikkerheden samt for at forhindre unødvendige administrative 
omkostninger, at der føres kontrol med udstyr, der er fjernet fra markedet.

Ændringsforslag 470
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) at give offentligheden mulighed for at 
være velinformeret om kliniske 
afprøvninger og give sponsorer af kliniske 
afprøvninger, der foretages i mere end én 
medlemsstat, mulighed for at opfylde 
oplysningskravene i artikel 50-60

c) at give offentligheden mulighed for at 
være velinformeret om kliniske 
afprøvninger, at give sundhedspersoner 
passende adgang til resultaterne af 
kliniske afprøvninger, og give sponsorer 
af kliniske afprøvninger, der foretages i 
mere end én medlemsstat, mulighed for at 
opfylde oplysningskravene i artikel 50-60

Or. en

Begrundelse

Den europæiske database er den vigtigste portal, som giver adgang til væsentlige oplysninger 
om den offentlige sundhed. Både den brede offentlighed og sundhedspersoner bør have 
adgang til oplysninger vedrørende kliniske afprøvninger. 

Ændringsforslag 471
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) at give offentligheden og 
sundhedspersoner et overblik over 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter

Or. en
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Begrundelse

Den europæiske database bør regelmæssigt give offentligheden og sundhedspersoner et 
generelt overblik over overvågnings- og markedstilsynsaktiviteter.

Ændringsforslag 472
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. det elektroniske system for 
registrering af dattervirksomheder og 
underentreprenører, som anført i artikel 2

Or. en

Ændringsforslag 473
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) det elektroniske system for rapporter 
om sikkerhed og kliniske data samt 
sammenfatninger af rapporter om 
sikkerhed og kliniske data, som anført i 
artikel 26.

Or. en

Ændringsforslag 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Dataene skal indføres i Eudamed af 
medlemsstaterne, bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende og sponsorer som 
fastlagt i bestemmelserne vedrørende de 
elektroniske systemer i stk. 2.

3. Dataene skal indføres i Eudamed af
agenturet, medlemsstaterne, bemyndigede 
organer, erhvervsdrivende, sponsorer, 
sundhedspersoner og patienter som 
fastlagt i bestemmelserne vedrørende de 
elektroniske systemer i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 475
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer og 
offentligheden i et omfang, det er fastlagt i 
de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2.

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer, 
sundhedspersoner og offentligheden i et 
omfang, det er fastlagt i de bestemmelser, 
der er omhandlet i stk. 2.

Or. fr

Ændringsforslag 476
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
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tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer og 
offentligheden i et omfang, det er fastlagt i 
de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2.

tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer, 
sundhedspersoner og offentligheden i et 
omfang, det er fastlagt i de bestemmelser, 
der er omhandlet i stk. 2.

Or. de

Begrundelse

Sundhedspersoner skal have adgang til alle data, der har forbindelse til medicinsk 
anvendelse, for at kunne vælge produkter på baggrund af deres effektivitet og sikkerhed, og 
de skal informeres om mulige bivirkninger og tilbagekaldelser.

Ændringsforslag 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer og 
offentligheden i et omfang, det er fastlagt i 
de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2.

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sundhedspersoner,
sponsorer og offentligheden i et omfang, 
det er fastlagt i de bestemmelser, der er 
omhandlet i stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 478
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 

4. Alle oplysninger, der indsamles og 
behandles af Eudamed, skal være 
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tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer og 
offentligheden i et omfang, det er fastlagt i 
de bestemmelser, der er omhandlet i stk. 2.

tilgængelige for medlemsstaterne og 
Kommissionen. Oplysningerne skal være 
tilgængelige for bemyndigede organer, 
erhvervsdrivende, sponsorer, 
sundhedspersoner og offentligheden i et 
omfang, det er fastlagt i de bestemmelser, 
der er omhandlet i stk. 2.

Or. es

Ændringsforslag 479
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Oplysninger registreret i den 
europæiske database skal være pålidelige, 
gennemsigtige og brugervenlige, således 
at offentligheden og sundhedspersoner 
kan sammenligne oplysninger om 
registreret udstyr, erhvervsdrivende, 
kliniske afprøvninger, overvågningsdata 
og markedstilsynsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske database er den vigtigste portal, som giver adgang til væsentlige oplysninger 
om den offentlige sundhed. Oplysninger om registreret udstyr, erhvervsdrivende, klinisk 
afprøvning, overvågningsdata og markedstilsynsaktiviteter bør være tilgængelige for både 
befolkningen og sundhedspersoner.

Ændringsforslag 480
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4b. Kommissionen hører patientgrupper 
og sundhedspersoner i forbindelse med 
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udviklingen af den europæiske database.

Or. en

Begrundelse

Den europæiske database er den vigtigste portal, som giver adgang til væsentlige oplysninger 
om den offentlige sundhed. Oplysninger om registreret udstyr, erhvervsdrivende, klinisk 
afprøvning, overvågningsdata og markedstilsynsaktiviteter bør være tilgængelige for både 
befolkningen og sundhedspersoner.

Ændringsforslag 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Medlemsstaterne kan vedtage, at den 
vurdering og overvågning, der er 
omhandlet i stk. 1, skal foretages af et 
nationalt akkrediteringsorgan i 
overensstemmelse med definitionen og 
forskrifterne i forordning (EF) nr. 
765/2008.

Or. en

Begrundelse

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Ændringsforslag 482
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal sikre, at de 
indhentede oplysninger behandles
fortroligt. Den skal dog udveksle 
oplysninger om et bemyndiget organ med 
andre medlemsstater og Kommissionen.

5. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal sikre, at de 
indhentede oplysninger behandles i 
overensstemmelse med deres fortrolige 
karakter. Den skal dog udveksle 
oplysninger om et bemyndiget organ med 
andre medlemsstater og Kommissionen.

Or. en

Ændringsforslag 483
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

7. Det endelige ansvar for de bemyndigede 
organer og den nationale myndighed med 
ansvar for bemyndigede organer påhviler 
den medlemsstat, hvori disse er placeret. 
Medlemsstaten er forpligtet til at foretage 
kontrol af, at den udpegede nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer udfører sit arbejde med 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganerne 
og overvågningen af de bemyndigede 
organer korrekt, samt at den udpegede 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer arbejder uvildigt og 
objektivt. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.
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Or. da

Ændringsforslag 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer.

Disse oplysninger skal være offentligt
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 485
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Det bemyndigede organ offentliggør en 
liste over det af organets personale, som 
er ansvarlig for 
overensstemmelsesvurderingen og 
certificeringen af medicinsk udstyr. Listen 
skal som minimum indeholde den enkelte 
ansattes kvalifikationer, CV og 
interessekonflikterklæring. Listen sendes 
til den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer, som 
kontrollerer, at personalet lever op til 
denne forordnings gældende regler. 
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Listen sendes desuden til Kommissionen. 

Or. da

Ændringsforslag 486
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 29 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 29a
Elektronisk system for registrering af 
dattervirksomheder og underentreprise
1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk system til indsamling og 
behandling af oplysninger om 
underentreprenører og
dattervirksomheder samt om de specifikke 
opgaver, som de er ansvarlige for. 
2. Inden underentreprise gives til 
offentlige enheder eller eksterne 
eksperter, skal det bemyndigede organ, 
som agter at give bestemte opgaver i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen i 
underentreprise eller anvender en 
dattervirksomhed til bestemte opgaver i 
forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen, registrere 
deres navn(e), samt hvilke specifikke 
opgaver der er tale om.
3. Senest en uge efter enhver ændring i 
forbindelse med de i stk. 1 omhandlede 
oplysninger opdaterer den pågældende 
erhvervsdrivende oplysningerne i det 
elektroniske system.
4. Oplysningerne i det elektroniske system 
skal være tilgængelige for offentligheden.

Or. en
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Ændringsforslag 487
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. De
mindstekrav, som de bemyndigede organer 
skal opfylde, er anført i bilag VI.

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. De krav, som 
de bemyndigede organer skal opfylde, er 
anført i bilag VI.

Or. de

Begrundelse

For at fastsætte fælles krav til bemyndigede organer i alle medlemsstater og sikre fair og lige 
betingelser bør "mindstekrav" erstattes med "krav" til de bemyndigede organer. Derudover er 
denne terminologi for de bemyndigede organer i overensstemmelse med Europa-Parlamentets 
og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF.

Ændringsforslag 488
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. De 
mindstekrav, som de bemyndigede organer 
skal opfylde, er anført i bilag VI.

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. I den 
forbindelse er det afgørende at have 
internt administrativt, teknisk og 
videnskabeligt personale med medicinsk, 
teknisk og om muligt farmakologisk 
viden. Der skal anvendes permanent 
internt personale, men bemyndigede 
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organer skal have frie rammer til at hyre 
eksterne eksperter på ad hoc- og 
midlertidig basis i det omfang, det er 
nødvendigt. De mindstekrav, som de 
bemyndigede organer skal opfylde, er 
anført i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 489
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge mindstekravene i 
bilag VI på baggrund af den tekniske 
udvikling og under hensyntagen til de 
mindstekrav, der er nødvendige for at 
vurdere specifikt udstyr eller kategorier 
eller grupper af udstyr.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 490
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at
ændre eller udbygge mindstekravene i 
bilag VI på baggrund af den tekniske 
udvikling og under hensyntagen til de
mindstekrav, der er nødvendige for at 

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
udbygge kravene i bilag VI på baggrund af 
den tekniske udvikling og under 
hensyntagen til de krav, der er nødvendige 
for at vurdere specifikt udstyr eller 
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vurdere specifikt udstyr eller kategorier 
eller grupper af udstyr.

kategorier eller grupper af udstyr.

Or. de

Begrundelse

For at fastsætte fælles krav til bemyndigede organer i alle medlemsstater og sikre fair og lige 
betingelser bør "mindstekrav" erstattes med "krav" til de bemyndigede organer. Kun de to 
medlovgivere og ikke Kommissionen har beføjelser til at ændre de væsentlige krav i bilag VI. 
Kommissionen kan supplere disse krav.

Ændringsforslag 491
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Den årlige vurdering af bemyndigede 
organer, som fastsat i artikel 35, stk. 3, 
omfatter verifikation af, at 
underentreprenøren/underentreprenørern
e eller 
dattervirksomheden/dattervirksomhederne 
opfylder kravene i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ansøgningen skal angive de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det udstyr, som organet hævder at være 
kompetent til, og understøttes af 

Ansøgningen skal ledsages af en 
beskrivelse af de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
det eller de
overensstemmelsesvurderingsmoduler og 
den eller de beholdere, som organet 
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dokumentation, der godtgør, at alle krav i 
bilag VI er opfyldt.

hævder at være kompetent til, samt af et 
eventuelt akkrediteringscertifikat udstedt 
af et nationalt akkrediteringsorgan, i 
hvilket certifikat det godtgøres, at 
overensstemmelsesvurderingsorganet 
opfylder kravene i bilag VI, eller
understøttes af dokumentation, der 
godtgør, at alle krav i bilag VI er opfyldt.

Or. en

Ændringsforslag 493
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår de organisatoriske og 
generelle krav og de kvalitetsstyringskrav, 
der er fastsat i bilag VI, afsnit 1 og 2, kan 
de relevante dokumenter fremlægges i 
form af et gyldigt certifikat og den 
tilsvarende evalueringsrapport fra et 
nationalt akkrediteringsorgan i henhold 
til forordning (EF) nr. 765/2008. 
Overensstemmelsesvurderingsorganet 
formodes at opfylde de krav, der er 
omfattet af certifikatet fra et sådant 
akkrediteringsorgan.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 494
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 
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vurderingshold bestående af mindst to 
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, som skal lede det fælles 
vurderingshold.

vurderingshold bestående af mindst to 
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, og 
som ikke har en interessekonflikt med det 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, som skal lede det fælles 
vurderingshold.

Or. en

Ændringsforslag 495
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 
vurderingshold bestående af mindst to
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, som skal lede det fælles 
vurderingshold.

3. Senest 14 dage efter fremlæggelsen, jf. 
stk. 2, udpeger Kommissionen et fælles 
vurderingshold bestående af mindst tre
eksperter, der udvælges fra en liste over 
eksperter, som er kvalificerede til at 
vurdere 
overensstemmelsesvurderingsorganer. 
Listen fastlægges af Kommissionen i 
samarbejde med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Mindst en af disse 
eksperter skal være en repræsentant for 
Kommissionen, mindst endnu en ekspert
skal være fra en anden medlemsstat end 
den, hvor det ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan er 
etableret. Repræsentanten for 
Kommissionen skal lede det fælles 
vurderingshold.

Or. de
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Begrundelse

For at kunne sikre en større objektivitet i forbindelse med forvaltningen skal der ud over 
Kommissionens repræsentant også deltage en ekspert fra en anden medlemsstat ved 
vurderingen. For hver holdleder skal der være mindst to eksperter.

Ændringsforslag 496
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Resultater vedrørende et organs manglende 
overholdelse af kravene i bilag VI skal 
tages op i forbindelse med 
vurderingsprocessen og drøftes mellem den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer og det fælles 
vurderingshold med henblik på at nå frem 
til en fælles aftale med hensyn til vurdering 
af ansøgningen. Divergens mellem 
udtalelser skal identificeres i den 
ansvarlige nationale myndigheds
vurderingsrapporten.

Resultater vedrørende et organs manglende 
overholdelse af kravene i bilag VI skal 
tages op i forbindelse med 
vurderingsprocessen og drøftes mellem den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer og det fælles 
vurderingshold med henblik på at nå frem 
til en fælles aftale med hensyn til vurdering 
af ansøgningen. I tilfælde af afvigende 
holdninger kan der tilføjes en særskilt 
udtalelse fra vurderingsholdet til den 
ansvarlige nationale myndigheds
vurderingsrapport, hvori problemerne 
med notifikationen præsenteres.

Or. de

Begrundelse

Hvis vurderingsholdet og den kompetente nationale myndighed ikke kan blive enige om en 
vurdering af ansøgningen, skal vurderingsholdet oplyse Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr om deres grunde i en særskilt udtalelse.

Ændringsforslag 497
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 5
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal forelægge 
sin vurderingsrapport og sit 
notifikationsudkast for Kommissionen, 
som straks fremsender disse dokumenter til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr samt til medlemmerne af det fælles 
vurderingshold. På Kommissionens 
anmodning forelægger myndigheden 
rapporten i op til tre officielle EU-sprog.

5. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal forelægge 
sin vurderingsrapport og sit 
notifikationsudkast for Kommissionen, 
som straks fremsender disse dokumenter til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr samt til medlemmerne af det fælles 
vurderingshold. I tilfælde af en særskilt 
udtalelse fra vurderingsholdet forelægges 
denne også for Kommissionen til 
videregivelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. På Kommissionens 
anmodning forelægger myndigheden 
rapporten i op til tre officielle EU-sprog.

Or. de

Begrundelse

Hvis vurderingsholdet og den kompetente nationale myndighed ikke kan blive enige om en 
vurdering af ansøgningen, skal vurderingsholdet oplyse Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr om deres grunde i en særskilt udtalelse.

Ændringsforslag 498
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en anbefaling med hensyn til 
notifikationsudkastet, som den relevante 

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten,
notifikationsudkastet samt eventuelt 
vurderingsholdets særskilte udtalelse
senest 21 dage efter modtagelsen af disse 
dokumenter, og Kommissionen fremsender 
straks denne udtalelse til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Senest 21 dage efter modtagelsen 
af udtalelsen fra det fælles vurderingshold 
udsteder Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr en anbefaling med 
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nationale myndighed skal tage behørigt 
hensyn til i sin afgørelse om udpegelse af 
det bemyndigede organ.

hensyn til notifikationsudkastet, som den 
relevante nationale myndighed skal tage 
behørigt hensyn til i sin afgørelse om 
udpegelse af det bemyndigede organ. Hvis 
den kompetente nationale myndigheds 
afgørelse går i mod anbefalingen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, skal denne afgørelse forklares 
skriftligt for Kommissionen med en 
angivelse af årsagerne hertil.

Or. de

Begrundelse

En beslutning om notifikationen om det bemyndigede organ, der ikke er i overensstemmelse 
med anbefalingerne fra Koordinationsgruppen, skal kun være mulig af objektivt gyldige og 
tydeligt forklarede årsager.

Ændringsforslag 499
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 33 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 33a
Kommissionen vedtager retningslinjer for, 
hvor længe 
overensstemmelsesvurderingsprocessen 
mindst skal vare, og angiver, hvor længe 
overensstemmelsesvurderingsprocessen i 
gennemsnit varer for de forskellige typer 
af medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 500
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må kun notificere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i bilag VI.

2. Medlemsstaterne må kun notificere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i bilag VI, og som 
opfylder kravene fra det fælles 
vurderingshold i artikel 32, stk. 3, og som 
har fået en positiv vurdering af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr (artikel 44, litra a) (nyt)).

Or. de

Ændringsforslag 501
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne må kun notificere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i bilag VI.

2. Medlemsstaterne skal kun notificere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i bilag VI.

Or. en

Begrundelse

For at sikre en ensartet gennemførelse af notificeringsproceduren for bemyndigede organer i 
hele Europa bør det være et krav, at alle bestemmelserne i bilag VI vedrørende notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer er opfyldt.

Ændringsforslag 502
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I alle tilfælde, hvor den ansøgende part 
hævder at have kompetence inden for 
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udstyr, som er klassificeret i klasse III, 
dvs. udstyr som er implanteret i kroppen, 
og der som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der kan betragtes som 
et lægemiddel, eller udstyr, der er 
fremstillet af ikke-levedygtigt væv eller 
celler af human eller animalsk oprindelse 
eller af derivater heraf, må 
medlemsstaterne udelukkende notificere 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
som er blevet vurderet sammen med 
Kommissionen, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr og den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer i den medlemsstat, hvor 
ansøgeren har hjemsted. 

Or. en

Ændringsforslag 503
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Notifikationen skal klart præcisere 
rammerne for udpegelsen med angivelse af 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og den type af udstyr, som det 
bemyndigede organ er bemyndiget til at 
vurdere.

Notifikationen skal klart præcisere 
rammerne for udpegelsen med angivelse af 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og den type og den klasse af udstyr, som 
det bemyndigede organ er bemyndiget til at 
vurdere.

Or. de

Begrundelse

Angivelserne af udstyrsklassen er nødvendige, for at der kan finde en omfattende og præcis 
bemyndigelse, kontrol og overvågning af de bemyndigede organer sted, inklusive deres 
specialisering.
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Ændringsforslag 504
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen, samt tilføjer 
oplysninger vedrørende notifikationen af 
det bemyndigede organ til det elektroniske 
system, som er omhandlet i artikel 27, 
stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 505
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

Sideløbende tilføjer Kommissionen 
ligeledes oplysninger om notifikation af 
det bemyndigede organ i det elektroniske 
system omhandlet i artikel 27, stk. 2, litra 
e). Offentliggørelsen ledsages af den 
endelige vurderingsrapport fra den 
nationale myndighed med ansvar for 
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bemyndigede organer, udtalelsen fra det 
fælles vurderingshold og henstillingen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.
Oplysningerne i det elektroniske system 
skal være tilgængelige for 
medlemsstaterne og Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Proceduren for Kommissionens offentliggørelse af notifikationen bør præciseres. 
Offentliggørelsen bør dokumenteres med samtlige rapporter og udtalelser, som notifikationen 
bygger på.

Ændringsforslag 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

Detaljerede oplysninger i forbindelse med 
notifikationen, som f.eks. udstyrets klasse 
og typologi, skal gøres offentligt 
tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

9. Hvis der ikke gøres indsigelse i 
overensstemmelse med stk. 7, eller hvis 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr eller Kommissionen, som er blevet 
hørt i overensstemmelse med stk. 8, er af 
den opfattelse, at notifikationen kan 
accepteres helt eller delvis, offentliggør 
Kommissionen notifikationen.

Notifikationens fuldstændige indhold, 
herunder også bilag, skal gøres offentligt 
tilgængelige. 

Or. en

Ændringsforslag 508
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvert bemyndiget organ, for hvilket 
notifikationen accepteres i 
overensstemmelse med artikel 33, tildeles 
et identifikationsnummer af 
Kommissionen. Hvert bemyndiget organ 
tildeles kun ét identifikationsnummer, også 
selv om organet er bemyndiget i henhold til 
flere EU-retsakter.

1. Hvert bemyndiget organ, for hvilket 
notifikationen accepteres i 
overensstemmelse med artikel 33, tildeles 
et identifikationsnummer af 
Kommissionen. Hvert bemyndiget organ 
tildeles kun ét identifikationsnummer, også 
selv om organet er bemyndiget i henhold til 
flere EU-retsakter. Organer, der er 
bemyndiget i henhold til direktiv 
90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF, 
beholder deres tildelte 
identifikationsnummer i tilfælde af en ny 
notifikation.

Or. de

Begrundelse

Eksisterende bemyndigede organer skal bevare deres identifikationsnummer i tilfælde af en ny 
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notifikation. Dermed undgås unødvendigt bureaukratisk arbejde som for eksempel tilpasning 
af forskellige europæiske databaser til de nye identifikationsnumre og den omkostningstunge 
udskiftning af udstyrets mærkning.

Ændringsforslag 509
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Artikel 35 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 35a
Medlemsstaterne skal sørge for at have et 
sanktionssystem for bemyndigede 
organer, som ikke opfylder 
mindstekravene. Dette system skal være 
gennemsigtigt og stå i et rimeligt forhold 
til overtrædelsens grad og karakter.

Or. en

Ændringsforslag 510
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et besøg hos hvert 
bemyndiget organ.

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI, samt om dets 
underentreprenør(er) og 
dattervirksomhed(er) opfylder disse krav. 
Denne vurdering omfatter et besøg hos 
hvert bemyndiget organ.

Or. en
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Ændringsforslag 511
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et besøg hos hvert 
bemyndiget organ.

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et besøg hos hvert 
bemyndiget organ. Vurderingen skal også 
omfatte en gennemgang af stikprøver af 
vurderingerne af 
konstruktionsdokumentationen, som det 
bemyndigede organ har udført, for at 
klarlægge det bemyndigede organs 
kompetence og kvaliteten af dets 
vurderinger, navnlig dets evne til at 
evaluere og vurdere klinisk 
dokumentation.

Or. en

Ændringsforslag 512
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et besøg hos hvert 
bemyndiget organ.

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI, herunder også 
om dattervirksomheder og 
underleverandører overholder disse krav. 
Denne vurdering omfatter et besøg hos 
hvert bemyndiget organ og eventuelle 
dattervirksomheder og 
underentreprenører etableret i eller uden 
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for EU.

Or. fr

Begrundelse

Underentreprenører og dattervirksomheder bør medtages i kontrollen af bemyndigede 
organer.

Ændringsforslag 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et besøg hos hvert 
bemyndiget organ.

3. Mindst en gang om året skal den 
nationale myndighed med ansvar for de 
bemyndigede organer vurdere, om hvert 
bemyndiget organ under dens ansvar stadig 
opfylder kravene i bilag VI. Denne 
vurdering omfatter et uanmeldt besøg hos 
hvert bemyndiget organ.

Or. en

Ændringsforslag 514
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
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proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ, eller et bemyndiget organs 
dattervirksomhed eller underentreprenør,
til stadighed opfylder kravene i bilag VI.

Or. en

Ændringsforslag 515
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ, et bemyndiget organs
dattervirksomhed eller underentreprenør
til stadighed opfylder kravene i bilag VI.

Or. fr

Begrundelse

Underentreprenører og dattervirksomheder bør medtages i kontrollen af bemyndigede 
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organer.

Ændringsforslag 516
Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

4. To år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert andet
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

Or. en

Ændringsforslag 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 

4. Tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
år, skal vurderingen af, om det 
bemyndigede organ og dets 
dattervirksomheder og 
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nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

underentreprenører fortsat opfylder 
kravene i bilag VI, foretages af den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor organet er oprettet, og af et fælles 
vurderingshold, der er udpeget efter 
proceduren i artikel 32, stk. 3 og 4. På 
anmodning af Kommissionen eller en 
medlemsstat kan Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr indlede 
vurderingsprocessen, der er beskrevet i 
dette stykke, når som helst der er rimelig 
grund til bekymring for, om et bemyndiget 
organ til stadighed opfylder kravene i bilag 
VI.

Alle resultater af disse vurderinger 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Underentreprenører og dattervirksomheder, som er tilknyttet bemyndigede organer, bør være 
omfattet af den treårige vurdering for at sikre, at myndighederne har foretaget en fuldstændig 
vurdering af det bemyndigede organ og dets aktiviteter. Det er endvidere vigtigt, at alle 
vurderinger offentliggøres for at sikre gennemsigtighed og for at øge de berørte aktørers 
tillid.

Ændringsforslag 518
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Hvad angår 
overensstemmelsesvurderingsorganer, 
som er notificerede til udstyr i klasse III, 
skal den vurdering, der anføres i stk. 4 i 
nærværende artikel, udføres én gang 
årligt. Vurderingen skal omfatte en 
gennemgang af stikprøver af de 
vurderinger af 
konstruktionsdokumentation, som det 
bemyndigede organ har udført, for at 
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klarlægge det bemyndigede organs 
kompetence og kvaliteten af dets 
vurderinger, navnlig dets evne til at 
evaluere og vurdere klinisk 
dokumentation.

Or. en

Begrundelse

De vurderinger i forbindelse med forhåndsgodkendelser, som bemyndigede organer udfører 
på medicinsk udstyr i højrisikoklasse III, bør være af den højest mulige standard. For at sikre 
en streng kontrol på medlemsstats- og kommissionensniveau skal kontrollen med de 
bemyndigede organer, som er godkendt til at vurdere udstyr i klasse III, være hyppigere – en 
gang årligt frem for en gang hvert tredje år – og skal specifikt indeholde en gennemgang af 
eksempler på det medicinske udstyr, de har godkendt.

Ændringsforslag 519
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. En gang om året fremsender de 
bemyndigede organer en årlig 
aktivitetsrapport med oplysningerne i 
bilag VI, punkt 5, til den kompetente 
myndighed, de hører under, og til 
Kommissionen, som videresender den til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. fr

Begrundelse

De bemyndigede organer bør have pligt til at udarbejde en årlig aktivitetsrapport til den 
kompetente myndighed og Kommissionen.

Ændringsforslag 520
Rebecca Taylor
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en national myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer har konstateret, 
at et bemyndiget organ ikke længere 
opfylder kravene i bilag VI, eller at det 
ikke opfylder sine forpligtelser, skal 
myndigheden suspendere, begrænse eller 
helt eller delvis inddrage notifikationen, 
afhængigt af i hvor alvorlig grad organet 
ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. 
En suspension må ikke vare længere end 
et år og kan forlænges én gang med 
yderligere et år. Hvis det bemyndigede 
organ har indstillet sine aktiviteter, skal 
den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer inddrage 
notifikationen.

Hvis en national myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer har konstateret, 
at et bemyndiget organ ikke længere 
opfylder kravene i bilag VI, eller at det 
ikke opfylder sine forpligtelser, skal 
myndigheden suspendere, begrænse eller 
helt eller delvis inddrage notifikationen, 
afhængigt af i hvor alvorlig grad organet 
ikke opfylder disse krav eller forpligtelser. 
En suspension er gældende, indtil 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr har truffet en beslutning om at 
ophæve suspensionen, hvilket kun kan 
ske efter en vurdering foretaget af et 
fælles vurderingshold, der er udpeget i 
overensstemmelse med proceduren i 
artikel 30, stk. 3 og 4. Hvis det 
bemyndigede organ har indstillet sine 
aktiviteter, skal den nationale myndighed 
med ansvar for bemyndigede organer 
inddrage notifikationen.

Or. en

Begrundelse

Det fælles vurderingshold og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør sørge for et 
effektivt tilsyn med de bemyndigede organers arbejde. Hvis Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr får beføjelse til at ophæve annulleringen af et bemyndiget organ, vil den få 
et større overblik

Ændringsforslag 521
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal straks underrette 

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal straks underrette 
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Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om enhver suspension, begrænsning eller 
inddragelse af en notifikation.

Kommissionen, de øvrige medlemsstater, 
de berørte fabrikanter og 
sundhedspersoner om enhver suspension, 
begrænsning eller inddragelse af en 
notifikation.

Or. fr

Begrundelse

De berørte fabrikanter og sundhedspersoner bør også underrettes i tilfælde af suspension, 
begrænsning eller inddragelse af en notifikation.

Ændringsforslag 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en notifikation begrænses, 
suspenderes eller inddrages skal 
medlemsstaten træffe de nødvendige 
foranstaltninger for at sikre, at det 
bemyndigede organs sager enten behandles 
af et andet bemyndiget organ eller står til 
rådighed for de nationale myndigheder 
med ansvar for bemyndigede organer og 
for markedstilsyn på disses anmodning.

3. Hvis en notifikation begrænses, 
suspenderes eller inddrages skal 
medlemsstaten øjeblikkeligt underrette 
Kommissionen, som skal træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at sikre, at 
det bemyndigede organs sager enten 
behandles af et andet bemyndiget organ 
eller står til rådighed for de nationale 
myndigheder med ansvar for bemyndigede 
organer og for markedstilsyn på disses 
anmodning.

Or. en

Begrundelse

Det er Kommissionen og ikke medlemsstaterne, som bør være ansvarlig i tilfælde af 
begrænsning, suspension eller inddragelse af en notifikation.

Ændringsforslag 523
Gilles Pargneaux
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Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen
af notifikationen, har indvirkning på 
attester, der er udstedt af det bemyndigede 
organ, og den skal senest tre måneder efter, 
at den har givet meddelelse om ændringer 
af notifikationen, forelægge en rapport om 
sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden. Hvis det bemyndigede organ 
ikke gør dette inden for den fastsatte frist, 
eller hvis det har indstillet sine aktiviteter, 
skal den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer selv suspendere 
eller inddrage attester, der uretmæssigt er 
udstedt.

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for
suspensionen, begrænsningen eller 
inddragelsen af notifikationen, har 
indvirkning på attester, der er udstedt af det 
bemyndigede organ, og den skal senest tre 
måneder efter, at den har givet meddelelse 
om ændringer af notifikationen, forelægge 
en rapport om sine resultater til 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater. Hvis det er nødvendigt for 
at sikre beskyttelsen af udstyr på markedet, 
skal myndigheden pålægge det 
bemyndigede organ at suspendere eller 
inddrage alle attester, der uretmæssigt er 
blevet udstedt, inden for en rimelig 
tidsfrist, der fastsættes af myndigheden. 
Hvis det bemyndigede organ ikke gør dette 
inden for den fastsatte frist, eller hvis det 
har indstillet sine aktiviteter, skal den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer selv suspendere eller 
inddrage attester, der uretmæssigt er 
udstedt.

Or. fr

Begrundelse

Det er nødvendigt at præcisere de forskellige grader af ændringen af notifikationen og nævne 
de forskellige muligheder (suspension, begrænsning eller inddragelse).

Ændringsforslag 524
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen af 
notifikationen, har indvirkning på attester, 
der er udstedt af det bemyndigede organ, 
og den skal senest tre måneder efter, at den 
har givet meddelelse om ændringer af 
notifikationen, forelægge en rapport om 
sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden. Hvis det bemyndigede organ 
ikke gør dette inden for den fastsatte frist, 
eller hvis det har indstillet sine aktiviteter, 
skal den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer selv suspendere 
eller inddrage attester, der uretmæssigt er 
udstedt.

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen af 
notifikationen, har indvirkning på attester, 
der er udstedt af det bemyndigede organ, 
og den skal senest tre måneder efter, at den 
har givet meddelelse om ændringer af 
notifikationen, forelægge en rapport om 
sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden. Hvis det bemyndigede organ 
ikke gør dette inden for den fastsatte frist, 
eller hvis det har indstillet sine aktiviteter, 
skal den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer selv suspendere 
eller inddrage attester, der uretmæssigt er 
udstedt.

For at kunne vurdere, om de forhold, der 
har ført til suspensionen, begrænsningen 
eller inddragelsen af notifikationen, har 
indvirkning på de udstedte attester, skal 
den kompetente nationale myndighed i 
forbindelse med notifikationen anmode de 
berørte fabrikanter om at fremlægge bevis 
for, at udstyret opfylder kravene, og 
fabrikanterne har herefter en frist på 30 
dage til at imødekomme denne 
anmodning.

Or. fr

Begrundelse

Sektorens små og meget små virksomheder markedsfører som regel kun ét produkt. Selv 
midlertidig suspension af deres attest vil betyde, at salget stopper, og at virksomhederne må 
lukke. Der bør findes et kompromis mellem bevarelsen af disse virksomheder og patienternes 
sikkerhed. En kort frist til at bevise, at udstyret opfylder kravene, bør overvejes inden 
suspension eller endelig inddragelse af attester, der er blevet udstedt uretmæssigt.



PE510.766v01-00 46/95 AM\936127DA.doc

DA

Ændringsforslag 525
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis notifikationen suspenderes: på 
betingelse af at enten den kompetente 
myndighed for medicinsk udstyr i den 
medlemsstat, hvor fabrikanten af det 
udstyr, der er omfattet af attesten, er 
etableret, eller et andet bemyndiget organ 
senest tre måneder efter suspensionen 
skriftligt bekræfter, at den varetager det 
bemyndigede organs funktioner i 
suspensionsperioden

a) hvis notifikationen suspenderes: på 
betingelse af at et andet bemyndiget organ 
senest tre måneder efter suspensionen 
skriftligt bekræfter, at den varetager det 
bemyndigede organs funktioner i 
suspensionsperioden

Or. de

Begrundelse

Medlemsstaternes kompetente myndigheder er som regel ikke indrettet til og ikke i stand til at 
overtage opgaverne fra et bemyndiget organ, idet de ikke har den nødvendige organisation og 
det nødvendige personale hertil.

Ændringsforslag 526
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen konstaterer, at et 
bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene vedrørende dets notifikation, skal 
den underrette den bemyndigende 
medlemsstat herom og anmode den om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt suspension, 
begrænsning eller inddragelse af 
notifikationen.

Hvis Kommissionen, i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, beslutter, at et bemyndiget organ 
ikke længere opfylder kravene vedrørende 
dets notifikation, skal den underrette den 
bemyndigende medlemsstat herom og 
anmode den om at træffe de nødvendige 
foranstaltninger, herunder suspension, 
begrænsning eller inddragelse af 
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notifikationen, i overensstemmelse med 
artikel 36, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

Det fælles vurderingshold og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør sørge for et 
effektivt tilsyn med de bemyndigede organers arbejde. Hvis Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr får beføjelse til at ophæve annulleringen af et bemyndiget organ, vil den få 
et større overblik.

Ændringsforslag 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 37 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis Kommissionen konstaterer, at et 
bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene vedrørende dets notifikation, skal 
den underrette den bemyndigende 
medlemsstat herom og anmode den om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt suspension, 
begrænsning eller inddragelse af 
notifikationen.

Hvis Kommissionen konstaterer, at et 
bemyndiget organ ikke længere opfylder 
kravene vedrørende dets notifikation, skal 
den underrette den bemyndigende 
medlemsstat herom og anmode den om at 
træffe de nødvendige foranstaltninger, 
herunder om nødvendigt suspension, 
begrænsning eller inddragelse af 
notifikationen. Efter vurderingen 
offentliggør Kommissionen en rapport 
med medlemsstaternes udtalelser.

Or. en

Ændringsforslag 528
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen sikrer, at der etableres 
passende koordinering og samarbejde 

Kommissionen sikrer, i samråd med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 



PE510.766v01-00 48/95 AM\936127DA.doc

DA

mellem de bemyndigede organer, og at 
denne koordinering og dette samarbejde 
fungerer i form af en koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer for medicinsk 
udstyr, herunder medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik.

Udstyr, at der etableres passende 
koordinering og samarbejde mellem de 
bemyndigede organer, og at denne 
koordinering og dette samarbejde fungerer 
i form af en koordineringsgruppe af 
bemyndigede organer for medicinsk udstyr, 
herunder medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen skal fungere som et effektivt forum for drøftelser og skal give mulighed 
for erfaringsudveksling mellem bemyndigede organer samt mellem bemyndigede organer og 
de kompetente myndigheder. 

Ændringsforslag 529
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gruppen mødes hver sjette måned

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen skal fungere som et effektivt forum for drøftelser og skal give 
Kommissionen og de kompetente myndigheder mulighed for at foretage kontrol. 
Minimumsfrekvensen for deres møder bør fastsættes i teksten.

Ændringsforslag 530
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen eller 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 



AM\936127DA.doc 49/95 PE510.766v01-00

DA

Udstyr kan anmode om deltagelse af et 
hvilket som helst bemyndiget organ.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen skal fungere som et effektivt forum for drøftelser og skal give 
Kommissionen og de kompetente myndigheder mulighed for at foretage kontrol. Det bør 
præciseres, at deltagelse er obligatorisk, hvis Kommissionen eller Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr har anmodet herom.

Ændringsforslag 531
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage 
foranstaltninger, der fastsætter de 
nærmere bestemmelser for 
funktionsmåden for 
koordinationsgruppen for bemyndigede 
organer, der er fastsat i denne artikel. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages i 
overensstemmelse med 
undersøgelsesproceduren i artikel 84, 
stk. 3.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen skal fungere som et effektivt forum for drøftelser og skal give mulighed 
for erfaringsudveksling mellem bemyndigede organer samt mellem bemyndigede organer og 
de kompetente myndigheder. Retningslinjerne for koordinationsgruppens funktionsmøde bør 
udvikles yderligere gennem gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 532
Thomas Ulmer
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Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.

Gebyrerne fastsættes af Kommissionen. 
Der er tale om standardgebyrer, der skal 
opkræves ensartet i alle medlemsstater.

Or. de

Begrundelse

Der må ikke være konkurrence på dette følsomme område. Patienternes sikkerhed må ikke 
svækkes på grund af pristryk. Med et fast gebyr vil konkurrencen gå på de bemyndigede 
organers kvalifikationer frem for på deres pris.

Ændringsforslag 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.

1. Den medlemsstat, hvor organerne er 
etableret, skal opkræve gebyrer af de 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorganer og af 
bemyndigede organer. Disse gebyrer skal 
helt eller delvis dække omkostningerne i 
forbindelse med de aktiviteter, der udføres 
af de nationale myndigheder med ansvar 
for bemyndigede organer i 
overensstemmelse med denne forordning.
Gebyrerne skal være gennemsigtige og 
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rimelige samt være underlagt 
medlemsstaternes arbejdsmarkeder.

Or. en

Begrundelse

Hovedordføreren foreslår en harmoniseret gebyrstruktur for bemyndigede organer, som ikke 
tager højde for de lokale forskelle på arbejdsmarkederne. Dette kan medføre højere gebyrer 
for SMV'er.

Ændringsforslag 534
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 14 dage inden en afgørelse 
underretter den kompetente myndighed 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og Kommissionen om sin påtænkte 
afgørelse.

Mindst 14 dage inden en afgørelse 
underretter den kompetente myndighed 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og Kommissionen om sin påtænkte 
afgørelse.

Den endelige afgørelse skal offentliggøres 
i den europæiske database.

Or. de

Ændringsforslag 535
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter træffe 
afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 

Kommissionen kan på anmodning af en
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter træffe 
afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 
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klassificering. klassificering. En sådan afgørelse bør 
navnlig træffes for at imødekomme 
forskellige beslutninger medlemsstaterne 
imellem.

Or. en

Ændringsforslag 536
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter træffe 
afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 
klassificering.

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter træffe 
afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 
klassificering.

En sådan afgørelse skal navnlig træffes 
med henblik på mulige forskellige 
klassificeringskriterier i bilag VII for 
bestemt udstyr, en bestemt kategori eller 
gruppe af udstyr i medlemsstaterne.

Or. de

Ændringsforslag 537
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3. Inden vedtagelsen af 
gennemførelsesretsakter skal 
Kommissionen rådføre sig med relevante 
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interessenter og tage højde for deres 
forslag.

Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden i proceduren for gennemførelsesretsakter og delegerede 
retsakter bør Kommissionen rådføre sig med relevante interessenter og tage højde for deres 
forslag.

Ændringsforslag 538
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 61-
75, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 med 
hensyn til følgende:

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 61-
75, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 88 med 
hensyn til følgende:

Or. fr

Ændringsforslag 539
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) ændre eller supplere de 
klassificeringskriterier, der er fastsat i bilag 
VII.

b) ændre eller supplere de 
klassificeringskriterier, der er fastsat i bilag 
VII; inden vedtagelsen af delegerede 
retsakter skal Kommissionen rådføre sig 
med relevante interesseparter og tage 
højde for deres forslag.
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Or. en

Begrundelse

For at øge gennemsigtigheden i proceduren for gennemførelsesretsakter og delegerede 
retsakter bør Kommissionen rådføre sig med relevante interesseparter og tage højde for deres 
forslag.

Ændringsforslag 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a
Generelle principper vedrørende 

markedsføringstilladelsen
1. Følgende udstyr må kun markedsføres i 
Unionen, hvis der er tildelt en 
markedsføringstilladelse gennem den 
centraliserede procedure som omhandlet i 
artikel 41c:
– implantabelt medicinsk udstyr og aktivt 
terapeutisk udstyr beregnet til at blive 
anvendt i direkte kontakt med hjertet, det 
centrale kredsløb eller 
centralnervesystemet
– udstyr beregnet til at blive implanteret 
ved rygsøjle, hofte, skulder og knæ bortset 
fra osteosynteseinstrumenter og -tilbehør
– implantabelt og invasivt udstyr til 
kosmetiske formål.
2. Følgende udstyr må kun markedsføres i
en medlemsstat, hvis der er tildelt en 
national markedsføringstilladelse af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed gennem den decentraliserede 
procedure:
– udstyr, der er klassificeret i klasse IIb, 
undtagen udstyr, der er anført i artikel 
41a, stk. 1
– udstyr, der er klassificeret i klasse III, 
undtagen udstyr, der er anført i artikel 
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41a, stk. 1.

Or. xm

Begrundelse

Ud over begrundelsen til betragtning 42a indeholdt artikel 7 i Europa-Parlamentets 
beslutning om defekte silikonebrystimplantater fra den franske virksomhed PIP 
(2012/2621(RSP)) allerede et forslag om et sådant system: "opfordrer Kommissionen til at 
overgå til en ordning for præ-markedsgodkendelse af visse kategorier af medicinsk udstyr, 
der som minimum omfatter medicinsk udstyr af klasse IIb og III".

Ændringsforslag 541
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring og 
undersøgelse af 
konstruktionsdokumentationen som 
anført i bilag VIII. Alternativt kan 
fabrikanten vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X.

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på typeafprøvning, som anført i 
bilag IX, kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X.

Or. en

Begrundelse

Ved at indføre EU-typeafprøvning som en obligatorisk procedure i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen af medicinsk udstyr i klasse III styrkes Kommissionens tilgang 
til produktrelateret afprøvning af medicinsk udstyr ("direkte produkt").
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Ændringsforslag 542
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra udstyr efter mål og 
udstyr bestemt til afprøvning, skal følge en
overensstemmelsesvurderingsprocedure
baseret på fuldstændig kvalitetssikring og 
undersøgelse af
konstruktionsdokumentationen som anført 
i bilag VIII. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X.

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse IIb og III, bortset fra udstyr efter 
mål og udstyr bestemt til afprøvning, skal 
følge en markedsføringstilladelse baseret 
på fuldstændig kvalitetssikring og 
undersøgelse af konstruktions- og 
prototypedokumentationen som anført i 
bilag VIII. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en
markedsføringstilladelse baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X. Såfremt fabrikanten ikke 
kan tilvejebringe en prototype, er det 
fabrikantens ansvar at fremlægge en 
behørig begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 543
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanter af udstyr, der er 
klassificeret i klasse IIb, bortset fra udstyr 
efter mål eller udstyr bestemt til 
afprøvning, skal følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring 
som anført i bilag VIII, bortset fra dette 
bilags kapitel II, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 

udgår
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dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation 
som anført i bilag X.

Or. en

Ændringsforslag 544
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret 
i klasse IIa, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, skal 
følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at udarbejde den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesvurdering som 
anført bilag X, del A, afsnit 7, eller bilag 
X, del B, afsnit 8.

4. Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret 
i klasse IIa, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, skal 
følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af konstruktions-
og prototypebeskrivelsen i den tekniske
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at udarbejde den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesvurdering som 
anført bilag X, del A, afsnit 7, eller bilag 
X, del B, afsnit 8.

Or. en

Ændringsforslag 545
Marina Yannakoudakis
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Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Medlemsstaterne kan fastsætte 
minimumsfrekvensen for uanmeldte 
fabriksinspektioner og foretage 
stikprøvekontrol, som de bemyndigede 
organer skal gennemføre i 
overensstemmelse med bilag VIII, afsnit 
4.4, under hensyntagen til risikoklasse og 
type af udstyr samt de specifikke faktorer, 
som gør sig gældende for fabrikanter i en 
medlemsstat. Hvis der træffes en sådan 
beslutning, bør Kommissionen holdes 
underrettet.

Or. en

Ændringsforslag 546
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 10 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte de 
nærmere bestemmelser og 
proceduremæssige aspekter for at sikre en 
harmoniseret anvendelse af de 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
med hensyn til følgende aspekter:

Kommissionen skal ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte de 
nærmere bestemmelser og 
proceduremæssige aspekter for at sikre en 
harmoniseret anvendelse af de 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
med hensyn til følgende aspekter:

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål at sikre, at alle bemyndigede organer anvender 
overensstemmelsesvurderingsproceduren på samme konstant høje niveau.
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Ændringsforslag 547
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 10 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mindstehyppigheden af uanmeldte 
fabriksinspektioner og stikprøvekontrol, 
som de bemyndigede organer skal 
gennemføre i overensstemmelse med bilag 
VIII, afsnit 4.4, under hensyntagen til 
risikoklasse og type af udstyr

udgår

Or. en

Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektioner i punkt 4.4 i bilag VIII er defineret tydeligt med hensyn til 
at styrke den nødvendige kontrol og garantere uanmeldte inspektioner på samme niveau og 
med samme frekvens i alle medlemsstater. Uanmeldte inspektioner bør derfor gennemføres 
mindst en gang i løbet af en certificeringscyklus og for hver fabrikant og hver generisk 
udstyrsgruppe. Som følge af dette instruments afgørende betydning bør anvendelsesområdet 
og procedurerne for de uanmeldte inspektioner anføres i selve forordningen i stedet for i 
downstream-regler som gennemførelsesretsakter.

Ændringsforslag 548
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 10 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mindstehyppigheden af uanmeldte 
fabriksinspektioner og stikprøvekontrol, 
som de bemyndigede organer skal 
gennemføre i overensstemmelse med bilag 
VIII, afsnit 4.4, under hensyntagen til 
risikoklasse og type af udstyr

udgår

Or. de
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Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektioner i afsnit 4.4 i bilag VIII skal klart defineres for at styrke de 
nødvendige kontroller og garantere uanmeldte inspektioner på samme niveau og med samme 
hyppighed i alle medlemsstater. Dermed er sletningen af denne del i overensstemmelse med 
den foreslåede ændring af afsnit 4.4 i bilag VIII, der præciserer bestemmelserne.

Ændringsforslag 549
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 10 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– mindstehyppigheden af uanmeldte 
fabriksinspektioner og stikprøvekontrol, 
som de bemyndigede organer skal 
gennemføre i overensstemmelse med bilag 
VIII, afsnit 4.4, under hensyntagen til 
risikoklasse og type af udstyr

udgår

Or. en

Ændringsforslag 550
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med udpegelsen eller 
overvågningen af bemyndigede organer, 
jf. 28-40, eller i forbindelse med 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, jf. 61-75, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 

udgår
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der er fastlagt i bilag VIII-XI.

Or. cs

Ændringsforslag 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med udpegelsen eller 
overvågningen af bemyndigede organer, 
jf. 28-40, eller i forbindelse med 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, jf. 61-75, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastlagt i bilag VIII-XI.

udgår

Or. de

Ændringsforslag 552
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med udpegelsen eller 
overvågningen af bemyndigede organer, jf. 
28-40, eller i forbindelse med 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, jf. 61-75, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 

11. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med udpegelsen eller 
overvågningen af bemyndigede organer, jf. 
28-40, eller i forbindelse med 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, jf. 61-75, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 



PE510.766v01-00 62/95 AM\936127DA.doc

DA

vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastlagt i bilag VIII-XI.

vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 88 for at 
ændre eller udbygge de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastlagt i bilag VIII-XI.

Or. fr

Ændringsforslag 553
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 11 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11a. Agenturet, den nationale kompetente 
myndighed eller de bemyndigede organer 
skal, i det omfang det er relevant, 
bibeholde og opbevare en prototype af alt 
udstyr, de har modtaget fra fabrikanten til 
vurdering, i mindst fem år efter 
vurderingen.

Or. en

Begrundelse

For at forhindre produktionssvindel, som PIP-skandalen, og for generelt at fremme 
markedstilsynet, er det vigtigt, at udstyr på markedet kan sammenlignes med den prototype, 
som blev anvendt til vurderingen.

Ændringsforslag 554
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
kræver et bemyndiget organs inddragelse, 
kan fabrikanten indsende en ansøgning til 

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

et bemyndiget organ efter eget valg, 
forudsat at organet er bemyndiget til 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det pågældende udstyr. En ansøgning 
kan ikke indgives parallelt til mere end ét 
bemyndiget organ for samme 
overensstemmelsesvurderingsaktivitet.
Fabrikanten skal oplyse den kompetente 
nationale myndighed i den medlemsstat, 
hvor fabrikanten har sit hovedsæde, om 
navnet på det valgte bemyndigede organ.

Or. fr

Ændringsforslag 555
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Det pågældende bemyndigede organ 
skal orientere de andre bemyndigede 
organer om enhver fabrikant, der trækker 
sin ansøgning tilbage før det bemyndigede 
organs afgørelse vedrørende 
overensstemmelsesvurderingen.

2. Det pågældende bemyndigede organ 
skal orientere de andre bemyndigede 
organer om enhver fabrikant, der trækker 
sin ansøgning tilbage før det bemyndigede 
organs afgørelse vedrørende 
overensstemmelsesvurderingen. Desuden 
skal organet omgående underrette alle 
kompetente nationale myndigheder 
herom.

Or. fr

Ændringsforslag 556
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. På alle trin i 
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overensstemmelsesvurderingsproceduren 
skal det bemyndigede organ, som står for 
vurderingen, foretage mindst én uanmeldt 
inspektion af fabrikantens 
produktionssted, inden det træffer 
afgørelse om opfyldelsen af kravene. Den 
uanmeldte inspektion forudsætter, at 
fabrikanten på intet tidspunkt er 
orienteret om, hvornår den pågældende 
inspektion kan finde sted. Organet 
underretter den kompetente myndighed i 
den berørte medlemsstat om inspektionen.

Or. fr

Ændringsforslag 557
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Ændringsforslag 558
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. cs

Ændringsforslag 559
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 44
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. de

Begrundelse

Den foreslåede fremgangsmåde forsinker adgangen til markedet og skaber retsusikkerhed for 
producenter af medicinsk udstyr, uden at patienternes sikkerhed forbedres.

Ændringsforslag 560
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. de

Ændringsforslag 561
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. de

Begrundelse

Af hensyn til en øget sikkerhed i forbindelse med medicinsk udstyr er det navnlig nødvendigt 
at styrke de bemyndigede organer. Med kontrolproceduren er der risiko for, at nyt og meget 
innovativt medicinsk udstyr først står til rådighed for patienten med væsentlig forsinkelse.
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Ændringsforslag 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities.A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Ændringsforslag 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

Den procedure, der foreslås af Kommissionen, vil medføre forsinkelser, dobbeltarbejde og 
ekstra omkostninger, uden at det er dokumenteret, at det vil øge patienternes sikkerhed. Der 
bør i stedet fokuseres på at forbedre kvaliteten af de bemyndigede organer og de vurderinger, 
de foretager.

Ændringsforslag 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
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Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

 [...] udgår

Or. en

Begrundelse

En sådan kontrolmekanisme vil forlænge vurderingen og øge omkostningerne, uden at blive 
opvejet af tilsvarende fordele. Denne procedure øger ikke patienternes sikkerhed og er 
endvidere til skade for SMV'er, som vil blive forhindret i at udvikle nye innovative produkter.

Ændringsforslag 565
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mekanismer til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger

Videnskabelig vurdering fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr

Or. en

Begrundelse

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market. Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.

Ændringsforslag 566
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – overskrift
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mekanismer til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger

Underretning af Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr om visse 
overensstemmelsesvurderinger af 
medicinsk udstyr

Or. fr

Ændringsforslag 567
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om ansøgninger 
om overensstemmelsesvurderinger for 
udstyr, der er klassificeret i klasse III, 
bortset fra ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag I, 
afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I sin 
meddelelse angiver det bemyndigede organ 
den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen og de ledsagende dokumenter 
til Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om ansøgninger 
om overensstemmelsesvurderinger for
implantabelt udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, bortset fra ansøgninger om at 
supplere eller forlænge eksisterende 
attester. Meddelelsen ledsages af udkastet 
til brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I sin 
meddelelse angiver det bemyndigede organ 
den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender straks 
meddelelsen og de ledsagende dokumenter 
til Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 568
Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om 
ansøgninger om 
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, bortset fra 
ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender 
straks meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

1. For implantabelt udstyr, der er 
klassificeret i klasse III, anmoder det 
bemyndigede organ, inden det leverer en 
overensstemmelseserklæring, om en 
videnskabelig vurdering fra
Koordinationsgruppen for Medicinsk
Udstyr af den kliniske evaluering og den 
kliniske opfølgning, efter at udstyret er 
bragt i omsætning.

Or. en

Ændringsforslag 569
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Udstyr i klasse III vurderes 
udelukkende af et relevant bemyndiget 
organ, som er bemyndiget til denne 
specifikke kategori eller gruppe af udstyr i 
klasse III.

1. Bemyndigede organer giver
Kommissionen meddelelse om ansøgninger 
om overensstemmelsesvurderinger for 
udstyr, der er klassificeret i klasse III,
bortset fra ansøgninger om at supplere 
eller forlænge eksisterende attester. 

1. Bemyndigede organer underretter
Kommissionen om ansøgninger om 
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, herunder
ansøgninger, der som følge af denne 
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Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender 
straks meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

vurdering trækkes tilbage. 

Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26, 
samt navnet på den kliniske ekspert, der 
er udpeget til at foretage vurderingen fra 
den liste, som Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr har udarbejdet, jf. 
artikel 80, litra g), med henblik på at 
revidere fabrikantens kliniske 
evalueringsrapport.
I sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet.
Kommissionen forelægger straks 
meddelelsen om anvendelse og de 
ledsagende dokumenter for 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.
1a. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan anmode det bemyndigede 
organ om at fremsende fabrikantens fulde 
kliniske evalueringsrapport, planen for 
klinisk opfølgning efter produktet er bragt 
i omsætning samt den kliniske eksperts 
rapport. Ved udvælgelsen af en specifik 
sag med henblik på forelæggelse skal der 
tages behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.
1b. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
fabrikantens plan for klinisk opfølgning 
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efter produktet er markedsført.
Såfremt Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr fremsætter 
bemærkninger, jf. ovenstående, skal 
fabrikanten svare på disse bemærkninger 
inden for 30 dage.
1c. Kommissionen skal udarbejde et 
sammendrag af de bemærkninger, der er 
fremsat i henhold til stk. 3, og de 
offentligt tilgængelige resultater af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af 
kommercielt fortrolig karakter.
1d. Kommissionen etablerer med henblik 
på denne artikel den tekniske 
infrastruktur til elektronisk 
dataudveksling mellem bemyndigede 
organer og Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 570
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om 
ansøgninger om
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, bortset fra 
ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 

1. Overensstemmelsesvurderinger af 
medicinsk udstyr, der er klassificeret i 
klasse III, skal udføres af fabrikanten 
under medlemsstaternes myndighed. 
Fabrikanten skal påvise det nye 
markedsførte udstyrs medicinske og 
samfundsøkonomiske relevans. 
Vedkommende skal desuden påvise dets 
pålidelighed og uskadelighed. Denne 
påvisning skal være videnskabelig og 
uafhængig.
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overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender 
straks meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 571
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset afsnit 1 i artikel 44, stk. 1, finder 
dette krav ikke anvendelse på udstyr, for 
hvilket der er offentliggjort 
specifikationer i henhold til artikel 6 og 7, 
til den kliniske evaluering og den kliniske 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, samt udstyr for hvilket 
ansøgningen om certificering kun har til 
formål at supplere eller forny eksisterende 
certifikater.

Or. en

Ændringsforslag 572
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ 
om at forelægge et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
inden der udstedes en attest. 

udgår



AM\936127DA.doc 73/95 PE510.766v01-00

DA

Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan på forslag af ethvert af dens 
medlemmer eller af Kommissionen træffe 
afgørelse om fremsættelse af en sådan 
anmodning i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 78, 
stk. 4. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr skal i sin anmodning 
anføre den videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.
Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
bemyndigede organ fabrikanten herom.

Or. fr

Ændringsforslag 573
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ 
om at forelægge et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
inden der udstedes en attest. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan på forslag af ethvert af dens 
medlemmer eller af Kommissionen træffe 
afgørelse om fremsættelse af en sådan 
anmodning i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 78, 

udgår
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stk. 4. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr skal i sin anmodning 
anføre den videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.
Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
bemyndigede organ fabrikanten herom.

Or. fr

Ændringsforslag 574
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ om 
at forelægge et resumé af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering, inden der 
udstedes en attest. Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr kan på forslag af 
ethvert af dens medlemmer eller af 
Kommissionen træffe afgørelse om 
fremsættelse af en sådan anmodning i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i artikel 78, stk. 4. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 

Senest 20 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ om 
at forelægge et resumé af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering, inden der 
udstedes en attest. Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr kan på forslag af 
ethvert af dens medlemmer eller af 
Kommissionen træffe afgørelse om 
fremsættelse af en sådan anmodning i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i artikel 78, stk. 4. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 



AM\936127DA.doc 75/95 PE510.766v01-00

DA

foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.

foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.

Or. fr

Ændringsforslag 575
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ 
om at forelægge et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
inden der udstedes en attest. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk
Udstyr kan på forslag af ethvert af dens 
medlemmer eller af Kommissionen træffe 
afgørelse om fremsættelse af en sådan 
anmodning i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 78, 
stk. 4. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr skal i sin anmodning 
anføre den videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.

Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr formidler resultatet af sin 
videnskabelige vurdering senest 45 dage 
efter forelæggelse af den kliniske 
evalueringsrapport, der er fastsat i del A i 
bilag XIII, herunder resultaterne af de 
kliniske undersøgelser, jf. bilag XIV; den 
kliniske opfølgning efter udstyret er bragt
i omsætning, jf. del B i bilag XIII; 
udkastet til brugsanvisning, jf. bilag I, 
punkt 19.3, i bilag I og udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, jf. artikel 26, og den tekniske 
dokumentation, jf. bilag XIII. Inden for 
denne periode og senest 45 dage efter 
forelæggelse af disse dokumenter kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som er nødvendige for den videnskabelige 
vurdering. Indtil forelæggelsen af de 
supplerende oplysninger suspenderes 
tidsperioden på 45 dage. Efterfølgende 
anmodninger om supplerende oplysninger 
fra Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
Koordinationsgruppens videnskabelige 
vurdering.

Or. en
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Ændringsforslag 576
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ om 
at forelægge et resumé af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering, inden der 
udstedes en attest. Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr kan på forslag af 
ethvert af dens medlemmer eller af 
Kommissionen træffe afgørelse om 
fremsættelse af en sådan anmodning i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i artikel 78, stk. 4. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.

Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ om 
at forelægge et resumé af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering, inden der 
udstedes en attest. Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr kan på forslag af 
ethvert af dens medlemmer eller af 
Kommissionen træffe afgørelse om 
fremsættelse af en sådan anmodning i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er fastsat i artikel 78, stk. 4. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
fra følgende liste:

a) tilsyn med, at fordelene ved den 
pågældende produktkategori opvejer 
risiciene
b) indsamling af data, som giver mulighed 
for udarbejdelse af fælles tekniske 
specifikationer eller anmodning om et 
mandat til en harmoniseret standard fra 
Kommissionen for den pågældende 
produktkategori
c) vurdering af, hvilke kompetencer der er 
påkrævet af det bemyndigede organ og 
andre bemyndigede organer for den 
pågældende produktkategori, samt 
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uddannelsesbehovet
d) input til det bemyndigede organs 
planlagte aktiviteter
e) input til planlagte 
markedstilsynsaktiviteter
f) løbende kontrol af listen over kliniske 
eksperter
g) planlagte offentlige 
informationskampagner
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.

Or. en

Ændringsforslag 577
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
bemyndigede organ fabrikanten herom.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 578
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 

Straks efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
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bemyndigede organ fabrikanten herom. bemyndigede organ fabrikanten herom.

Or. en

Ændringsforslag 579
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60 
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage 
efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes fristen for indsendelse af de 
bemærkninger, der er omhandlet i første 
punktum. Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 580
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60 
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage 
efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes fristen for indsendelse af de 
bemærkninger, der er omhandlet i første 
punktum. Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 581
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage
efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan afgive en positiv eller negativ 
udtalelse om resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 40
dage efter forelæggelsen af dette resumé.
Hvis udtalelsen ikke foreligger inden for 
denne frist på 40 dage, betragtes den som 
stiltiende positiv. Inden for denne periode 



PE510.766v01-00 80/95 AM\936127DA.doc

DA

Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, suspenderes 
fristen for indsendelse af de bemærkninger, 
der er omhandlet i første punktum. 
Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.

og senest 20 dage efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, suspenderes 
fristen for indsendelse af de bemærkninger, 
der er omhandlet i første punktum. 
Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.

Or. fr

Ændringsforslag 582
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60 
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage 
efter forelæggelsen kan
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 

3. Koordinationsgruppen for Medicinsk
Udstyrs videnskabelige vurdering er 
baseret på en vurdering af dossieret fra 
det videnskabelige rådgivende organ, jf. 
artikel 80a. Hvis fabrikanten for noget 
relevant udstyr anmodede om 
videnskabelig rådgivning efter proceduren 
i artikel 82a, forelægges resultatet af 
denne procedure sammen med 
notifikationen, så snart proceduren er 
afsluttet. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr og Kommissionen skal 
tage behørigt hensyn til den 
videnskabelige rådgivning under 
gennemførelsen af denne artikel.
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suspenderes fristen for indsendelse af de 
bemærkninger, der er omhandlet i første 
punktum. Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 583
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det bemyndigede organ tager behørigt 
hensyn til alle bemærkninger, som det har 
modtaget i overensstemmelse med stk. 3. 
Det giver Kommissionen en redegørelse 
for, hvordan der er taget højde for dem, 
herunder enhver behørig begrundelse for 
ikke at følge de modtagne bemærkninger, 
og dets endelige afgørelse om den 
pågældende overensstemmelsesvurdering. 
Kommissionen videresender straks disse 
oplysninger til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 584
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det bemyndigede organ tager behørigt 
hensyn til alle bemærkninger, som det har 
modtaget i overensstemmelse med stk. 3.

4. Det bemyndigede organs endelige 
afgørelse om 
overensstemmelsesvurderingen er 
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Det giver Kommissionen en redegørelse 
for, hvordan der er taget højde for dem, 
herunder enhver behørig begrundelse for 
ikke at følge de modtagne bemærkninger, 
og dets endelige afgørelse om den 
pågældende overensstemmelsesvurdering.
Kommissionen videresender straks disse 
oplysninger til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

underlagt udtalelsen i henhold til stk. 3. 
Det bemyndigede organ kan fremsætte 
bemærkninger til udtalelsen til
Kommissionen, som straks videresender 
disse oplysninger til Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr.

Hvis udtalelsen i henhold til stk. 3 er 
negativ, og efter omgående underretning 
af fabrikanten, har det bemyndigede 
organ 15 dages frist fra udtalelsens
modtagelse til at anmode om en ny 
undersøgelse.
Senest 30 dage efter modtagelsen af 
anmodningen om ny undersøgelse sender 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs en endelig udtalelse til det 
bemyndigede organ. Den endelige 
udtalelse ledsages af en redegørelse for, 
hvad der ligger til grund for 
konklusionerne.
Hvis udtalelsen i henhold til stk. 3 er 
positiv, kan det bemyndigede organ 
foretage certificering. Hvis den positive 
udtalelse imidlertid er betinget af, at der 
træffes specifikke foranstaltninger (f.eks. 
tilpasning af planen for klinisk 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, eller certificering med 
tidsfrist), udsteder det bemyndigede organ 
først overensstemmelsesattesten, når disse 
foranstaltninger gennemført.

Or. fr

Ændringsforslag 585
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det bemyndigede organ tager behørigt 
hensyn til alle bemærkninger, som det har 
modtaget i overensstemmelse med stk. 3. 
Det giver Kommissionen en redegørelse 
for, hvordan der er taget højde for dem, 
herunder enhver behørig begrundelse for 
ikke at følge de modtagne bemærkninger, 
og dets endelige afgørelse om den 
pågældende overensstemmelsesvurdering. 
Kommissionen videresender straks disse 
oplysninger til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.

4. I tilfælde af en positiv videnskabelig 
vurdering kan det bemyndigede organ gå 
videre med certificeringen. Hvis den 
positive videnskabelige vurdering 
imidlertid afhænger af, at der anvendes 
specifikke foranstaltninger (f.eks. 
tilpasning af en plan for klinisk 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, certificering med tidsfrist), 
udsteder det bemyndigede organ først 
overensstemmelsesattesten, når disse 
foranstaltninger gennemført.

Or. en

Ændringsforslag 586
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 4 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tilfælde af en negativ videnskabelig 
vurdering udsteder det bemyndigede 
organ ikke overensstemmelsesattesten. 
Ikke desto mindre kan det bemyndigede 
organ forelægge nye oplysninger som 
reaktion på forklaringen i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs vurdering.
På fabrikantens anmodning arrangerer 
Kommissionen en høring, hvor det 
videnskabelige grundlag for den negative 
videnskabelige vurdering kan drøftes, og 
eventuelle foranstaltninger, som 
fabrikanten træffer eller oplysninger, som 
sendes til den adresse, som 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr angiver.

Or. en
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Ændringsforslag 587
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1-4 skal finde anvendelse på i en forud 
bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte,
hvilket udstyr, og hvilke specifikke 
kategorier eller grupper af udstyr, bortset 
fra udstyr, der er omhandlet i stk. 1, stk. 1-
4 skal finde anvendelse på i en forud 
bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 588
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1-4 skal finde anvendelse på i en forud 
bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en
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Ændringsforslag 589
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1-4 skal finde anvendelse på i en forud 
bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1 skal finde anvendelse på i en forud 
bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

Or. fr

Ændringsforslag 590
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) det nye ved udstyret eller den teknologi, 
det er baseret på, og de betydelige kliniske 
eller sundhedsmæssige virkninger heraf

a) den teknologiske nyhed og nye 
behandlinger, som kan have betydelige 
kliniske eller sundhedsmæssige virkninger

Or. en

Ændringsforslag 591
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen skal gøre et 
sammendrag af de bemærkninger, der er
fremsat i henhold til stk. 3, og resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af 
kommercielt fortrolig karakter.

6. Kommissionen skal gøre de udtalelser, 
der er afgivet i henhold til stk. 3, og 
resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af 
kommercielt fortrolig karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 592
Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen skal gøre et sammendrag 
af de bemærkninger, der er fremsat i 
henhold til stk. 3, og resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af
kommercielt fortrolig karakter.

6. Kommissionen skal gøre et sammendrag 
af de bemærkninger, der er fremsat i 
henhold til stk. 3, og resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af
erhvervsmæssigt fortrolig karakter.

Or. fr

Ændringsforslag 593
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen etablerer med henblik på 
denne artikel den tekniske infrastruktur til 
elektronisk dataudveksling mellem 

7. Kommissionen etablerer med henblik på 
denne artikel den tekniske infrastruktur til 
elektronisk dataudveksling mellem
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bemyndigede organer og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Kommissionen, bemyndigede organer og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 594
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nærmere bestemmelser og de 
proceduremæssige aspekter vedrørende
fremlæggelse og analyse af resuméet af 
den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 595
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nærmere bestemmelser og de 
proceduremæssige aspekter vedrørende
fremlæggelse og analyse af resuméet af 
den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 

8. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nærmere bestemmelser og de 
proceduremæssige aspekter vedrørende
anvendelsen af denne artikel. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.
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stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 596
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Kontrol med bemyndigede organer og 
peer reviews af nationale kompetente 

myndigheder med ansvar for 
bemyndigede organer

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr sikrer:
a) tilpasning af den første certificering, 
kvalificering og notifikation af samt tilsyn 
med bemyndigede organer 
b) kontrol med den løbende kvalitet og 
kompetence hos bemyndigede organer, 
der vurderer udstyr i klasse III, samt med 
deres vurderinger, og
c) notifikation og tilsynsaktiviteter i 
forbindelse med nationale kompetente 
myndigheder med ansvar for 
bemyndigede organer via den peer review-
proces, der henvises til i artikel 28, stk. 8.
2. For at nå målet i stk. 1, litra a) skal 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr:
a) råde over det fornødne antal 
kompetente ansatte, der er kvalificerede til 
at foretage vurderinger af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
bemyndigede organer; mindst to af disse 
eksperter samt en repræsentant fra 
Kommissionen deltager i de fælles 
vurderingshold i forbindelse med 
vurderingen af 
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overensstemmelsesvurderingsorganer i 
henhold til artikel 32, stk. 3, og af 
bemyndigede organer i henhold til artikel 
35, stk. 4
b) revidere udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold vedrørende 
vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet i henhold til artikel 
32, stk. 6, og vedtage en positiv eller 
negativ anbefaling; anbefalingen 
fremsendes til Kommissionen og den 
nationale myndighed med ansvar for det 
bemyndigede organ
c) fastsætte detaljerede kvalifikationskrav 
til sine eksperter, for så vidt angår 
vurdering af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
af bemyndigede organer
d) fastsætte detaljerede, harmoniserede 
regler for bemyndigede organer og de 
vurderinger og opgaver, som bemyndigede 
organer udfører, som finder obligatorisk 
anvendelse i forbindelse med den første 
vurdering af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
kontrol med deres notifikationer som 
bemyndigede organer; reglerne skal 
omfatte:
i) forudsætninger for vurdering og 
notifikation som bemyndiget organ, 
herunder krav til organisation, 
kvalitetsstyringssystem og processer
ii) krav til nødvendige ressourcer, 
inklusive kvalifikationer og uddannelse
iii) specifikke krav til klasse III-
klassificerede bemyndigede organers 
revisorer og tekniske assessorer
iv) specifikke krav til testlaboratorier, 
inklusive underleverandører
v) særlige kompetencekrav i forbindelse 
med steriliseringsprocesser,
biokompabilitet, udstyr, der indeholder 
medicinske stoffer, væv og celler af 
human og animalsk oprindelse samt
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klinisk evaluering
vi) krav til uafhængighed, upartiskhed og 
fortrolighed
vii) detaljerede regler for bemyndigede 
organers indledende vurderinger og 
vurderinger af overvågning af fabrikanter 
og andre erhvervsdrivende, med 
specifikke og passende bestemmelser for 
vurdering af udstyr i klasse III og nyt 
udstyr
viii) frekvensen af de bemyndigede 
organers vurdering af overvågningen af 
fabrikanter, som skal udføres 
regelmæssigt, og mindst en gang årligt, 
for så vidt angår fabrikanter af medicinsk 
udstyr i klasse III
ix) omfanget af vurderinger af 
overvågninger, herunder krav om at 
foretage vurderinger på stedet, hvilket 
omfatter vurdering af 
kvalitetsstyringssystemer, inklusive 
overvågning, verificering af gyldigheden 
af typeafprøvninger og af 
konstruktionsdokumentationscertifikater, 
kliniske evalueringer og planer for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning
x) regler og kriterier vedrørende 
vurderinger af overvågningen på 
baggrund af begrundet mistanke. 
Sådanne vurderinger foretages 
hovedsageligt uanmeldt
xi) regler om begrænsning eller 
inddragelse af notifikationer
xii) regler om en voldgiftsprocedure i 
tilfælde af uenighed om en negativ 
anbefaling vedrørende en indledende 
vurdering eller begrænsning eller 
inddragelse af en notifikation.
3. For at opnå målet i stk. 1, litra b), skal 
vurderingen af, om det bemyndigede 
organ fortsat opfylder kravene i bilag VI, 
tre år efter notifikationen af et 
bemyndiget organ, og derefter hvert tredje 
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år foretages af Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr og et fælles 
vurderingshold udpeget efter proceduren i 
artikel 32, stk. 3 og 4. På anmodning af 
Kommissionen eller en medlemsstat kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr indlede vurderingsprocessen, der 
er beskrevet i dette stykke, når som helst, 
når der er rimelig grund til bekymring, 
om et bemyndiget organ til stadighed 
opfylder kravene i bilag VI. Hvad angår 
bemyndigede organer, som er notificerede 
for udstyr i klasse III, skal denne 
vurdering udføres en gang årligt og skal 
bl.a. omfatte en gennemgang af stikprøver 
af de undersøgelser af 
konstruktionsdokumentation, som det 
bemyndigede organ har udført, for at 
klarlægge det bemyndigede organs 
kompetence og kvalitet i forbindelse med 
vurdering af udstyr i klasse III.
4. Med henblik på opfyldelse af formålet, 
jf. stk. 1, fastlægger 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr et detaljeret regelsæt for peer 
reviews af nationale myndigheder med 
ansvar for bemyndigede organer i 
henhold til artikel 28, stk. 8. Disse regler 
finder obligatorisk anvendelse på alle peer 
reviews, som gennemføres hvert andet år 
af nationale kompetente myndigheder 
med ansvar for bemyndigede organer i 
henhold til den årlige plan for peer 
reviews som er omhandlet i artikel 28, 
stk. 8.
5. Medlemmerne af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, inklusive mindst en repræsentant 
for Kommissionen, deltager i peer reviews 
af de nationale kompetente myndigheder 
med ansvar for bemyndigede organer i 
henhold til artikel 28, stk. 8.
6. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr fastsætter detaljerede 
kvalifikationskrav til sine 
revisionseksperter for så vidt angår 
deltagelse i peer reviews i henhold til 
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artikel 28, stk. 8.

Or. en

Ændringsforslag 597
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Meddelelse, inden udstyret bringes i 

omsætning
1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om 
ansøgninger om 
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, bortset fra 
ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelserne ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, punkt 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sine meddelelser angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen forelægger straks 
meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter for Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr.
2. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
udvide anvendelsesområdet for udstyr, 
som der skal gives meddelelse om, inden 
det bringes i omsætning, jf. stk. 1.

Or. en
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Begrundelse

Meddelelserne, inden udstyret bringes i omsætning, som er omhandlet i artikel 44, stk. 1 og 5, 
afsnit 1, i Kommissionens forslag, bør bevares i en ny artikel for at give Kommissionen viden 
om og tilsyn med markedet.

Ændringsforslag 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Forslag til forordning
Artikel 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44a
Kontrolmetode for bemyndigede organer 
og kompetente nationale myndigheder

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal sikre standardiseringen af den 
første evaluering af bemyndigede 
organers kvalifikationer, notifikation og 
overvågning samt harmonisering af de 
kompetente nationale myndigheders 
notifikation og overvågningsaktiviteter.
2. For at nå de i stk. 1 nævnte mål, 
standardiseringen af de kompetente
nationale myndigheder, skal 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr indføre klare regler for peer-
review ved nationale ansvarlige 
myndigheder iht. artikel 28, stk. 8. Disse 
regler skal være obligatoriske for alle 
peer-reviews, der skal gennemføres hvert 
andet år af kompetente nationale 
myndigheder i henhold til den i artikel 28, 
stk. 8 fastlagte årlige plan.
3. Medlemmer af Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr skal deltage i disse 
peer-reviews ved de kompetente nationale 
myndigheder i henhold til artikel 28, 
stk. 8.
4. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal stille præcise krav til de 
kontroleksperter, der deltager i peer-
reviews i henhold til artikel 28, stk. 8.
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5. For at nå de i stk. 1 nævnte mål, 
standardisering af bemyndigede organer, 
skal der være eksperter for 
overensstemmelsesvurderingsorganerne 
og de bemyndigede organer i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Mindst to sådanne eksperter på
det fælles vurderingshold i henhold til 
artikel 32, stk. 3 skal være fra 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
bemyndigede organer i henhold til artikel 
35, stk. 4.
6. For at nå de i stk. 1 nævnte mål, 
standardisering af bemyndigede organer, 
skal Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr fastlægge detaljerede 
kvalifikationskrav for eksperterne for 
overensstemmelsesvurderingsorganerne 
og de bemyndigede organer.
7. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal kontrollere rapporten fra det 
fælles vurderingshold med hensyn til 
vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet i henhold til artikel 
32, stk. 6 og træffe beslutning om en 
positiv eller negativ anbefaling. Denne 
anbefaling skal videregives til 
Kommissionen og de kompetente
nationale myndigheder.
8. Som endnu en foranstaltning for at nå 
det i stk. 1 nævnte mål, skal 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr udvikle obligatoriske, detaljerede 
regler, der skal anvendes til vurdering af 
overensstemmelsesvurderingsorganerne 
og de bemyndigede organer.
Disse regler skal indeholde følgende:
a) forudsætninger for vurdering og 
notifikation af bemyndigede organer, der 
omfatter:
– krav til deres organisation, kvalitet og 
styringssystem og processer
– krav til de nødvendige ressourcer, 
inklusive kvalifikation og faglig 
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uddannelse
– særlige krav til auditorer og tekniske 
sagkyndige fra bemyndigede organer
– særlige krav til laboratorier og 
underleverandører
– krav til uafhængighed, upartiskhed og 
diskretion
b) detaljerede regler for de første 
vurderinger og overvågningsvurderinger: 
– overvågningsvurderinger skal udføres 
regelmæssigt, mindst én gang om året
– overvågningsvurderinger skal udføres 
på stedet og skal omfatte vurdering af 
kvalitetsstyringscertifikater, 
typeovervågning og designdokumentation, 
klinisk kontrol og markedsovervågning 
efter indførelsen, og der skal være særligt 
fokus på udstyr i klasse III og nye 
produkter
c) regler og kriterier for 
overvågningsvurderinger på baggrund af 
begrundet tvivl: Sådanne vurderinger skal 
frem for alt finde sted uanmeldt
d) regler for begrænsning og 
tilbagetrækning af godkendelser
e) regler for voldgiftssager i tilfælde af 
manglende overensstemmelse med en 
negativ anbefaling fra en oprindelig 
vurdering eller begrænsning eller 
tilbagetrækning af en godkendelse.

Or. de


