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Ändringsförslag 450
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 
importören. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 
importören. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V. Kommissionen 
ska besluta om ett gemensamt språk som 
ska vara generellt bindande för 
registreringen.

Or. en

Motivering

Det förefaller önskvärt att endast ha ett bindande språk för registreringen.

Ändringsförslag 451
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan en produkt som inte är en 
specialanpassad produkt eller 
prövningsprodukt släpps ut på marknaden 
ska tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant lämna den information som 
avses i punkt 1 till det elektroniska 

2. Innan en produkt som inte är en 
specialanpassad produkt eller 
prövningsprodukt släpps ut på marknaden 
ska tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant lämna den information som 
avses i punkt 1 till det elektroniska 
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systemet. systemet.

Det måste säkerställas att det inte krävs 
någon ytterligare registrering i 
medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 452
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Senast två år efter att informationen 
enligt punkterna 2 och 3 har lämnats och 
därefter vartannat år ska den berörda 
ekonomiska aktören bekräfta att 
uppgifterna är korrekta. Om detta inte har 
bekräftats inom sex månader från 
tidsfristen får medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att tillfälligt dra in eller på 
annat sätt begränsa tillhandahållandet av 
den berörda produkten på sitt territorium 
tills den skyldighet som avses i denna 
punkt har fullgjorts.

5. Senast fem år efter att informationen 
enligt punkterna 2 och 3 har lämnats och 
därefter vart femte år ska den berörda 
ekonomiska aktören bekräfta att 
uppgifterna är korrekta. Om detta inte har 
bekräftats inom sex månader från 
tidsfristen får medlemsstaterna vidta 
åtgärder för att tillfälligt dra in eller på 
annat sätt begränsa tillhandahållandet av 
den berörda produkten på sitt territorium 
tills den skyldighet som avses i denna 
punkt har fullgjorts.

Or. de

Ändringsförslag 453
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanfattning om säkerhet och kliniska 
prestanda

Rapport om säkerhet och kliniska 
prestanda

Or. es
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Ändringsförslag 454
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda

Rapport om säkerhet och kliniska 
prestanda

Or. en

Ändringsförslag 455
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 26 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda

Rapport om säkerhet och kliniska 
prestanda

Or. en

Ändringsförslag 456
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda
användaren. Ett utkast till sammanfattning 

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter och ska 
uppdatera denna med slutsatserna i 
utvärderingsrapporten om den kliniska 
uppföljningen efter utsläppandet på 
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ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 42 och ska valideras av det organet.

marknaden som avses i del B punkt 3 i 
bilaga XIII. Sammanfattningen ska vara 
skriven på ett sätt som är tydligt för den 
avsedda användningen och på det språk 
som talas i landet på vars marknad den 
medicintekniska produkten tillhandahålls. 
Ett utkast till sammanfattning ska ingå i 
den dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

Or. en

Ändringsförslag 457
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda hos produkter i klass III och 
implanterbara produkter, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter. Sammanfattningen 
ska vara skriven på ett sätt som är tydligt 
för den avsedda användaren. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska lämna en rapport om 
säkerhet och kliniska prestanda och alla 
resultat från tester och kliniska studier av
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning 
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 42 och ska valideras av det organet.

Or. fr
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Ändringsförslag 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en 
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda hos produkter i klass III och 
implanterbara produkter, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter. Sammanfattningen
ska vara skriven på ett sätt som är tydligt 
för den avsedda användaren. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska utarbeta en rapport om
säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. 
Rapporten ska innehålla resultaten av de 
kliniska studierna och kliniska 
prövningarna och ska dessutom vara 
skriven på ett sätt som är tydligt för den 
avsedda användaren Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

Or. de

Motivering

Patienter och hälso- och sjukvårdspersonal ska ha tillgång till alla tekniska och kliniska data 
i samband med en medicinteknisk produkt, med undantag för immaterialrättsligt skyddad 
egendom. Läkare och kirurger behöver denna information för att utifrån produkternas 
effektivitet och säkerhet välja vilka medicintekniska produkter de vill använda.

Ändringsförslag 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en 
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda hos produkter i klass III och 
implanterbara produkter, utom 
specialanpassade produkter och 

1. Tillverkaren ska tillhandahålla en 
rapport om säkerhet och kliniska prestanda 
hos produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter.



PE510.766v01-00 8/94 AM\936127SV.doc

SV

prövningsprodukter. Sammanfattningen 
ska vara skriven på ett sätt som är tydligt 
för den avsedda användaren. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

Rapporten ska innehålla fullständiga 
resultat från kliniska studier och 
prövningar. Sammanfattningen ska vara 
skriven på ett sätt som är tydligt för den 
avsedda användaren, och hänsyn ska tas 
till patienters och hälso- och 
sjukvårdspersonals olika 
informationsbehov. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.
Sammanfattningen ska även 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 460
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en 
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda hos produkter i klass III och 
implanterbara produkter, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter. Sammanfattningen
ska vara skriven på ett sätt som är tydligt 
för den avsedda användaren. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska skriva en fullständig 
rapport om säkerhet och kliniska prestanda 
hos produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. Denna 
rapport ska innehålla resultaten från 
utvärderingen och de kliniska 
prövningarna. Rapporten ska vara skriven 
på ett sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning 
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 42 och ska valideras av det organet.

Or. es
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Ändringsförslag 461
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning
av säkerhet och kliniska prestanda hos
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter.
Sammanfattningen ska vara skriven på ett
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska göra en rapport om 
säkerhetsinformation och klinisk 
information som har samlats in under den 
kliniska prövningen och en
sammanfattning skriven på ett sätt som är 
uttömmande och lätt att förstå för
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. Ett 
utkast till rapport ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.
Sammanfattningen av rapporten om 
säkerhet och kliniska prestanda ska 
offentliggöras via den europeiska databas 
som avses i artikel 27.

Or. en

Ändringsförslag 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning
ska ingå i den dokumentation som ska 

1. Tillverkaren ska göra en rapport och en
sammanfattning av denna om säkerhet och 
kliniska prestanda hos produkter för vilka 
en ansökan om godkännande för 
försäljning har lämnats in, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter. Sammanfattningen 
ska vara skriven på ett sätt som är tydligt 
för den avsedda användaren. Ett utkast till
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lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 42 och ska valideras av det 
organet.

rapport ska ingå i den dokumentation som 
ska lämnas till
Europeiska läkemedelsmyndigheten eller 
den nationella myndighet som behandlar 
ansökan om godkännande för försäljning.

Or. en

Ändringsförslag 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Den fullständiga rapporten och 
sammanfattningen ska offentliggöras via 
Eudamed.

Or. en

Ändringsförslag 464
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa vilken form 
de uppgifter som ska ingå i 
sammanfattningen av säkerhet och kliniska 
prestanda ska ha och hur de ska 
presenteras. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 88.2.

2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa vilken form 
de uppgifter som ska ingå i rapporten och
sammanfattningen av säkerhet och klinisk 
information ska ha och hur de ska 
presenteras. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 88.2.

Or. en
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Ändringsförslag 465
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Läkare och övrig hälso- och 
sjukvårdspersonal bör ha tillgång till alla 
delar av Eudamed.

Or. de

Ändringsförslag 466
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. De rapporterade uppgifterna ska 
granskas och utvärderas av Eudamed 
innan de görs tillgängliga.

Or. de

Ändringsförslag 467
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, om de intyg som 
utfärdats av anmälda organ och om de 
berörda ekonomiska aktörerna,

a) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, om de intyg som 
utfärdats av anmälda organ och om de 
berörda ekonomiska aktörerna, även om 
det på denna mycket innovativa marknad 
är viktigt att skydda tillverkarens 
affärshemligheter,
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Or. de

Ändringsförslag 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, om de intyg som 
utfärdats av anmälda organ och om de 
berörda ekonomiska aktörerna,

a) allmänheten ska kunna få adekvat 
information via en central 
informationstjänst där patienter kan ställa 
frågor samt söka efter och finna 
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, om de intyg som 
utfärdats av anmälda organ och om de 
berörda ekonomiska aktörerna;
kommissionen bör ta fram riktlinjer i 
samråd med berörda parter, inbegripet 
behöriga myndigheter i medlemsstaterna, 
forskarsamhället samt patient- och 
konsumentorganisationer, och klargöra 
det exakta innehållet och formatet som 
information som ska publiceras ska ha,

Or. en

Ändringsförslag 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, om de intyg som 
utfärdats av anmälda organ och om de 
berörda ekonomiska aktörerna,

a) allmänheten ska kunna få adekvat
information om produkter som har släppts 
ut på marknaden, såväl som om produkter 
som har dragits tillbaka från marknaden, 
om de intyg som utfärdats av anmälda 
organ och om de berörda ekonomiska 
aktörerna,
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Or. en

Motivering

Detta är av yttersta vikt för patientsäkerheten att man håller reda på vilka produkter som har 
dragits tillbaka från marknaden. Det gör också att man kan undvika onödig administration 
och onödiga kostnader.

Ändringsförslag 470
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om kliniska prövningar och för 
att sponsorer av kliniska prövningar som 
ska genomföras i mer än en medlemsstat 
ska kunna fullgöra sin 
informationsskyldighet enligt 
artiklarna 50–60,

c) allmänheten ska kunna få adekvat 
information om kliniska prövningar, för att 
hälso- och sjukvårdspersonal ska kunna 
få adekvat tillgång till resultat från 
kliniska prövningar och för att sponsorer 
av kliniska prövningar som ska genomföras 
i mer än en medlemsstat ska kunna fullgöra 
sin informationsskyldighet enligt 
artiklarna 50–60,

Or. en

Motivering

Den europeiska databasen utgör huvudportalen för tillgång till viktig folkhälsoinformation. 
Information om kliniska prövningar bör finnas tillgänglig både för allmänheten och hälso-
och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 471
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) allmänheten och hälso- och 
sjukvårdspersonal ska kunna få en 
översikt av information om övervakning 
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och marknadskontroll,

Or. en

Motivering

En regelbundet uppdaterad översikt av information om övervakning och marknadskontroll 
bör finnas tillgänglig i den europeiska databasen.

Ändringsförslag 472
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. det elektroniska system för 
registrering av dotterbolag och 
underentreprenörer som avses i 
artikel 29a,

Or. en

Ändringsförslag 473
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) det elektroniska system för rapporter 
om säkerhet och kliniska data samt 
sammanfattningarna av dessa som avses i 
artikel 26.

Or. en

Ändringsförslag 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna, de anmälda organen, 
de ekonomiska aktörerna och sponsorerna
ska lägga in informationen i enlighet med 
bestämmelserna om de elektroniska system 
som avses i punkt 2.

3. Europeiska läkemedelsmyndigheten,
medlemsstaterna, de anmälda organen, de 
ekonomiska aktörerna, sponsorerna, hälso-
och sjukvårdspersonalen samt patienterna
ska lägga in informationen i enlighet med 
bestämmelserna om de elektroniska system 
som avses i punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 475
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer och allmänheten ska ha tillgång 
till informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer, hälso- och sjukvårdspersonal 
och allmänheten ska ha tillgång till 
informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

Or. fr

Ändringsförslag 476
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
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ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer och allmänheten ska ha tillgång 
till informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer, hälso- och sjukvårdspersonal
och allmänheten ska ha tillgång till 
informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

Or. de

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal måste få tillgång till alla data i samband med den medicinska 
användningen, för att utifrån produkternas effektivitet och säkerhet välja vilka produkter de 
ska använda. Hälso- och sjukvårdspersonalen ska också få information om möjliga 
biverkningar och eventuella återkallanden.

Ändringsförslag 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer och allmänheten ska ha tillgång 
till informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer,
hälso- och sjukvårdspersonal, sponsorer 
och allmänheten ska ha tillgång till 
informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

Or. en

Ändringsförslag 478
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer och allmänheten ska ha tillgång 
till informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

4. Medlemsstaterna och kommissionen ska 
ha tillgång till all information som har 
samlats in och behandlats i Eudamed. 
Anmälda organ, ekonomiska aktörer, 
sponsorer, hälso- och sjukvårdspersonal
och allmänheten ska ha tillgång till 
informationen i den utsträckning som 
anges i de bestämmelser som avses i 
punkt 2.

Or. es

Ändringsförslag 479
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Informationen i den europeiska 
databasen ska vara gedigen, öppen och 
användarvänlig för att göra det möjligt 
för allmänheten och hälso- och 
sjukvårdspersonal att jämföra 
information om registrerade produkter, 
ekonomiska aktörer, kliniska prövningar 
samt information om övervakning och 
marknadskontroll.

Or. en

Motivering

Den europeiska databasen utgör huvudportalen för tillgång till viktig folkhälsoinformation. 
Information om registrerade produkter, ekonomiska aktörer, kliniska prövningar, 
övervakning och marknadskontroller bör finnas tillgänglig, både för allmänheten och hälso-
och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 480
Rebecca Taylor
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Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4b. Kommissionen ska rådfråga 
patientorganisationer och hälso- och 
sjukvårdspersonal vid uppbyggandet av 
den europeiska databasen.

Or. en

Motivering

Den europeiska databasen utgör huvudportalen för tillgång till viktig folkhälsoinformation. 
Information om registrerade produkter, ekonomiska aktörer, kliniska prövningar, 
övervakning och marknadskontroller bör finnas tillgänglig, både för allmänheten och hälso-
och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Medlemsstaterna får besluta att den 
bedömning och övervakning som avses i 
punkt 1 ska genomföras av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008.

Or. en

Motivering

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 
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transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Ändringsförslag 482
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska skydda erhållen
konfidentiell information. Den ska dock 
utbyta information om ett anmält organ 
med andra medlemsstater och 
kommissionen.

5. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska skydda
konfidentiella delar av erhållen 
information. Den ska dock utbyta 
information om ett anmält organ med andra 
medlemsstater och kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 483
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

7. Det slutliga ansvaret för de anmälda 
organen och den nationella myndigheten 
med ansvar för anmälda organ åvilar den 
medlemsstat i vilken dessa är placerade. 
Medlemsstaten är skyldig att genomföra 
en kontroll av att den utsedda nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ utför sitt arbete med bedömning, 
utseende och anmälan av organ för 
bedömning av överensstämmelse och för 
kontroll av anmälda organ korrekt, samt 
att den utsedda nationella myndigheten 
med ansvar för anmälda organ är 
opartisk och objektiv. Medlemsstaterna ska 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
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organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

Or. da

Ändringsförslag 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

7. Medlemsstaterna ska informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om sina förfaranden för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av överensstämmelse 
och för kontroll av anmälda organ samt om 
eventuella ändringar.

Denna information ska offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 485
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Det anmälda organet ska offentliggöra en 
förteckning över de i organets 
personalstyrka som har ansvaret för 
bedömningen av överensstämmelse och 
certifieringen av de medicintekniska 
produkterna. Förteckningen ska 
åtminstone innehålla den enskilde 
anställdes kvalifikationer,
meritförteckning och förklaring om 
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ekonomiska intressen. Förteckningen 
skickas till den nationella myndigheten 
med ansvar för anmälda organ som 
kontrollerar att personalen uppfyller 
bestämmelserna i denna förordning. 
Förteckningen skickas även till 
kommissionen. 

Or. da

Ändringsförslag 486
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 29a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 29a
Elektroniskt system för registrering av 
dotterbolag och underentreprenörer

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och ha hand 
om ett elektroniskt system för att samla in 
och behandla information om 
underentreprenörer och dotterbolag, såväl 
som om de särskilda uppgifter som dessa 
har ansvar för.
2. Före ett anlitande av 
underentreprenörer i form av offentliga 
organ eller utomstående experter är 
möjligt ska det anmälda organ som har 
för avsikt att lägga ut särskilda uppgifter i 
samband med bedömningar av 
överensstämmelse på underentreprenad, 
eller som använder ett dotterbolag för att 
utföra vissa uppgifter i samband med 
bedömningar av överensstämmelse, 
registrera deras namn och deras 
uppgifter.
3. Senast en vecka efter en ändring av den 
information som avses i punkt 1 ska den 
berörda ekonomiska aktören uppdatera 
uppgifterna i det elektroniska systemet.
4. Uppgifterna i det elektroniska systemet 
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ska vara tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 487
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. De minimikrav
som de anmälda organen ska uppfylla 
anges i bilaga VI.

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. De krav som de 
anmälda organen ska uppfylla anges i 
bilaga VI.

Or. de

Motivering

För att kraven ska vara enhetliga för anmälda organ i alla medlemsstater och garantera 
rättvisa och lika villkor, bör man använda ordet ”krav” i stället för ”minimikrav” på de 
angivna ställena. På så vis överensstämmer ordvalet på nämnda ställen dessutom med 
ordvalet i Europaparlamentets och rådets beslut (EG) nr 768/2008.

Ändringsförslag 488
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. De minimikrav som 

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. I detta avseende är 
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de anmälda organen ska uppfylla anges i 
bilaga VI.

fast anställd intern administrativ, teknisk 
och vetenskaplig personal med medicinsk, 
teknisk och om möjligt farmakologisk 
kunskap av största vikt. Fast anställd 
intern personal ska användas, men 
anmälda organ måste ha tillräcklig 
flexibilitet för att kunna anlita 
utomstående experter på tillfällig basis, 
om och när detta behövs. De minimikrav 
som de anmälda organen ska uppfylla 
anges i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 489
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
minimikraven i bilaga VI, mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och med 
beaktande av minimikrav för bedömning 
av specifika produkter, produktklasser 
eller produktgrupper.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 490
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att komplettera kraven i 
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minimikraven i bilaga VI, mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och med 
beaktande av minimikrav för bedömning 
av specifika produkter, produktklasser eller 
produktgrupper.

bilaga VI, mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och med beaktande av de 
krav som är nödvändiga för bedömning av 
specifika produkter, produktkategorier eller 
produktgrupper.

Or. de

Motivering

För att kraven ska vara enhetliga för anmälda organ i alla medlemsstater och för att 
garantera rättvisa och lika villkor, bör man använda ordet ”krav” i stället för ”minimikrav” 
på de angivna ställena. Det är bara de båda medlagstiftarna – inte kommissionen – som har 
behörighet att ändra de väsentliga kraven i bilaga VI. Kommissionen får däremot komplettera 
kraven.

Ändringsförslag 491
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Den årliga bedömningen av anmälda 
organ som föreskrivs i artikel 35.3 ska 
omfatta kontroll av alla 
underleverantörers och alla dotterbolags 
uppfyllande av kraven i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ansökan ska innehålla uppgifter om
bedömningarna av överensstämmelse, 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse och de produkter som 

Ansökan ska innehålla en beskrivning av
bedömningarna av överensstämmelse, 
förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse och de produkter som 
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organet anser sig ha kompetens för samt 
dokumentation som styrker att alla krav i 
bilaga VI är uppfyllda.

organet anser sig ha kompetens för samt ett 
ackrediteringsintyg, i de fall ett sådant 
finns, som har utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan som intygar att 
organet för bedömning av 
överensstämmelse uppfyller kraven i 
bilaga VI, eller dokumentation som styrker 
att alla krav i bilaga VI är uppfyllda.

Or. en

Ändringsförslag 493
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller de organisatoriska och 
allmänna krav och de krav på 
kvalitetsledning som anges i avsnitten 1 
och 2 i bilaga VI får den tillämpliga 
dokumentationen lämnas i form av ett 
giltigt intyg och den utvärderingsrapport 
som upprättats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan i enlighet med 
förordning (EG) nr 765/2008. Organet för 
bedömning av överensstämmelse ska 
anses uppfylla de krav som omfattas av 
det intyg som ett sådant 
ackrediteringsorgan utfärdat.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 494
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 
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som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst två experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen som ska leda den 
gemensamma bedömningsgruppen.

som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst två experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse och som inte berörs av 
intressekonflikter med det ansökande 
organet för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen som ska leda den 
gemensamma bedömningsgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 495
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 
som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst två experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen som ska leda den 
gemensamma bedömningsgruppen.

3. Senast 14 dagar efter det överlämnande 
som avses i punkt 2 ska kommissionen utse 
en gemensam bedömningsgrupp bestående 
av minst tre experter som valts ut från en 
förteckning över experter med kompetens 
att bedöma organ för bedömning av 
överensstämmelse. Förteckningen ska 
upprättas av kommissionen i samarbete 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst en av 
experterna ska vara en företrädare för 
kommissionen, och minst en annan expert 
ska komma från en annan medlemsstat 
än den där organet för bedömning av 
överensstämmelse är etablerat.
Företrädaren för kommissionen ska leda 
den gemensamma bedömningsgruppen

Or. de
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Motivering

För att göra beslutsfattandet mer objektivt bör bedömningen göras av en expert från en 
annan medlemsstat tillsammans med företrädaren för kommissionen. Gruppledaren bör ha 
minst två experter i gruppen.

Ändringsförslag 496
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det konstateras att ett organ inte 
uppfyller kraven i bilaga VI ska detta tas 
upp under bedömningsprocessen och den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ och den gemensamma 
bedömningsgruppen ska försöka komma 
fram till en överenskommelse om hur 
ansökan ska bedömas. 
Meningsskiljaktigheterna ska anges i den 
nationella ansvariga myndighetens 
utredningsrapport.

Om det konstateras att ett organ inte 
uppfyller kraven i bilaga VI ska detta tas 
upp under bedömningsprocessen och den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ och den gemensamma 
bedömningsgruppen ska försöka komma 
fram till en överenskommelse om hur 
ansökan ska bedömas. Vid
meningsskiljaktigheter kan ett särskilt 
yttrande med bedömningsgruppens 
betänkligheter när det gäller anmälan 
bifogas i den nationella ansvariga 
myndighetens utredningsrapport.

Or. de

Motivering

Om bedömningsgruppen inte kan enas med den nationella behöriga myndigheten om en 
gemensam bedömning av ansökan, bör bedömningsgruppen ange sina skäl i ett särskilt 
yttrande från kommissionen och samordningsgruppen för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 497
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den nationella myndigheten med ansvar 5. Den nationella myndigheten med ansvar 



PE510.766v01-00 28/94 AM\936127SV.doc

SV

för anmälda organ ska lämna sin 
utredningsrapport och sitt utkast till 
anmälan till kommissionen, som 
omedelbart ska översända dessa dokument 
till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och 
medlemmarna i den gemensamma 
bedömningsgruppen. På begäran av 
kommissionen ska myndigheten lämna 
dessa dokument på upp till tre officiella 
unionsspråk.

för anmälda organ ska lämna sin 
utredningsrapport och sitt utkast till 
anmälan till kommissionen, som 
omedelbart ska översända dessa dokument 
till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och 
medlemmarna i den gemensamma 
bedömningsgruppen. Om 
bedömningsgruppen avger ett särskilt 
yttrande ska detta även läggas fram inför 
kommissionen för vidarebefordran till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. På begäran av kommissionen 
ska myndigheten lämna dessa dokument på 
upp till tre officiella unionsspråk.

Or. de

Motivering

Om bedömningsgruppen inte kan enas med den nationella behöriga myndigheten om en 
gemensam bedömning av ansökan, bör bedömningsgruppen ange sina skäl i ett särskilt 
yttrande från kommissionen och samordningsgruppen för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 498
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en rekommendation om 
utkastet till anmälan, och den berörda 
nationella myndigheten ska ta vederbörlig 
hänsyn till denna vid sitt beslut om 

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska avge sitt slutliga yttrande om 
utredningsrapporten, utkastet till anmälan 
och, i förekommande fall,
bedömningsgruppens särskilda yttrande
senast 21 dagar efter att ha mottagit dem, 
och kommissionen ska omedelbart lämna 
detta yttrande till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Senast 21 
dagar efter att ha mottagit den 
gemensamma bedömningsgruppens 
yttrande ska samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter utfärda en 
rekommendation om utkastet till anmälan, 
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huruvida det anmälda organet ska utses. och den berörda nationella myndigheten 
ska ta vederbörlig hänsyn till denna vid sitt 
beslut om huruvida det anmälda organet 
ska utses. Om den nationella behöriga 
myndighetens beslut avviker från 
rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, måste skälen till detta beslut 
anges i ett skriftligt yttrande till 
kommissionen.

Or. de

Motivering

Om beslutet om anmälan av organ avviker från samordningsgruppens rekommendation, bör 
skälen till beslutet vara objektivt grundade, begripliga och tydligt angivna.

Ändringsförslag 499
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 33a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 33a
Kommissionen ska anta riktlinjer för 
minimitiden som förfarandet för 
bedömning av överensstämmelse ska pågå 
och ge fingervisningar om hur lång tid 
detta förfarande normalt brukar ta för 
varje typ av medicinteknisk produkt.

Or. en

Ändringsförslag 500
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI.

2. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI och den 
gemensamma bedömningsgruppens krav i 
artikel 32.3 samt har godkänts av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter (artikel 44a (ny)).

Or. de

Ändringsförslag 501
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI.

2. Medlemsstaterna ska endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att anmälningsförfarandet för anmälda organ tillämpas på samma sätt i 
hela unionen bör uppfyllande av kraven i bilaga VI gällande anmälan av organ för 
bedömning av överensstämmelse vara obligatoriska.

Ändringsförslag 502
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I samtliga fall där det ansökande organet 
säger sig ha kompetens för produkter i 
klass III som implanteras i kroppen, 
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innehåller en substans som anses vara ett 
läkemedel eller som tillverkas av 
icke-viabla vävnader och celler från 
människor eller djur eller derivat därav, 
får medlemsstaterna endast anmäla organ 
för bedömning av överensstämmelse som 
har bedömts gemensamt av 
kommissionen, samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och den 
nationella myndighet som ansvarar för 
anmälda organ i den medlemsstat där det 
ansökande organet är baserat. 

Or. en

Ändringsförslag 503
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska tydligt framgå av anmälan 
vilken räckvidd utseendet har, med 
uppgifter om bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och om 
vilken typ av produkter som det anmälda 
organet får bedöma.

4. Det ska tydligt framgå av anmälan 
vilken räckvidd utseendet har, med 
uppgifter om bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse, 
riskklassen och om vilken typ och klass av 
produkter som det anmälda organet får 
bedöma.

Or. de

Motivering

Produktklass måste anges så att det anmälda organet och dess specialisering nämns, 
kontrolleras och övervakas på ett omfattande och noggrant sätt.

Ändringsförslag 504
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt, ska kommissionen 
offentliggöra anmälan i enlighet med detta
samt lägga till informationen om anmälan 
av det anmälda organet i det elektroniska 
system som avses i artikel 27.2.

Or. en

Ändringsförslag 505
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

Kommissionen ska samtidigt föra in 
information om anmälan av det anmälda 
organet i det elektroniska system som 
anges i artikel 27.2 e. Detta 
offentliggörande ska åtföljas av den 
slutliga utredningsrapporten från den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ, den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande och 
rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter som anges i denna artikel.
Uppgifterna i det elektroniska systemet 
ska vara tillgängliga för medlemsstaterna 
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och kommissionen.

Or. fr

Motivering

Europeiska kommissionens offentliggörandeprocess bör preciseras. Offentliggörandet ska 
styrkas med alla rapporter och yttranden som har lett fram till denna anmälan.

Ändringsförslag 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

Detaljerad information om anmälan, 
såsom produkternas klass och typ, ska 
offentliggöras.

Or. en

Ändringsförslag 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
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kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

Fullständig information om anmälan, 
inklusive bilagor, ska offentliggöras. 

Or. en

Ändringsförslag 508
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Varje anmält organ för vilket anmälan 
har godkänts i enlighet med artikel 33 ska 
ges ett identifikationsnummer av 
kommissionen. Organet ska tilldelas ett 
enda identifikationsnummer även om det 
anmäls i enlighet med flera unionsakter.

1. Varje anmält organ för vilket anmälan 
har godkänts i enlighet med artikel 33 ska 
ges ett identifikationsnummer av 
kommissionen. Organet ska tilldelas ett 
enda identifikationsnummer även om det 
anmäls i enlighet med flera unionsakter. 
Organ som är anmälda i enlighet med 
direktiv 90/385/EEG och 
direktiv 93/42/EEG ska behålla sina 
tidigare identifikationsnummer om de 
godkänns och anmäls på nytt.

Or. de

Motivering

Befintliga anmälda organ ska behålla sina tidigare identifikationsnummer om de anmäls på 
nytt. På så vis undviker man onödig byråkrati, t.ex. för att anpassa olika EU-databaser till de 
nya identifikationsnumren och höga kostnader för att märka om produkterna.

Ändringsförslag 509
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Artikel 35a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 35a
Medlemsstaterna ska se till att ha ett 
system för sanktioner för de fall där 
anmälda organ inte uppfyller 
minimikraven. Systemet ska vara öppet 
och proportionerligt vad gäller typen och 
nivån av bristande överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 510
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI, inbegripet en 
bedömning av huruvida organets 
underleverantörer och dotterbolag 
uppfyller kraven. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.

Or. en

Ändringsförslag 511
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
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under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.

under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.
Bedömningen ska också innehålla en 
kontroll av prover från bedömningen av 
konstruktionsunderlaget utförd av det 
anmälda organet för att bedöma det 
anmälda organets fortlöpande kompetens 
och kvaliteten på dess bedömningar, i 
synnerhet det anmälda organets förmåga 
att utvärdera och bedöma kliniska bevis.

Or. en

Ändringsförslag 512Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI, inklusive en 
bedömning av att dess filialer och 
underentreprenörer också uppfyller dem. 
Denna bedömning ska innefatta ett besök 
hos varje anmält organ och, om det blir 
nödvändigt, hos dess dotterbolag och 
underentreprenörer, inom eller utanför 
unionen.

Or. fr

Motivering

Dotterbolag och underentreprenörer måste tas med i övervakningen av anmälda organ.

Ändringsförslag 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett besök hos varje anmält organ.

3. Minst en gång om året ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ bedöma om varje anmält organ 
under dess ansvar fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Denna bedömning ska 
innefatta ett oanmält besök hos varje 
anmält organ.

Or. en

Ändringsförslag 514
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ eller ett anmält organs 
dotterbolag eller underleverantör
fortfarande uppfyller kraven i bilaga VI.

Or. en
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Ändringsförslag 515
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ, ett dotterbolag eller en 
underentreprenör till ett anmält organ 
fortfarande uppfyller kraven i bilaga VI.

Or. fr

Motivering

Dotterbolag och underentreprenörer måste räknas med i övervakningen av anmälda organ.

Ändringsförslag 516
Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 

4. Två år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vartannat år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
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myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

4. Tre år efter att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet samt dess dotterbolag och 
underleverantörer fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

De fullständiga resultaten av 
bedömningen ska offentliggöras.

Or. en
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Motivering

Dotterbolag och underleverantörer till ett anmält organ bör omfattas av bedömningen som 
utförs vart tredje år för att säkerställa att myndigheterna gör en fullständig bedömning av det 
anmälda organet och dess verksamhet. Det är också viktigt för alla berörda parter att 
bedömningarna offentliggörs, i avsikt att skapa förtroende och öppenhet.

Ändringsförslag 518
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Då det gäller organ för bedömning av 
överensstämmelse som anmäls för 
produkter i klass III ska bedömningen 
som avses i punkt 4 i denna artikel utföras 
årligen. Bedömningen ska innehålla en 
kontroll av prover från bedömningen av 
konstruktionsunderlaget utförd av det 
anmälda organet för att bedöma det 
anmälda organets fortlöpande kompetens 
och kvaliteten på dess bedömningar, i 
synnerhet det anmälda organets förmåga 
att utvärdera och bedöma kliniska bevis.

Or. en

Motivering

Bedömningarna av godkännande som görs före utsläppandet på marknaden av anmälda 
organ i den högsta riskklassen för medicintekniska produkter, klass III, bör hålla högsta 
möjliga standard. För att säkerställa att medlemsstaterna och kommissionen utövar sträng 
kontroll bör övervakningen av de anmälda organen som har fått godkännande för att bedöma 
klass III-produkter utföras oftare – varje år i stället för vart tredje år – och den bör omfatta 
en kontroll av exempel på de medicintekniska produkter som de har godkänt.

Ändringsförslag 519
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De anmälda organen ska varje år 
lämna in en verksamhetsrapport med den 
information som anges i punkt 5 i 
bilaga VI till den behöriga myndighet de 
lyder under och till kommissionen, som 
ska vidarebefordra den till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. fr

Motivering

De anmälda organen bör vara skyldiga att sammanställa en årlig verksamhetsrapport till den 
behöriga myndigheten och till Europeiska kommissionen.

Ändringsförslag 520
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ har konstaterat 
att ett anmält organ inte längre uppfyller 
kraven i bilaga VI eller att det underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter, ska 
myndigheten, beroende på hur allvarlig 
underlåtenheten att uppfylla kraven eller 
fullgöra skyldigheterna är, tillfälligt 
återkalla anmälan, belägga den med 
restriktioner eller helt eller delvis återkalla 
den slutgiltigt. Ett tillfälligt återkallande
får inte vara längre än ett år och kan 
förlängas en gång med ytterligare ett år. 
Om det anmälda organet har upphört med 
verksamheten ska den nationella
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ återkalla anmälan.

2. Om den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ har konstaterat 
att ett anmält organ inte längre uppfyller 
kraven i bilaga VI eller att det underlåter 
att fullgöra sina skyldigheter, ska 
myndigheten, beroende på hur allvarlig 
underlåtenheten att uppfylla kraven eller 
fullgöra skyldigheterna är, tillfälligt 
återkalla anmälan, belägga den med 
restriktioner eller helt eller delvis återkalla 
den slutgiltigt. Ett återkallande ska gälla 
tills ett beslut om att upphäva 
återkallandet har fattats av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, vilket ska tas efter en 
bedömning av en gemensam 
bedömningsgrupp som har utsetts i 
enlighet med förfarandet som beskrivs i 
artikel 30.3 och 30.4. Om det anmälda 
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organet har upphört med verksamheten ska 
den nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ återkalla anmälan.

Or. en

Motivering

Den gemensamma bedömningsgruppen och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska utöva effektiv översyn av de anmälda organens verksamhet. Genom att ge 
samordningsgruppen för medicintekniska produkter ansvaret för att upphäva återkallandet av 
ett anmält organ utökas gruppens övervakning.

Ändringsförslag 521
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska omedelbart 
underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om restriktioner och 
tillfälliga eller slutgiltiga återkallelser av 
anmälningar.

Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska omedelbart 
underrätta kommissionen, de andra 
medlemsstaterna, berörda tillverkare och 
berörd hälso- och sjukvårdspersonal om 
restriktioner och tillfälliga eller slutgiltiga 
återkallelser av anmälningar.

Or. fr

Motivering

Berörda tillverkare och berörd hälso- och sjukvårdspersonal bör också underrättas om 
restriktioner och tillfälliga eller slutgiltiga återkallelser av anmälningar.

Ändringsförslag 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I händelse av restriktioner eller tillfällig 3. I händelse av restriktioner eller tillfällig 
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eller slutgiltig återkallelse av anmälan ska 
medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder för 
att se till att det berörda anmälda organets 
dokumentation antingen behandlas av ett 
annat anmält organ eller hålls tillgänglig 
för de nationella myndigheterna med 
ansvar för anmälda organ och 
marknadskontroll på deras begäran.

eller slutgiltig återkallelse av anmälan ska 
medlemsstaten omedelbart meddela 
kommissionen som ska vidta lämpliga 
åtgärder för att se till att det berörda 
anmälda organets dokumentation antingen 
behandlas av ett annat anmält organ eller 
hålls tillgänglig för de nationella 
myndigheterna med ansvar för anmälda 
organ och marknadskontroll på deras 
begäran.

Or. en

Motivering

Kommissionen snarare än medlemsstaterna bör ha ansvaret i händelse av restriktioner eller 
tillfällig eller slutgiltig återkallelse av en anmälan.

Ändringsförslag 523
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde ändringen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda organet 
utfärdat och ska senast tre månader efter att 
ha anmält ändringarna av anmälan lämna 
en rapport om sina slutsatser till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyg som utfärdats på 
felaktiga grunder. Om det anmälda organet 
inte gör det inom den fastställda tiden, eller 
har upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde restriktionen eller den 
tillfälliga eller slutgiltiga återkallelsen av 
anmälan påverkar de intyg som det 
anmälda organet utfärdat och ska senast tre 
månader efter att ha anmält ändringarna av 
anmälan lämna en rapport om sina 
slutsatser till kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyg som utfärdats på 
felaktiga grunder. Om det anmälda organet 
inte gör det inom den fastställda tiden, eller 
har upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
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grunder. återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder.

Or. fr

Motivering

Det är nödvändigt att precisera olika grader av ”ändring” av anmälan genom att ange de 
olika alternativen (restriktion, tillfällig återkallelse och slutgiltig återkallelse).

Ändringsförslag 524
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde ändringen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda organet 
utfärdat och ska senast tre månader efter att 
ha anmält ändringarna av anmälan lämna 
en rapport om sina slutsatser till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyg som utfärdats på 
felaktiga grunder. Om det anmälda organet 
inte gör det inom den fastställda tiden, eller 
har upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder.

4. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska bedöma om de skäl 
som föranledde ändringen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda organet 
utfärdat och ska senast tre månader efter att 
ha anmält ändringarna av anmälan lämna 
en rapport om sina slutsatser till 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna. Om så krävs för att 
garantera att en produkt på marknaden är 
säker ska myndigheten ålägga det anmälda 
organet att, inom en rimlig tid som 
myndigheten fastställer, tillfälligt eller 
slutgiltigt återkalla intyg som utfärdats på 
felaktiga grunder. Om det anmälda organet 
inte gör det inom den fastställda tiden, eller 
har upphört med verksamheten, ska den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ tillfälligt eller slutgiltigt 
återkalla intyg som utfärdats på felaktiga 
grunder.

För att avgöra om de skäl som föranledde 
restriktionen eller den tillfälliga eller 
slutgiltiga återkallelsen av anmälan 
påverkar de intyg som det anmälda 
organet utfärdat, ska den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ hos berörda tillverkare begära att 
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få bevis på överensstämmelse vid 
anmälningen, och tillverkarna ska 
besvara denna begäran inom 30 dagar.

Or. fr

Motivering

Små och mycket små företag i sektorn säljer oftast bara en enda produkt. En återkallelse av 
deras intyg, även om den bara är tillfällig, skulle innebära stopp för försäljningen och 
därmed nedläggning av företagen. Det är nödvändigt att hitta en kompromiss mellan 
företagens kontinuitet och patientsäkerheten. En kort tidsfrist för att styrka överensstämmelse 
kunde läggas in innan ett intyg som utfärdats på felaktiga grunder återkallas tillfälligt eller 
slutgiltigt.

Ändringsförslag 525
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om en anmälan tillfälligt återkallas: på 
villkor att den behöriga myndigheten för 
medicintekniska produkter i den 
medlemsstat där tillverkaren av den 
produkt som intyget gäller är etablerad
senast tre månader efter den tillfälliga 
återkallelsen skriftligen bekräftar att den 
har tagit på sig det anmälda organets 
uppgifter under det tid som den tillfälliga 
återkallelsen varar, eller att ett annat 
anmält organ har gjort detsamma.

a) Om en anmälan tillfälligt återkallas: på 
villkor att ett annat anmält organ senast 
tre månader efter den tillfälliga 
återkallelsen skriftligen bekräftar att den 
har tagit på sig det anmälda organets 
uppgifter under det tid som den tillfälliga 
återkallelsen varar.

Or. de

Motivering

Medlemsstaternas behöriga myndigheter är i regel inte utformade och kapabla att ta över 
uppgifterna från ett anmält organ, eftersom de inte har tillgång till den organisation och 
personal som behövs för detta.
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Ändringsförslag 526
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen konstaterar att ett 
anmält organ inte längre uppfyller kraven 
för anmälan ska den meddela detta till den 
anmälande medlemsstaten och anmoda 
medlemsstaten att vidta erforderliga 
korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt.

3. Om kommissionen i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter beslutar att ett anmält organ inte 
längre uppfyller kraven för anmälan ska 
den meddela detta till den anmälande 
medlemsstaten och anmoda medlemsstaten 
att vidta erforderliga korrigerande åtgärder, 
t.ex. belägga anmälan med restriktioner 
eller återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt, 
i enlighet med artikel 36.2.

Or. en

Motivering

Den gemensamma bedömningsgruppen och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska utöva en effektiv översyn av de anmälda organens verksamhet. Genom att ge 
samordningsgruppen för medicintekniska produkter ansvaret för att upphäva återkallelsen av 
ett anmält organ utökas gruppens övervakning.

Ändringsförslag 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om kommissionen konstaterar att ett 
anmält organ inte längre uppfyller kraven 
för anmälan ska den meddela detta till den 
anmälande medlemsstaten och anmoda 
medlemsstaten att vidta erforderliga 
korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov 
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt.

3. Om kommissionen konstaterar att ett 
anmält organ inte längre uppfyller kraven 
för anmälan ska den meddela detta till den 
anmälande medlemsstaten och anmoda 
medlemsstaten att vidta erforderliga 
korrigerande åtgärder, t.ex. vid behov 
belägga anmälan med restriktioner eller 
återkalla den tillfälligt eller slutgiltigt. En 
rapport med medlemsstaternas yttranden 
ska offentliggöras av kommissionen efter 
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bedömningen.

Or. en

Ändringsförslag 528
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska se till att det upprättas 
samordning och samarbete mellan de 
anmälda organen och att samordningen och 
samarbetet bedrivs genom en 
samordningsgrupp av anmälda organ för 
medicintekniska produkter, även 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.

Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter se till att det upprättas 
samordning och samarbete mellan de 
anmälda organen och att samordningen och 
samarbetet bedrivs genom en 
samordningsgrupp av anmälda organ för 
medicintekniska produkter, även 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen bör vara ett effektivt diskussionsforum och bör möjliggöra utbyte av 
erfarenheter mellan anmälda organ samt mellan anmälda organ och behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 529
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Gruppen ska sammanträda var 
sjätte månad.

Or. en
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Motivering

Samordningsgruppen bör vara ett effektivt diskussionsforum och bör underkasta sig 
granskning utförd av kommissionen och behöriga myndigheter. Minimiintervallerna för 
gruppens sammanträden bör regleras i denna text.

Ändringsförslag 530
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 2b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen eller samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter kan begära 
att vilket anmält organ som helst 
medverkar.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen bör vara ett effektivt diskussionsforum och bör underkasta sig 
granskning utförd av kommissionen och behöriga myndigheter. Det bör klargöras att det är 
obligatoriskt att infinna sig om detta begärs av kommissionen eller samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 531
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 39 – stycke 2c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta åtgärder som 
fastställer rutinerna för hur 
samordningsgruppen av anmälda organ 
ska fungera, i enlighet med denna artikel. 
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 84.3.
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Or. en

Motivering

Samordningsgruppen bör vara ett effektivt diskussionsforum och bör möjliggöra utbyte av 
erfarenheter mellan anmälda organ samt mellan anmälda organ och behöriga myndigheter. 
Rutinerna för hur samordningsgruppen ska fungera bör utvecklas ytterligare genom 
genomförandeakter.

Ändringsförslag 532
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ.

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ.

Kommissionen ska ange storleken på 
avgifterna, som ska vara lika i alla 
medlemsstater.

Or. de

Motivering

Det får inte förekomma konkurrens på detta känsliga område. Patientsäkerheten får inte 
äventyras till följd av pressade priser. Om avgiften är enhetlig konkurrerar de anmälda 
organen med sina kvalifikationer i stället för med priset.

Ändringsförslag 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ.

1. Den medlemsstat där organen är 
etablerade ska ta ut avgifter av de 
ansökande organen för bedömning av 
överensstämmelse och av de anmälda 
organen. Dessa avgifter ska helt eller delvis 
täcka kostnaderna för den verksamhet som 
i enlighet med denna förordning bedrivs av 
de nationella myndigheterna med ansvar 
för anmälda organ. Avgifterna ska vara 
öppna och proportionerliga och fastställas 
utifrån medlemsstaternas 
arbetsmarknader.

Or. en

Motivering

Huvudföredraganden föreslår en samordnad avgiftsstruktur för anmälda organ som inte tar 
hänsyn till lokala skillnader mellan arbetsmarknader. Detta kan resultera i högre avgifter för 
små och medelstora företag.

Ändringsförslag 534
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska underrätta 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen om sitt 
planerade beslut minst 14 dagar innan 
beslutet antas.

Den behöriga myndigheten ska underrätta 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen om sitt 
planerade beslut minst 14 dagar innan 
beslutet antas.

Det slutliga beslutet ska göras tillgängligt 
i EU-databasen.

Or. de

Ändringsförslag 535
Nora Berra
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den.

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den. Ett sådant beslut ska 
fattas särskilt för att komma till rätta med 
variation mellan beslut som fattas i de 
olika medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 536
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den.

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den.

Ett sådant beslut bör framför allt avse 
olika möjliga klassificeringskriterier i 
bilaga VII för en viss produkt, en 
produktkategori eller produktgrupp i 
medlemsstaterna.

Or. de

Ändringsförslag 537
Marian Harkin
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Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3.

Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3. Innan 
kommissionen antar en genomförandeakt 
ska den rådfråga berörda parter och ta 
hänsyn till deras förslag.

Or. en

Motivering

För att öka öppenheten i förfarandet för att skapa genomförandeakter och delegerade akter 
bör kommissionen rådfråga berörda parter och ta hänsyn till deras förslag.

Ändringsförslag 538
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med den övervakning 
och marknadskontroll som beskrivs i 
artiklarna 61–75 ska kommissionen ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 89 när det gäller

4. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med den övervakning 
och marknadskontroll som beskrivs i 
artiklarna 61–75 ska kommissionen ges 
befogenhet att anta genomförandeakter i 
artikel 88 när det gäller

Or. fr

Ändringsförslag 539
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ändring eller komplettering av 
klassificeringskriterierna i bilaga VII.

b) ändring eller komplettering av 
klassificeringskriterierna i bilaga VII.
Innan kommissionen antar en delegerad 
akt ska den rådfråga berörda parter och 
ta hänsyn till deras förslag.

Or. en

Motivering

För att öka öppenheten i förfarandet för att skapa genomförandeakter och delegerade akter 
bör kommissionen rådfråga berörda parter och ta hänsyn till deras förslag.

Ändringsförslag 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Allmänna principer för godkännande för 

försäljning
1. Ingen av följande produkter får släppas 
ut på EU:s marknad såvida ett 
godkännande för försäljning inom EU 
inte har beviljats genom ett centralt 
förfarande:
– Implanterbara produkter och aktiva 
terapeutiska produkter som är avsedda att 
användas i direkt kontakt med hjärtat, det 
centrala cirkulationssystemet eller det 
centrala nervsystemet.
– Implanterbara produkter för 
användning i ryggrad eller höft-, axel-
eller knäleder, med undantag för 
instrument och tillbehör för osteosyntes.
– Implanterbara och invasiva produkter 
för kosmetiska ändamål.
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2. Ingen av följande produkter får släppas 
ut på en medlemsstats marknad såvida ett 
godkännande för nationell försäljning 
inte har beviljats av den behöriga 
myndigheten i medlemsstaten genom ett 
decentraliserat förfarande:
– Produkter i klass IIb med undantag för 
de produkter som anges i artikel 41a.1.
– Produkter i klass III med undantag för 
de produkter som anges i artikel 41a.1.

Or. en

Motivering

Utöver förklaringen i skäl 42a har detta system redan föreslagits i artikel 7 i 
Europaparlamentets resolution om defekta silikongelfyllda bröstimplantat tillverkade av det 
franska företaget PIP (2012/2621(RSP): ”Europaparlamentet uppmanar kommissionen att gå 
över till ett godkännandeförfarande före utsläppande på marknaden för vissa kategorier av 
medicintekniska produkter, där åtminstone medicintekniska produkter i klass IIb och III 
ingår.”

Ändringsförslag 541
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkare av produkter i klass III, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 
och kontroll av konstruktionsunderlaget 
enligt bilaga VIII. Tillverkaren kan som 
ett alternativ välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt bilaga IX 
i kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt bilaga X.

2. Tillverkare av produkter i klass III, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt bilaga IX i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt bilaga X.
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Or. en

Motivering

Genom ett införande av en obligatorisk EU-typkontroll inom bedömningen av 
överensstämmelse av medicintekniska produkter i klass III stärks ställningen för praktiska 
tester av medicintekniska produkter som kommissionen förespråkar.

Ändringsförslag 542
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Tillverkare av produkter i klass III, 
utom specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 
och kontroll av konstruktionsunderlaget 
enligt bilaga VIII. Tillverkaren kan som ett 
alternativ välja att tillämpa en bedömning 
av överensstämmelse som grundar sig på 
typkontroll enligt bilaga IX i kombination 
med en bedömning av överensstämmelse 
som grundar sig på kontroll av produktens 
överensstämmelse enligt bilaga X.

2. Tillverkare av produkter i klass IIb 
och III, utom specialanpassade produkter 
och prövningsprodukter, ska utverka ett 
godkännande för försäljning som grundar 
sig på fullständig kvalitetssäkring, prototyp
och kontroll av konstruktionsunderlaget 
enligt bilaga VIII. Tillverkaren kan som ett 
alternativ välja att tillämpa ett 
godkännande för försäljning som grundar 
sig på typkontroll enligt bilaga IX i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt bilaga X. Om tillverkaren inte kan 
tillhandahålla en prototyp ska detta 
vederbörligen motiveras av tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 543
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkare av produkter i klass IIb, 
utom specialanpassade produkter och 

utgår
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prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig 
kvalitetssäkring enligt bilaga VIII, med 
undantag för dess kapitel II, med 
bedömning av ett representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt 
bilaga IX i kombination med en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på kontroll av produktens 
överensstämmelse enligt bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 544
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkare av produkter i klass IIa, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 
enligt bilaga VIII, med undantag för dess 
kapitel II, med bedömning av ett 
representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att utarbeta den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt del A avsnitt 7 eller del B avsnitt 8 i 
bilaga X.

4. Tillverkare av produkter i klass IIa, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, ska göra en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på fullständig kvalitetssäkring 
enligt bilaga VIII, med undantag för dess 
kapitel II, med bedömning av ett 
representativt urval av prototypen och
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att utarbeta den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt del A avsnitt 7 eller del B avsnitt 8 i 
bilaga X.

Or. en
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Ändringsförslag 545
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Medlemsstaterna kan besluta om ett 
minimiintervall för de anmälda organens 
oanmälda inspektioner och stickprov i 
enlighet med avsnitt 4.4 i bilaga VII, med 
beaktande av riskklass, produkttyp och 
specifika faktorer gällande tillverkarna i 
en medlemsstat. Om ett sådant beslut 
fattas ska kommissionen informeras om 
detta.

Or. en

Ändringsförslag 546
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter precisera 
bestämmelserna och förfarandena för att 
säkerställa att de anmälda organen 
tillämpar förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse på ett enhetligt sätt i
fråga om följande:

10. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter precisera 
bestämmelserna och förfarandena för att 
säkerställa att de anmälda organen 
tillämpar förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse på ett enhetligt sätt i 
fråga om följande:

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att säkerställa att alla anmälda organ företar förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse på samma höga nivå.
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Ändringsförslag 547
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minimiintervall för de anmälda 
organens oanmälda inspektioner och 
stickprov i enlighet med avsnitt 4.4 i 
bilaga VII, med beaktande av riskklass 
och produkttyp.

utgår

Or. en

Motivering

Antalet oanmälda inspektioner i enlighet med avsnitt 4.4 i bilaga VIII måste tydligt anges för 
att stärka de nödvändiga kontrollerna och garantera att oanmälda inspektioner företas på 
samma nivå och med samma intervall i alla medlemsstater. Därför bör oanmälda 
inspektioner ske minst en gång under en certifieringscykel och för varje tillverkare och 
generisk produktgrupp. Eftersom detta är ett så oerhört viktigt styrmedel bör räckvidden och 
förfarandena för oanmälda inspektioner skrivas in i förordningen i stället för i härledda 
bestämmelser såsom en genomförandeakt.

Ändringsförslag 548
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minimiintervall för de anmälda 
organens oanmälda inspektioner och 
stickprov i enlighet med avsnitt 4.4 i 
bilaga VII, med beaktande av riskklass 
och produkttyp.

utgår

Or. de

Motivering

Antalet oanmälda inspektioner i avsnitt 4.4. i bilaga VIII måste anges tydligt för att stärka de 
nödvändiga kontrollerna och garantera att oanmälda inspektioner sker på samma nivå och 
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lika ofta i alla medlemsstater. Strykningen av denna strecksats är således i linje med det 
ändringsförslag till avsnitt 4.4. i bilaga VIII som klargör bestämmelserna.

Ändringsförslag 549
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10 – stycke 1 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minimiintervall för de anmälda 
organens oanmälda inspektioner och 
stickprov i enlighet med avsnitt 4.4 i 
bilaga VII, med beaktande av riskklass 
och produkttyp.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 550
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.

utgår

Or. cs
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Ändringsförslag 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 552
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89
för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
genomförandeakter i enlighet med 
artikel 88 för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.
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Or. fr

Ändringsförslag 553
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11a. Europeiska läkemedelsmyndigheten, 
den behöriga nationella myndigheten 
eller de anmälda organen ska, under 
minst fem år efter det att bedömningen 
har avslutats, behålla och bevara en 
prototyp av varje produkt som de har 
mottagit från tillverkaren och bedömt.

Or. en

Motivering

I avsikt att avråda från fusk med tillverkningen, som i PIP-skandalen, och för att mer allmänt 
underlätta marknadskontroll, är det viktigt att man kan jämföra produkterna på marknaden 
med prototypen som användes för bedömningen.

Ändringsförslag 554
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om det enligt förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse krävs deltagande av 
ett anmält organ får tillverkaren välja 
anmält organ, förutsatt att organet har 
anmälts för de berörda bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och 
produkterna. En ansökan får inte lämnas 
till mer än ett anmält organ för samma 
bedömning av överensstämmelse. 
Tillverkaren ska till den nationella
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behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där företaget är registrerat meddela 
namnet på det anmälda organ som valts.

Or. fr

Ändringsförslag 555
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Det berörda anmälda organet ska 
underrätta de andra anmälda organen om 
sådana fall då någon tillverkare drar 
tillbaka sin ansökan innan det anmälda 
organet har fattat ett beslut om 
bedömningen av överensstämmelse.

2. Det berörda anmälda organet ska 
underrätta de andra anmälda organen om 
sådana fall då någon tillverkare drar 
tillbaka sin ansökan innan det anmälda 
organet har fattat ett beslut om 
bedömningen av överensstämmelse. 
Organet ska också omedelbart underrätta 
alla nationella behöriga myndigheter.

Or. fr

Ändringsförslag 556
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Innan ett beslut om överensstämmelse 
fattas ska det anmälda organ som 
ansvarar för bedömningen, i alla skeden 
av bedömningen, genomföra minst en 
oanmäld inspektion i 
tillverkningsanläggningen. En sådan 
oanmäld inspektion förutsätter att 
tillverkaren inte på något sätt är 
underrättad om möjliga datum och tider 
för denna inspektion. Det anmälda 
organet ska underrätta den behöriga 
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myndigheten i den berörda medlemsstaten 
om resultatet av inspektionen.

Or. fr

Ändringsförslag 557
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Ändringsförslag 558
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. cs

Ändringsförslag 559
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Motivering

Det förfarande som föreslås försenar tillträdet till marknaden och ger rättsosäkerhet för 
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tillverkarna av medicintekniska produkter, utan att patientsäkerheten förbättras.

Ändringsförslag 560
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Ändringsförslag 561
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. de

Motivering

För att göra de medicintekniska produkterna säkrare behöver man framför allt stärka de 
anmälda organens ställning. Granskningsförfarandet riskerar att i hög grad försena 
patienternas tillgång till nya, mycket innovativa medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår
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Or. en

Motivering

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 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.

Ändringsförslag 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] utgår

Or. en

Motivering

Förfarandet som föreslås av kommissionen kommer att ge upphov till förseningar, 
dubbelarbete och extra kostnader, utan att det föreligger några bevis för att det skulle 
innebära extra säkerhet för patienterna. Tonvikten bör i stället ligga på att förbättra 
kvaliteten på de anmälda organen och de bedömningar som de genomför.

Ändringsförslag 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

[...] Utgår

Or. en
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Motivering

En sådan mekanism för granskning skulle förlänga bedömningsförfarandet och öka 
kostnaderna utan att vägas upp av några fördelar. Mekanismen ökar inte säkerheten för 
patienterna och är också ofördelaktig för små och medelstora företag, som inte kommer att 
kunna utveckla några nya, innovativa produkter.

Ändringsförslag 565
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

Vetenskaplig bedömning utförd av 
samordningsgruppen för medicintekniska 

produkter

Or. en

Motivering

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.

Ändringsförslag 566
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

Information om vissa bedömningar av 
överensstämmelse av medicintekniska 

produkter till Europeiska kommissionen 
och till samordningsgruppen för 
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medicintekniska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 567
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III 
till kommissionen, med undantag för 
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet och 
kliniska prestanda som avses i artikel 26. I 
anmälan ska det anmälda organet ange när 
bedömningen av överensstämmelse 
beräknas vara avslutad. Kommissionen ska 
omedelbart översända anmälan och den 
medföljande dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för implanterbara
produkter i klass III till kommissionen, 
med undantag för ansökningar om att 
komplettera eller förnya befintliga intyg. 
Anmälan ska åtföljas av det utkast till 
bruksanvisning som avses i avsnitt 19.3 i 
bilaga I och det utkast till sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda som 
avses i artikel 26. I anmälan ska det 
anmälda organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara avslutad. 
Kommissionen ska omedelbart översända 
anmälan och den medföljande 
dokumentationen till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 568
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III
till kommissionen, med undantag för 

1. Då det gäller implanterbara produkter i 
klass III ska det anmälda organet, innan 
det utfärdar ett intyg om 
överensstämmelse, begära en vetenskaplig 
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ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet 
och kliniska prestanda som avses i 
artikel 26. I anmälan ska det anmälda 
organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara 
avslutad. Kommissionen ska omedelbart 
översända anmälan och den medföljande 
dokumentationen till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

bedömning utförd av samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter av den 
kliniska utvärderingen och den kliniska 
uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 569
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. En produkt i klass III ska enbart 
bedömas av ett berört anmält organ som 
har anmälts för denna specifika kategori 
eller grupp av produkter i klass III.

1. De anmälda organen ska anmäla
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III
till kommissionen, med undantag för
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet och 
kliniska prestanda som avses i artikel 26. I 
anmälan ska det anmälda organet ange när 
bedömningen av överensstämmelse 
beräknas vara avslutad. Kommissionen ska 
omedelbart översända anmälan och den 
medföljande dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

1. De anmälda organen ska underrätta 
kommissionen om alla ansökningar om 
bedömning av överensstämmelse för 
produkter i klass III, inbegripet
ansökningar som sedermera dras tillbaka. 
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Anmälan ska åtföljas av det utkast till 
bruksanvisning som avses i avsnitt 19.3 i 
bilaga I, det utkast till sammanfattning av 
säkerhet och kliniska prestanda som avses i 
artikel 26 och namnet på den kliniska 
expert som har valts ut för att genomföra 
bedömningen från den förteckning som 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter har sammanställt i enlighet 
med artikel 80 g för att granska 
tillverkarens kliniska utvärderingsrapport.
I anmälan ska det anmälda organet ange 
när bedömningen av överensstämmelse 
beräknas vara avslutad.

Kommissionen ska omedelbart översända
information om anmälan och den 
medföljande dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

1a. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan begära att 
det anmälda organet tillhandahåller 
tillverkarens fullständiga kliniska 
utvärderingsrapport, planen för klinisk 
uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden och den kliniska expertens 
rapport. Vid valet av dokumentation ska 
principen om likabehandling 
vederbörligen beaktas.
1b. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till tillverkarens plan för 
klinisk uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden.
Om samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter lämnar 
kommentarer enligt ovan, ska tillverkaren 
svara på gruppens kommentarer inom 
30 dagar.
1c. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de kommentarer som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
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personuppgifter eller information som rör 
affärshemligheter.
1d. Kommissionen ska upprätta den 
tekniska infrastrukturen för elektroniskt 
informationsutbyte mellan de anmälda 
organen och samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter vid 
tillämpningen av denna artikel.

Or. en

Ändringsförslag 570
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av
överensstämmelse för produkter i klass III
till kommissionen, med undantag för 
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet 
och kliniska prestanda som avses i 
artikel 26. I anmälan ska det anmälda 
organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara 
avslutad. Kommissionen ska omedelbart 
översända anmälan och den medföljande 
dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

1. Bedömning av överensstämmelse för
medicintekniska produkter i klass III ska 
genomföras av tillverkaren under 
överinseende av myndigheten i 
medlemsstaten. Tillverkaren ska påvisa 
det medicinska och socioekonomiska 
intresset för den nya produkten som 
släpps på marknaden. Tillverkaren ska 
också påvisa produktens tillförlitlighet 
och oskadlighet. Denna deklaration ska 
göras på ett vetenskapligt och oberoende 
sätt.

Or. fr

Ändringsförslag 571
Nora Berra
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Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots artikel 44.1 första stycket ska detta 
krav inte gälla produkter för vilka de 
specifikationer som avses i artiklarna 6 
och 7 har publicerats i den kliniska 
utvärderingen och den kliniska 
uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden samt produkter för vilka 
ansökan om certifiering bara är avsedd 
att komplettera eller förnya befintliga 
intyg.

Or. en

Ändringsförslag 572
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningsgruppen för
medicintekniska produkter får inom 
28 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära 
att det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg. 
Samordningsgruppen ska på förslag av en 
medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet 
med förfarandet i artikel 78.4. I sin 
begäran ska samordningsgruppen ange 
det vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att 
den har valt ut viss dokumentation som
ska ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

utgår
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Senast fem dagar efter att ha mottagit 
begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska det 
anmälda organet underrätta tillverkaren 
om detta.

Or. fr

Ändringsförslag 573
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 
28 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära 
att det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg. 
Samordningsgruppen ska på förslag av en 
medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet 
med förfarandet i artikel 78.4. I sin 
begäran ska samordningsgruppen ange 
det vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att 
den har valt ut viss dokumentation som 
ska ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

utgår

Senast fem dagar efter att ha mottagit 
begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska det 
anmälda organet underrätta tillverkaren 
om detta.

Or. fr
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Ändringsförslag 574
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 
28 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära att 
det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan
den utfärdar ett intyg. Samordningsgruppen 
ska på förslag av en medlem eller av 
kommissionen fatta beslut om en sådan 
begäran i enlighet med förfarandet i 
artikel 78.4. I sin begäran ska 
samordningsgruppen ange det 
vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att den 
har valt ut viss dokumentation som ska 
ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 
20 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära att 
det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg. Samordningsgruppen 
ska på förslag av en medlem eller av 
kommissionen fatta beslut om en sådan 
begäran i enlighet med förfarandet i 
artikel 78.4. I sin begäran ska 
samordningsgruppen ange det 
vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att den 
har valt ut viss dokumentation som ska 
ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

Or. fr

Ändringsförslag 575
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 28 
dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära 
att det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska meddela 
resultaten av sin vetenskapliga 
bedömning högst 45 dagar efter
inlämnandet av rapporten från den 
kliniska utvärderingen som avses i del A i 
bilaga XIII, inbegripet resultaten av 
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den utfärdar ett intyg. 
Samordningsgruppen ska på förslag av en 
medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet 
med förfarandet i artikel 78.4. I sin 
begäran ska samordningsgruppen ange 
det vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att 
den har valt ut viss dokumentation som 
ska ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

kliniska prövningar i enlighet med
bilaga XIV, den kliniska uppföljningen 
efter utsläppandet på marknaden som 
avses i del B i bilaga XIII, det utkast till
bruksanvisning som avses i avsnitt 19.3 i 
bilaga I och det utkast till sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda som 
avses i artikel 26 samt den tekniska 
dokumentationen som avses i bilaga XIII. 
Inom denna tidsfrist och högst 45 dagar 
efter det att dessa dokument har lämnats 
kan samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter begära att 
ytterligare information som är nödvändig 
för den vetenskapliga bedömningen ska 
lämnas. Tills den ytterligare 
informationen har lämnats ska tidsfristen 
på 45 dagar upphävas. Ytterligare 
begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska inte 
upphäva tidsfristen för gruppens 
vetenskapliga bedömning.

Or. en

Ändringsförslag 576
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 28 
dagar efter att ha mottagit den information 
som avses i punkt 1 begära att det anmälda 
organet lämnar en sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse innan den utfärdar ett 
intyg. Samordningsgruppen ska på förslag 
av en medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet med 
förfarandet i artikel 78.4. I sin begäran ska 
samordningsgruppen ange det 
vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att den 

2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 
28 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära att 
det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg. Samordningsgruppen 
ska på förslag av en medlem eller av 
kommissionen fatta beslut om en sådan 
begäran i enlighet med förfarandet i 
artikel 78.4. I sin begäran ska 
samordningsgruppen ange det 
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har valt ut viss dokumentation som ska 
ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.

vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att den 
har valt ut viss dokumentation som ska 
ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas från 
följande förteckning: 
a) Övervakning av bevisen för fördelar 
kontra risker för berörda produkter.
b) Insamling av data för att möjliggöra 
framtagandet av gemensamma tekniska 
specifikationer eller en förfrågan om ett 
mandat från kommissionen för en 
samordnad standard för den berörda 
produktkategorin.
c) En bedömning av nödvändig 
kompetens eller utbildning för det 
anmälda organet och andra anmälda 
organ vad gäller den berörda 
produktkategorin.
d) Synpunkter på planerad övervakning 
som ska utföras av det anmälda organet.
e) Synpunkter på planerad 
marknadskontroll som ska utföras av det 
anmälda organet.
f) Fortlöpande granskning av 
förteckningen över kliniska experter.
g) Planerade informationskampanjer för 
allmänheten. 
Vid valet av dokumentation ska principen 
om likabehandling vederbörligen beaktas.

Or. en

Ändringsförslag 577
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem dagar efter att ha mottagit utgår
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begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska det 
anmälda organet underrätta tillverkaren 
om detta.

Or. en

Ändringsförslag 578
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast fem dagar efter att ha mottagit 
begäran från samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska det anmälda 
organet underrätta tillverkaren om detta.

Genast efter att ha mottagit begäran från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska det anmälda organet 
underrätta tillverkaren om detta.

Or. en

Ändringsförslag 579
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av 
den preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter att 
sammanfattningen lämnats in. Inom 
30 dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det 
lämnas ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 

utgår
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tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats 
ska tidsfristen för att lämna kommentarer 
som avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.

Or. fr

Ändringsförslag 580
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av 
den preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter att 
sammanfattningen lämnats in. Inom 
30 dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det 
lämnas ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats 
ska tidsfristen för att lämna kommentarer 
som avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 581
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter det
att sammanfattningen lämnats in. Inom 
30 dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det lämnas 
ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats ska 
tidsfristen för att lämna kommentarer som 
avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.

3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan yttra sig 
positivt eller negativt om
sammanfattningen av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse inom 
40 dagar efter det att sammanfattningen 
lämnats in. Om inget yttrande lämnas 
under denna tidsfrist på 40 dagar, 
betraktas det som ett underförstått 
samtycke. Inom 20 dagar efter 
inlämningen kan samordningsgruppen 
begära att det lämnas ytterligare 
information som av vetenskapligt giltiga 
skäl behövs för analysen av det anmälda 
organets preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats ska 
tidsfristen för att lämna kommentarer som 
avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.

Or. fr

Ändringsförslag 582
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av 
den preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter att 
sammanfattningen lämnats in. Inom 
30 dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det 
lämnas ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats 
ska tidsfristen för att lämna kommentarer 
som avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.

3. Den vetenskapliga utvärderingen från
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter grundar sig på en bedömning 
av ansökningen från den vetenskapliga 
rådgivande kommittén som avses i 
artikel 80a. Om tillverkaren har begärt 
vetenskaplig rådgivning för en berörd 
produkt, i enlighet med artikel 82a, ska 
resultaten av detta förfarande lämnas 
tillsammans med anmälan eller så snart 
som förfarandet har avslutats. 
Samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen ska ta 
vederbörlig hänsyn till den vetenskapliga 
rådgivningen då denna artikel tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 583
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det anmälda organet ska ta vederbörlig 
hänsyn till alla synpunkter som det mottar 
i enlighet med punkt 3. Det ska för 
kommissionen redogöra för hur 
synpunkterna har beaktats, med en 
motivering om synpunkterna inte har 
hörsammats, och för det slutliga beslutet 
om den berörda bedömningen av 
överensstämmelse. Kommissionen ska 

utgår
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omedelbart vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 584
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det anmälda organet ska ta vederbörlig 
hänsyn till alla synpunkter som det mottar
i enlighet med punkt 3. Det ska för 
kommissionen redogöra för hur 
synpunkterna har beaktats, med en 
motivering om synpunkterna inte har 
hörsammats, och för det slutliga beslutet 
om den berörda bedömningen av 
överensstämmelse. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.

4. Det slutliga beslutet från det anmälda 
organet om bedömningen av 
överensstämmelse är underordnat det 
yttrande som lämnats i enlighet med 
punkt 3. Det anmälda organet kan lämna 
synpunkter på yttrandet till kommissionen 
som omedelbart ska vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.

Om yttrandet som lämnas i enlighet med 
punkt 3 är negativt, och efter det att 
tillverkaren omedelbart har underrättats 
om detta, kan det anmälda organet inom 
15 dagar efter mottagandet av yttrandet 
begära en ny undersökning.
Samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska inom 30 dagar efter att 
begäran om en ny undersökning har 
mottagits sända ett slutgiltigt yttrande till 
det anmälda organet. Det slutgiltiga 
yttrandet ska åtföljas av en rapport med 
en redovisning av skälen till 
samordningsgruppens slutsatser.
Om yttrandet som lämnas i enlighet med 
punkt 3 är positivt, kan det anmälda 
organet gå vidare till certifiering. Om det 
positiva yttrandet kräver att vissa åtgärder 
vidtas (som anpassning av planen för 
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klinisk uppföljning efter saluförande eller 
en certifiering förenad med en tidsfrist), 
får det anmälda organet inte utfärda 
något intyg om överensstämmelse förrän 
dessa åtgärder har vidtagits.

Or. fr

Ändringsförslag 585
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det anmälda organet ska ta vederbörlig 
hänsyn till alla synpunkter som det mottar 
i enlighet med punkt 3. Det ska för 
kommissionen redogöra för hur 
synpunkterna har beaktats, med en
motivering om synpunkterna inte har 
hörsammats, och för det slutliga beslutet 
om den berörda bedömningen av
överensstämmelse. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.

4. Om den vetenskapliga bedömningen 
utfaller positivt kan det anmälda organet
fortsätta förfarandet för certifiering. Om 
ett positivt utfall förutsätter att särskilda 
åtgärder genomförs (t.ex. ändringar i 
planen för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden, certifiering
med en tidsbegränsning) ska det anmälda 
organet utfärda intyget om
överensstämmelse bara på villkor att dessa 
åtgärder genomförs.

Or. en

Ändringsförslag 586
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 4 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den vetenskapliga bedömningen 
utfaller negativt får det anmälda organet 
inte fortsätta förfarandet för certifiering. 
Det anmälda organet får emellertid lämna 
ny information som svar på förklaringen i 
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den vetenskapliga bedömningen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.
På begäran av tillverkaren ska 
kommissionen hålla en utfrågning som 
ger tillfälle till diskussion av de 
vetenskapliga skälen till att den 
vetenskapliga bedömningen utfallit 
negativt samt av alla åtgärder som 
tillverkaren kan vidta eller all information 
som kan lämnas för att åtgärda de 
problem som samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter har belyst.

Or. en

Ändringsförslag 587
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i klass III, 
som punkterna 1–4 ska tillämpas på under 
en bestämd tid. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produkter, produktkategorier 
eller produktgrupper, utom produkter som 
avses i punkt 1, som punkterna 1–4 ska 
tillämpas på under en bestämd tid. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 588
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i klass III, 
som punkterna 1–4 ska tillämpas på under 
en bestämd tid. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag 589
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i klass III, 
som punkterna 1–4 ska tillämpas på under 
en bestämd tid. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i klass III, 
som punkt 1 ska tillämpas på under en 
bestämd tid. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. fr

Ändringsförslag 590
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 5 – stycke 2 – led a
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hur ny produkten eller den teknik som 
den bygger på är och hur stor den kliniska
inverkan eller inverkan på folkhälsan är.

a) Om det rör sig om ny teknik eller nya 
terapeutiska användningsområden som 
kan ha stor klinisk inverkan eller inverkan 
på folkhälsan.

Or. en

Ändringsförslag 591
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de synpunkter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
personuppgifter eller information som rör 
affärshemligheter.

6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de yttranden som 
avgetts i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
personuppgifter eller information som rör 
affärshemligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 592
Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de synpunkter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
personuppgifter eller information som rör 

6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de synpunkter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja 
personuppgifter eller information som rör 
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affärshemligheter. industrihemligheter.

Or. fr

Ändringsförslag 593
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska upprätta den tekniska 
infrastrukturen för elektroniskt 
informationsutbyte mellan de anmälda 
organen och samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter vid 
tillämpningen av denna artikel.

7. Kommissionen ska upprätta den tekniska 
infrastrukturen för elektroniskt 
informationsutbyte mellan kommissionen,
de anmälda organen och 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter vid tillämpningen av denna 
artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 594
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta rutiner och 
förfaranden beträffande inlämning och 
analys av sammanfattningen av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

utgår

Or. fr
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Ändringsförslag 595
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 44 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta rutiner och 
förfaranden beträffande inlämning och 
analys av sammanfattningen av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

8. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta rutiner och 
förfaranden beträffande tillämpningen av 
denna artikel. Dessa genomförandeakter 
ska antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 596
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Granskning av anmälda organ och av 

expertgranskningen av behöriga 
nationella myndigheter med ansvar för 

anmälda organ
1. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska ansvara 
för följande:
a) Samordning av den inledande 
utvärderingen av, kvalifikationerna hos 
samt anmälan och övervakning av 
anmälda organ.
b) Övervakning av klass III-anmälda 
organs fortlöpande kvalitet och 
kompetens och deras utvärderingar.
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c) Anmälan och kontroll av behöriga 
nationella myndigheter med ansvar för 
anmälda organ genom 
expertgranskningen som avses i 
artikel 28.8.
2. För att uppnå målet i punkt 1a ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter göra följande:
a) Ha ett tillräckligt antal kompetenta 
anställda till sitt förfogande som är 
kvalificerade att bedöma organ för 
bedömning av överensstämmelse och 
anmälda organ. Minst två sådana 
experter samt en representant för 
kommissionen ska delta i de gemensamma 
bedömningsgrupperna för bedömning av 
organ för bedömning av 
överensstämmelse enligt artikel 32.3, samt 
av anmälda organ enligt artikel 35.4.
b) Granska den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande om 
utredningsrapporten och utkastet till 
anmälan i enlighet med artikel 32.6 och ta 
beslut om en positiv eller negativ 
rekommendation. Rekommendationen ska 
lämnas till kommissionen och den 
nationella myndighet som har ansvar för 
det anmälda organet.
c) Fastställa detaljerade 
kvalifikationskrav för sina experter som 
bedömer organ för bedömning av 
överensstämmelse och anmälda organ.
d) Fastställa detaljerade harmoniserade
regler för anmälda organ och för de 
bedömningar och uppgifter som dessa 
utför. Tillämpningen av reglerna ska vara 
obligatorisk och ska övervakas som en del 
i den inledande bedömningen av organ 
för bedömning av överensstämmelse och 
övervakningen av deras anmälningar som 
anmälda organ. Reglerna ska omfatta
i) nödvändiga förutsättningar för 
bedömning och anmälan som ett anmält 
organ, inbegripet krav gällande dess 
organisation, system för kvalitetssäkring 
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och förfaranden,
ii) krav på nödvändiga resurser, inklusive 
kvalifikationer och utbildning,
iii) särskilda krav för revisorer och 
tekniska bedömare hos klass III-anmälda 
organ,
iv) särskilda krav för testlaboratorier,
inbegripet underleverantörer,
v) krav på särskild kompetens på 
områdena steriliseringsprocesser, 
biokompatibilitet, produkter som 
innehåller läkemedelssubstanser, 
vävnader och celler från människor och 
djur samt kliniska utvärderingar,
vi) krav på oberoende, opartiskhet och 
sekretess,
vii) detaljerade regler för inledande 
bedömningar och utvärdering av 
övervakningen av tillverkare och andra 
ekonomiska aktörer utförda av anmälda 
organ, med särskilda och lämpliga 
bestämmelser om bedömning av 
produkter i klass III och nya produkter,
viii) intervallet för utvärderingar av 
övervakningen av tillverkare utförda av 
anmälda organ, som ska genomföras 
regelbundet och minst en gång per år då 
det gäller tillverkare av medicintekniska 
produkter i klass III,
ix) omfattningen av utvärderingen av 
övervakningen, inbegripet krav om att 
genomföra bedömningar på plats som 
omfattar en bedömning av system för 
kvalitetssäkring, inklusive övervakning, 
kontroll av giltigheten av intyg över 
typkontroller och kontroller av 
konstruktionsunderlaget, kliniska 
utvärderingar och planer för övervakning 
av produkter som släppts ut på 
marknaden,
x) regler och kriterier för utvärdering av 
övervakningen – på grund av skäliga 
misstankar ska sådana utvärderingar 
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främst genomföras oanmälda,
xi) regler för restriktioner eller 
återkallelser av anmälningar,
xii) regler för ett skiljedomsförfarande i 
händelse av en tvist om en negativ 
rekommendation av en inledande 
bedömning eller restriktion eller 
återkallelse av en anmälan.
3. För att uppnå målet i punkt 1b ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och en gemensam 
bedömningsgrupp, som utsetts i enlighet 
med förfarandet som fastställs i 
artikel 32.3 och 32.4, tre år efter det att ett 
anmält organ har anmälts och vart tredje 
år därefter genomföra en bedömning för 
att fastställa om det anmälda organet 
fortfarande uppfyller kraven i bilaga VI. 
På kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI. Då det gäller anmälda 
organ som är anmälda för produkter i 
klass III ska denna bedömning 
genomföras årligen och bland annat 
innefatta en granskning av prover från 
bedömningar av konstruktionsunderlaget 
som genomförts av det anmälda organet 
för att kontrollera den fortsatta kvaliteten 
och kompetensen för bedömning av 
medicintekniska produkter i klass III.
4. För att uppnå målet i punkt 1c ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter fastställa detaljerade regler för 
expertgranskningar av de nationella 
myndigheter som ansvarar för anmälda 
organ, i enlighet med artikel 28.8. Dessa 
regler ska vara obligatoriska för alla 
expertgranskningar, vilka ska utföras 
vartannat år då det gäller behöriga 
nationella myndigheter som ansvarar för 
anmälda organ enligt den årliga planen 
för expertgranskningar som avses i 
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artikel 28.8.
5. Medlemmar av samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter, inbegripet 
minst en representant från kommissionen, 
ska delta i expertgranskningarna av de 
behöriga nationella myndigheter som 
ansvarar för anmälda organ i enlighet 
med artikel 28.8.
6. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska fastställa 
detaljerade kvalifikationskrav för sina 
granskningsexperter som deltar i 
expertgranskningarna som avses i 
artikel 28.8.

Or. en

Ändringsförslag 597
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Anmälan före utsläppande på marknaden
1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III 
till kommissionen, utom ansökningar om 
att komplettera eller förnya befintliga 
intyg. Anmälningarna ska åtföljas av det 
utkast till bruksanvisning som avses i 
avsnitt 19.3 i bilaga I och det utkast till 
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda som avses i artikel 26. I 
anmälningarna ska det anmälda organet 
ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara 
avslutad. Kommissionen ska omedelbart 
översända anmälan och den medföljande 
dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
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produkter.
2. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 rörande utökning av de 
produkter som måste anmälas före 
utsläppandet på marknaden enligt 
punkt 1.

Or. en

Motivering

Den anmälan före utsläppande på marknaden som avses i artikel 44.1 och 44.5 första stycket 
i kommissionens förslag bör ingå i en ny artikel för att ge kommissionen tillgång till 
marknadskunskaper och marknadskontroll.

Ändringsförslag 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Granskningsförfarande för anmälda 

organ och behöriga nationella 
myndigheter

1. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska se till att 
den första bedömningen av 
kvalifikationer och anmälan och 
övervakning av anmälda organ 
standardiseras samt att de nationella 
behöriga myndigheternas anmälan och 
övervakning är enhetlig.
2. För att uppnå målen i punkt 1 om 
standardisering av de nationella behöriga 
myndigheterna ska samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter införa 
tydliga regler för expertgranskningen av 
de nationella behöriga myndigheterna i 
enlighet med artikel 28.8. Dessa regler 
ska vara obligatoriska för all 
expertgranskning, som de nationella 
behöriga myndigheterna ska genomföra 
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vartannat år i enlighet med den årliga 
plan som avses i artikel 28.8.
3. Medlemmarna i samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter ska delta i 
denna expertgranskning av de nationella 
behöriga myndigheterna i enlighet med 
artikel 28.8.
4. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska ställa 
specifika krav på de expertgranskare som 
deltar i expertgranskningen i enlighet 
med artikel 28.8.
5. För att uppnå målen i punkt 1 om 
standardisering av de anmälda organen 
ska experter från organen för bedömning 
av överensstämmelse och från de anmälda
organen ingå i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Minst två 
sådana experter i den gemensamma 
bedömningsgruppen ska i enlighet med 
artikel 32.3 komma från organen för 
bedömning av överensstämmelse och från 
de anmälda organen i enlighet med 
artikel 35.4.
6. För att uppnå målen i punkt 1 om 
standardisering av de anmälda organen 
ska samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter fastställa 
detaljerade kvalitetskrav för experterna 
vid organen för bedömning av 
överensstämmelse och vid de anmälda 
organen.
7. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska granska 
den gemensamma bedömningsgruppens 
yttrande om utredningsrapporten och 
förslaget till anmälan i enlighet med 
artikel 32.6 samt fatta beslut om en positiv 
eller negativ rekommendation om
anmälan. Denna rekommendation ska 
sändas till kommissionen och de 
nationella behöriga myndigheterna.
8. Som ytterligare åtgärd för att nå det 
nämnda målet i punkt 1 ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
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produkter utarbeta obligatoriska 
detaljerade regler för utvärdering av 
organen för bedömning av 
överensstämmelse och de anmälda 
organen.
Dessa regler ska innehålla följande:
a) Förutsättningar för utvärdering och 
utnämning av anmälda organ ska omfatta
– krav på organisation, kvalitet, 
förvaltningssystem och förfaranden,
– krav på nödvändiga resurser, bl.a. 
kvalifikationer och utbildning på området,
– specifika krav på dem som granskar och 
avger yttranden om anmälda organ,
– specifika krav på laboratorier och 
underentreprenörer, samt
– krav på oberoende, opartiskhet och 
diskretion.
b) Detaljerade regler för första 
bedömningar och utvärdering av 
övervakningen: 
– Övervakningen ska utvärderas 
regelbundet, minst en gång om året.
– Utvärderingen av övervakningen ska 
ske på plats och omfatta utvärdering av 
kvalitetsledningsintyg, typkontroll och 
konstruktionsunderlag (design dossier), 
klinisk prövning och 
marknadsövervakning efter införandet. 
Utvärderingen ska vara särskilt inriktad 
på produkter i klass III och på nya 
produkter.
c) Regler och kriterier för utvärdering av 
övervakningen med anledning av 
välgrundade tvivel. Sådana utvärderingar 
bör framför allt ske oanmält.
d) Regler för restriktion och återkallande 
av beslut.
e) Regler för skiljedomsförfarande där 
man inte varit ense med ett beslut om att 
inte rekommendera anmälan utifrån en 
tidigare bedömning eller vid restriktion 
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eller återkallande av ett beslut.

Or. de


