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Ændringsforslag 599
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De attester, der udstedes af de 
bemyndigede organer i overensstemmelse 
med bilag VIII, IX og X, udfærdiges på et 
officielt EU-sprog fastsat af den 
medlemsstat, hvor det bemyndigede organ 
er etableret, eller på et officielt EU-sprog,
som det bemyndigede organ kan acceptere. 
Attesterne skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag XII.

1. De attester, der udstedes af de 
bemyndigede organer i overensstemmelse 
med bilag VIII, IX og X, udfærdiges på et 
officielt EU-sprog, som det bemyndigede 
organ kan acceptere. Attesterne skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag XII.

Or. cs

Ændringsforslag 600
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De attester, der udstedes af de 
bemyndigede organer i overensstemmelse 
med bilag VIII, IX og X, udfærdiges på et 
officielt EU-sprog fastsat af den 
medlemsstat, hvor det bemyndigede organ 
er etableret, eller på et officielt EU-sprog, 
som det bemyndigede organ kan acceptere. 
Attesterne skal mindst indeholde de 
oplysninger, der er fastsat i bilag XII.

1. Det bemyndigede organ med ansvar for 
vurderingen skal, inden der udstedes 
attest, tage hensyn til eventuelle resultater 
i indberetningen vedrørende klinisk 
undersøgelse omhandlet i artikel 59, stk. 
4, i denne forordning. De attester, der 
udstedes af de bemyndigede organer i 
overensstemmelse med bilag VIII, IX og 
X, udfærdiges på et officielt EU-sprog 
fastsat af den medlemsstat, hvor det 
bemyndigede organ er etableret, eller på et 
officielt EU-sprog, som det bemyndigede 
organ kan acceptere. Attesterne skal mindst 
indeholde de oplysninger, der er fastsat i 
bilag XII.

Or. fr



PE510.767v01-00 4/180 AM\936128DA.doc

DA

Ændringsforslag 601
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I overensstemmelsesattesternes 
gyldighedsperiode skal det berørte 
bemyndigede organ foretage mindst én 
årlig uanmeldt inspektion af 
produktionsstedet for det medicinske 
udstyr, som skal vurderes. Den uanmeldte 
inspektion forudsætter, at fabrikanten på 
intet tidspunkt er orienteret om, hvornår 
den pågældende inspektion kan finde 
sted. 

Or. fr

Ændringsforslag 602
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis et bemyndiget organ fastslår, at 
fabrikanten ikke længere opfylder kravene 
i denne forordning, suspenderer eller 
inddrager organet den udstedte attest eller 
begrænser det under iagttagelse af 
proportionalitetsprincippet, medmindre 
fabrikanten gennem passende korrigerende 
foranstaltninger og inden for en passende 
frist fastsat af det bemyndigede organ 
sikrer, at kravene opfyldes. Det
bemyndigede organ skal begrunde sin 
beslutning.

3. Hvis et bemyndiget organ fastslår, at 
fabrikanten ikke længere opfylder kravene 
i denne forordning, suspenderer eller 
inddrager organet den udstedte attest eller 
begrænser det under iagttagelse af 
proportionalitetsprincippet, medmindre 
fabrikanten gennem passende korrigerende 
foranstaltninger og inden for en passende 
frist fastsat af det bemyndigede organ 
sikrer, at kravene opfyldes. Det 
bemyndigede organ skal begrunde sin 
beslutning og underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor det 
medicinske udstyr fremstilles og 
markedsføres, samt Kommissionen og 
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Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 603
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 45 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre eller udbygge mindstekravet til 
indholdet af de attester, der er fastlagt i 
bilag XII, på baggrund af den tekniske 
udvikling.

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 88 for at 
ændre eller udbygge mindstekravet til 
indholdet af de attester, der er fastlagt i 
bilag XII, på baggrund af den tekniske 
udvikling.

Or. fr

Ændringsforslag 604
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 46 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det underretter de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor det 
pågældende medicinske udstyr fremstilles 
og markedsføres, samt Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 605
Thomas Ulmer
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 42 kan en kompetent 
myndighed på behørigt begrundet 
begæring give tilladelse til, at et specifikt 
udstyr, for hvilket de i artikel 42 
omhandlede procedurer ikke er blevet 
fulgt, kan bringes i omsætning eller 
ibrugtages på den pågældende 
medlemsstats område, hvis 
folkesundhedshensyn eller 
patientsikkerhed taler herfor.

1. Uanset artikel 42 kan en kompetent 
myndighed på behørigt begrundet 
begæring give tilladelse til, såfremt der 
foreligger en tilladelse fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, at et specifikt udstyr, for hvilket de 
i artikel 42 omhandlede procedurer ikke er 
blevet fulgt, kan bringes i omsætning eller 
ibrugtages på den pågældende 
medlemsstats område, hvis 
folkesundhedshensyn eller 
patientsikkerhed taler herfor. Denne 
undtagelse bliver kun mulig, hvis 
fabrikanten fremlægger de nødvendige 
kliniske data inden for den foreskrevne tid 
for de kompetente myndigheder.

Or. de

Ændringsforslag 606
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaten underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om alle beslutninger om at tillade, at udstyr 
bringes i omsætning eller ibrugtages i 
overensstemmelse med stk. 1, hvis en 
sådan tilladelse ikke kun gælder 
anvendelse til én enkelt patient.

2. Medlemsstaten underretter 
Kommissionen, det bemyndigede organ 
med ansvar for vurderingen af det 
pågældende medicinske udstyr, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og de øvrige medlemsstater om alle 
beslutninger om at tillade, at udstyr bringes 
i omsætning eller ibrugtages i 
overensstemmelse med stk. 1, hvis en 
sådan tilladelse ikke kun gælder 
anvendelse til én enkelt patient.

Or. fr
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Ændringsforslag 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. På anmodning af en medlemsstat og 
hvis folkesundhedshensyn eller 
patientsikkerhed i mere end én 
medlemsstat taler derfor, kan 
Kommissionen ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter udvide 
gyldigheden af en tilladelse, der er udstedt 
af en medlemsstat i overensstemmelse 
med stk. 1, til Unionens område i en 
begrænset periode og fastsætte de 
betingelser, hvorpå udstyret kan bringes i 
omsætning eller ibrugtages. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

udgår

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende menneskers sikkerhed 
og sundhed vedtager Kommissionen efter 
proceduren i artikel 88, stk. 4, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

Or. pl

Begrundelse

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja  może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium  wyrobu nie 
spełniającego  wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność.  Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną  i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.
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Ændringsforslag 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for at kontrollere, at udstyret ved 
forskriftsmæssig brug er konstrueret, 
fremstillet og emballeret på en sådan måde, 
at det er egnet til at opfylde et eller flere af 
de specifikke formål med medicinsk 
udstyr, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 
nr. 1), og opnå den af fabrikanten anførte 
ydeevne

a) for at kontrollere, at udstyret ved 
forskriftsmæssig brug er konstrueret, 
fremstillet og emballeret på en sådan måde, 
at det er egnet til at opfylde et eller flere af 
de specifikke formål med medicinsk 
udstyr, der er omhandlet i artikel 2, stk. 1, 
nr. 1), og opnå den af fabrikanten eller 
sponsoren anførte ydeevne

Or. de

Ændringsforslag 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) at kontrollere, at udstyret frembyder de 
af fabrikanten anførte fordele for patienten

b) at kontrollere, at udstyret frembyder de 
af fabrikanten eller sponsoren anførte 
fordele for patienten

Or. de

Ændringsforslag 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kliniske afprøvninger skal designes og 3. Kliniske afprøvninger skal designes og 
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gennemføres på en sådan måde, at de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
afprøvning, er beskyttet med hensyn til 
deres rettigheder, sikkerhed og velfærd, og 
at kliniske data, der genereres i den 
kliniske afprøvning, bliver pålidelige og 
robuste.

gennemføres på en sådan måde, at de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
afprøvning, er beskyttet med hensyn til 
deres rettigheder, sikkerhed og velfærd, og 
at kliniske data, der genereres i den 
kliniske afprøvning, bliver pålidelige og 
robuste. Kliniske afprøvninger må ikke 
gennemføres, hvis de dermed forbundne 
risici er større end det medicinske udstyrs 
potentielle fordele.
Medlemsstater skal have mulighed for at 
forbyde kliniske afprøvninger af bestemte 
grupper af udstyr eller 
afprøvningsområder eller for at kræve 
bestemte forudsætninger. 

Or. de

Ændringsforslag 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sponsor af en klinisk afprøvning indgiver 
en ansøgning til den medlemsstat, hvor 
afprøvningen skal gennemføres, ledsaget af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
bilag XIV, kapitel II. Senest seks dage efter 
modtagelsen af ansøgningen underretter 
den berørte medlemsstat sponsor om, 
hvorvidt den kliniske afprøvning falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

Sponsor af en klinisk afprøvning indgiver 
en ansøgning til den medlemsstat, hvor 
afprøvningen skal gennemføres, ledsaget af 
den dokumentation, der er omhandlet i 
bilag XIV, kapitel II. Senest 14 dage efter 
modtagelsen af ansøgningen underretter 
den berørte medlemsstat sponsor om, 
hvorvidt den kliniske afprøvning falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

Or. de

Ændringsforslag 612
Peter Liese
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Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er mere end én medlemsstat 
involveret, og hvis der er uenighed om, 
hvorvidt den kliniske afprøvning skal 
godkendes, gør de berørte medlemsstater 
et forsøg på at nå til enighed om en
konklusion. Hvis der ikke nås nogen 
konklusion, træffer Kommissionen en 
afgørelse efter høring af de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Den rapporterende medlemsstats afgørelse er bindende for de øvrige medlemsstater. Dermed 
kan det ske, at en rapporterende medlemsstat støtter en klinisk afprøvning, som ikke støttes af 
størstedelen af de øvrige medlemsstaters myndigheder og etiske komitéer. Selv hvis 
myndighederne og de etiske komitéer arbejder sammen for at nå til enighed, bør der eksistere 
en løsningsmodel for konflikter. Kommissionen er underlagt Europa-Parlamentets og Rådets 
kontrol og er derfor bedre i stand til at træffe en sådan afgørelse end den rapporterende 
medlemsstat.

Ændringsforslag 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis medlemsstaten ikke har underrettet 
sponsor i henhold til stk. 2 senest tre dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
den kliniske afprøvning for at falde ind 
under den forordnings anvendelsesområde, 
og ansøgningen betragtes som fuldstændig.

Hvis medlemsstaten ikke har underrettet 
sponsor i henhold til stk. 2 senest seks dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
den kliniske afprøvning for at falde ind 
under den forordnings anvendelsesområde, 
og ansøgningen betragtes som fuldstændig.

Or. de
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Ændringsforslag 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne skal sikre, at de 
afbryder, indstiller eller midlertidigt 
afbryder en klinisk afprøvning, hvis der 
fremkommer ny videnskabelig viden, og 
de kompetente myndigheder derfor ikke 
længere ville tillade den kliniske 
afprøvning, eller hvis den etiske komité 
ikke længere ville give sit samtykke.

Or. de

Begrundelse

Ny videnskabelig viden og nye videnskabelige landvindinger kan føre til, at en klinisk 
afprøvning ikke længere er nødvendig. I så fald bør de kompetente myndigheder have 
mulighed for at suspendere disse kliniske afprøvninger.

Ændringsforslag 615
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for udstyr bestemt til afprøvning, der er 
klassificeret i klasse III, samt 
implantabelt udstyr eller invasivt udstyr til 
langvarig brug, der er klassificeret i 
klasse IIa eller IIb, så snart den berørte 
medlemsstat har underrettet sponsor om 
dens godkendelse

a) så snart den berørte medlemsstat har 
underrettet sponsor om dens godkendelse

Or. de
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Ændringsforslag 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 5 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) for andet udstyr end det i litra a) 
omhandlede straks efter 
ansøgningsdatoen, såfremt den berørte 
medlemsstat har besluttet det, og der 
foreligger dokumentation for, at de 
forsøgspersoner, der deltager i den 
kliniske afprøvning, er beskyttet med 
hensyn til deres rettigheder, sikkerhed og 
velfærd

udgår

Or. de

Ændringsforslag 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) 35 dage efter den valideringsdato, der er 
omhandlet i stk. 4, medmindre den berørte 
medlemsstat inden for denne frist har 
underrettet sponsor om dets afslag ud fra 
hensynet til folkesundheden, 
patientsikkerheden eller den offentlige 
orden.

c) 60 dage efter den valideringsdato, der er 
omhandlet i stk. 4, medmindre den berørte 
medlemsstat inden for denne frist har 
underrettet sponsor om dets afslag ud fra 
hensynet til folkesundheden, 
patientsikkerheden eller den offentlige 
orden.

Or. de

Ændringsforslag 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 51 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Etisk komité

Godkendelse til en klinisk afprøvning 
gives kun, hvis en uafhængig etisk komité 
har afgivet en positiv afgørelse om den 
kliniske afprøvning. Den etiske komités 
afgørelse skal tage højde for den 
medicinske gennemførlighed, 
forsøgspersonernes godkendelse, efter at 
de er blevet informeret fuldt ud om de 
mulige risici og farer, der er forbundet 
med den kliniske afprøvning, såvel som 
for undersøgelsesudstyrets og 
undersøgernes egnethed.
Den etiske komité skal beskytte alle 
forsøgspersoners, brugeres og 
tredjeparters rettigheder, velbefindende og 
sikkerhed. Komitéen skal være uafhængig 
af forskning, sponsor og enhver anden 
indflydelse. Både nationale og 
internationale standarder skal overholdes.
Den etiske komité består af et passende 
antal medlemmer med relevante 
kvalifikationer. Der skal dog også være 
repræsentanter for civilsamfundet i en 
etisk komité.

Or. de

Begrundelse

For de kliniske afprøvninger skal der også inden for medicinsk udstyr udarbejdes klare 
bestemmelser for den etiske komité. Det ville være hensigtsmæssigt at tilpasse standarderne 
for en etisk komité inden for medicinsk udstyr til den endelige udgave af Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse 
af direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 619
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 6 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, der 
vurderer ansøgningen, ikke har 
interessekonflikter, at de er uafhængige af 
sponsor, institutionen på 
afprøvningsstedet/stederne og de 
involverede investigatorer, og at de ikke 
udsættes for anden uretmæssig påvirkning.

Medlemsstaterne sikrer, at de personer, der 
vurderer ansøgningen er uafhængige af 
sponsor og de involverede investigatorer, 
og at de ikke udsættes for anden 
uretmæssig påvirkning.

Or. fr

Ændringsforslag 620
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. I vurderingen skal der 
tages hensyn til holdningen hos mindst én 
person, hvis primære interesseområde er 
ikke-videnskabeligt. Der skal tages hensyn 
til mindst én patients holdning.

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. I vurderingen skal der 
tages hensyn til holdningen hos mindst én 
person, hvis primære interesseområde er 
ikke-videnskabeligt. Der skal tages hensyn 
til patienters holdning.

Listen over de personer, der foretager 
vurderingen, skal stilles til rådighed for 
sponsor.

Or. en

Ændringsforslag 621
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 6 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. I vurderingen skal der 
tages hensyn til holdningen hos mindst én 
person, hvis primære interesseområde er 
ikke-videnskabeligt. Der skal tages hensyn 
til mindst én patients holdning.

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen 
foretages i fællesskab af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. I vurderingen skal der 
tages hensyn til holdningen hos mere end
én person, hvis primære interesseområde er 
ikke-videnskabeligt. Der skal tages hensyn 
til mindst én patients holdning.

Or. en

Begrundelse

"Mindst én patient" er ikke nok. Én patients holdning er ikke nok, da det er svært for en enkelt 
patient at repræsentere alle patienter i en afprøvning.

Ændringsforslag 622
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og den 
internationale reguleringsmæssige 
udvikling at ændre eller udbygge kravene 
til den dokumentation, der skal forelægges 
sammen med ansøgningen om den kliniske 
afprøvning, jf. bilag XIV, bilag II.

7. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 88 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og den 
internationale reguleringsmæssige 
udvikling at ændre eller udbygge kravene 
til den dokumentation, der skal forelægges 
sammen med ansøgningen om den kliniske 
afprøvning, jf. bilag XIV, bilag II.

Or. fr

Ændringsforslag 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 56

b) udveksling af oplysninger mellem 
medlemsstaterne og mellem disse og 
Kommissionen i overensstemmelse med 
artikel 56; alle relevante ajourføringer af 
oplysninger i forbindelse med en 
afprøvning skal lægges i databasen, f.eks. 
medlemsstaters foranstaltninger med 
henblik på at afbryde, suspendere eller 
modificere en afprøvning samt ajourførte 
oplysninger om balancen mellem fordele 
og risici eller enhver form for akutte 
sikkerhedsforanstaltninger

Or. en

Ændringsforslag 624
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ca) kliniske afprøvningsrapporter forelagt 
af sponsorer i henhold til artikel 58, stk. 5

Or. en

Begrundelse

Det bør præciseres, at kliniske afprøvningsrapporter udgør en del af de oplysninger, som skal 
være tilgængelige for offentligheden og for sundhedspersoner. Disse ændringsforslag sikrer, 
at forhandlinger om kliniske forsøg som regel kan afsluttes med en vis grad af sammenhæng.

Ændringsforslag 625
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. […/…]. Med 
undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 52, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. […/…], og den 
europæiske database for medicinsk udstyr 
(Eudamed), som er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2010/227/EU. 
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 52, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

Or. fr

Begrundelse

Det elektroniske systems interoperabilitet med den europæiske database for medicinsk udstyr
(Eudamed) bør ligeledes nævnes.

Ændringsforslag 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. […/…]. Med 
undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 52, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. […/…]. Med 
undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 52, skal de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, være tilgængelige for 
medlemsstaterne og Kommissionen.
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Kommissionen sikrer desuden, at 
sundhedspersoner og patienter har 
adgang til det elektroniske system. 
Offentligheden bør gives adgang til data 
fra databasen i overensstemmelse med 
forordning (EF) nr. 1049/2001.

Or. en

Ændringsforslag 627
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 med 
henblik på at fastlægge, hvilke andre 
oplysninger vedrørende kliniske 
afprøvninger, der er indsamlet og 
behandlet i det elektroniske system, der 
skal være offentligt tilgængelige for at 
muliggøre interoperabilitet med EU-
databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. […/…]. 
Artikel 52, stk. 3 og 4, finder anvendelse.

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 88 med 
henblik på at fastlægge, hvilke andre 
oplysninger vedrørende kliniske 
afprøvninger, der er indsamlet og 
behandlet i det elektroniske system, der 
skal være offentligt tilgængelige for at 
muliggøre interoperabilitet med EU-
databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. […/…]. 
Artikel 52, stk. 3 og 4, finder anvendelse.

Or. fr

Ændringsforslag 628
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter afslutningen af den 
kliniske afprøvning forelægger sponsor for 
de berørte medlemsstater et resumé af

3. Senest et år efter afslutningen af den 
kliniske afprøvning forelægger sponsor for 
de berørte medlemsstater resultaterne af 
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resultaterne af den kliniske afprøvning i 
form af en klinisk afprøvningsrapport, jf. 
bilag XIV, kapitel I, afsnit 2.7. Hvis det af 
videnskabelige grunde ikke er muligt at 
forelægge den kliniske afprøvningsrapport 
inden for et år, skal den forelægges, så 
snart den foreligger. I så fald angives det i 
den kliniske afprøvningsplan, jf. bilag 
XIV, kapitel II, afsnit 3, hvornår 
resultaterne af den kliniske afprøvning vil 
blive forelagt, sammen med en forklaring.

den kliniske afprøvning i form af en klinisk 
afprøvningsrapport, jf. bilag XIV, kapitel I, 
afsnit 2.7. Hvis det af videnskabelige 
grunde ikke er muligt at forelægge den 
kliniske afprøvningsrapport inden for et år, 
skal den forelægges, så snart den 
foreligger. I så fald angives det i den 
kliniske afprøvningsplan, jf. bilag XIV, 
kapitel II, afsnit 3, hvornår resultaterne af 
den kliniske afprøvning vil blive forelagt, 
sammen med en forklaring.

Or. en

Begrundelse

Selv om undersøgelsesrapporten om klinisk ydeevne er en form for resumé, er det vigtigt, at 
fabrikanter forstår, at denne rapport udgør en del af de offentligt tilgængelige oplysninger.

Ændringsforslag 629
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Ved hjælp af det elektroniske system, 
som er omhandlet i artikel 53, kan sponsor 
af en klinisk afprøvning, der gennemføres 
i mere end én medlemsstat, med henblik 
på artikel 51 indgive en enkelt ansøgning, 
som efter modtagelsen sendes elektronisk 
til de berørte medlemsstater.

1. Ved hjælp af det elektroniske system, 
som er omhandlet i artikel 53, kan sponsor 
af en klinisk afprøvning med henblik på 
artikel 51 indgive ansøgningen, som efter 
modtagelsen sendes elektronisk til de 
berørte medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Det bør ved alle undersøgelser være muligt at indgive oplysninger via databasen, selv hvis 
undersøgelsen kun gennemføres i en enkelt medlemsstat.

Ændringsforslag 630
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 3 – afsnit 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fastslår resultaterne af den koordinerede 
vurdering i en rapport, som de øvrige 
berørte medlemsstater skal tage i 
betragtning, når der træffes beslutning om 
sponsors ansøgning i overensstemmelse 
med artikel 51, stk. 5.

b) fastslår resultaterne af den koordinerede 
vurdering i en rapport, som de øvrige 
berørte medlemsstater skal godkende, når 
der træffes beslutning om sponsors 
ansøgning i overensstemmelse med artikel 
51, stk. 5.

Or. en

Ændringsforslag 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) nye oplysninger i relation til en 
hændelse, der er omhandlet i litra a), b) 
eller c).

d) nye oplysninger i relation til en 
hændelse, der er omhandlet i litra a), b) 
eller c).

Oplysninger om hændelser, der skyldes 
brugerfejl, bør også indsamles, idet 
sådanne fejl er en vigtig årsag til 
hændelser for medicinsk udstyr. Disse 
oplysninger kan bidrage til at øge 
sikkerheden ved og viden om produktet.
Forordningen bør også give 
medlemsstaterne mulighed for at etablere 
ikke-elektroniske indberetningsformater 
med henblik på at sikre, at patienter uden 
internetadgang har mulighed for at 
indberette.

Or. en

Ændringsforslag 632
Michèle Rivasi
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Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette stykkes litra a) skal også gælde for 
sundhedspersoner, som kommer i kontakt 
med patienter, der har lidt skade.

Or. en

Ændringsforslag 633
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert alvorligt forhold i forbindelse 
med udstyr, der er gjort tilgængeligt på 
EU-markedet

a) ethvert forhold i forbindelse med udstyr, 
der er gjort tilgængeligt på EU-markedet

Or. en

Ændringsforslag 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) ethvert alvorligt forhold i forbindelse 
med udstyr, der er gjort tilgængeligt på 
EU-markedet

a) ethvert forhold i forbindelse med udstyr, 
der er gjort tilgængeligt på EU-markedet

Or. en

Ændringsforslag 635
Françoise Grossetête
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Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner – herunder læger og 
farmaceuter – brugere og patienter til at 
indberette formodede alvorlige forhold, jf. 
stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Or. fr

Ændringsforslag 636
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner – herunder læger og 
farmaceuter – brugere og patienter til at 
indberette formodede alvorlige forhold, jf. 
stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
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sikre en passende opfølgning.

Or. fr

Begrundelse

Dette ændringsforslag afspejler den tilgang, der er anlagt i direktivet om 
lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 637
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, herunder læger og 
farmaceuter, brugere og patienter til at 
indberette formodede alvorlige forhold, jf. 
stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse afspejler den tilgang, der er anlagt i direktivet om 
lægemiddelovervågning.

Ændringsforslag 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič



PE510.767v01-00 24/180 AM\936128DA.doc

DA

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde og hjælpe
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder. De registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
fabrikanten af det pågældende udstyr, er 
underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Or. en

Ændringsforslag 639
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold.

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold.
Medlemsstaterne sørger ligeledes for, at 
sundhedspersonale, brugere og patienter 
får mulighed for andre former for 
indberetning af mistænkelige forhold til 
de nationale kompetente myndigheder.

Or. en
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Ændringsforslag 640
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold.

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer og 
ikke-elektroniske formater til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold.

Or. en

Ændringsforslag 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanter af udstyr efter mål 
indberetter alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger, jf. stk. 1, til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det 
pågældende udstyr er blevet gjort 
tilgængeligt.

4. Fabrikanter af udstyr efter mål 
indberetter straks forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger, jf. stk. 1, til den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, hvor det 
pågældende udstyr er blevet gjort 
tilgængeligt.

Or. en

Ændringsforslag 642
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opretter og forvalter i 1. I samarbejde med medlemsstaterne
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samarbejde med medlemsstaterne et 
elektronisk system for indsamling og 
behandling af følgende oplysninger:

videreudvikler Kommissionen den 
eksisterende europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2010/227/EU, 
og forvalter et elektronisk system for 
indsamling og behandling af følgende 
oplysninger:

Or. en

Ændringsforslag 643
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 1 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

da) de periodiske opdaterede 
sikkerhedsindberetninger udarbejdet af 
fabrikanterne, jf. artikel 63a

Or. en

Ændringsforslag 644
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer.

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer og fabrikanterne, såfremt 
oplysningerne vedrører deres eget udstyr.

Or. de



AM\936128DA.doc 27/180 PE510.767v01-00

DA

Ændringsforslag 645
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer.

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen og for de bemyndigede 
organer. Kommissionen stiller i samråd 
med Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr hver sjette måned et overblik over 
disse oplysninger til rådighed for 
offentligheden og for sundhedspersoner. 
Disse oplysninger skal være tilgængelige 
via den europæiske databank, jf. artikel 
27.

Or. en

Begrundelse

Det vil være en fordel for sundhedspersoner og offentligheden at få et overblik over 
overvågnings- og markedstilsynsoplysninger. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres 
som følsomme oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database 
med disse.

Ændringsforslag 646
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner og offentligheden får 
adgang til det elektroniske system, med 
forskelligt adgangsniveau.

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner får fuld adgang til det 
elektroniske system og offentligheden får 
en passende adgang til det elektroniske 
system.

Or. de
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Begrundelse

For at kunne anvende det medicinske udstyr rationelt, skal læger og kirurger vælge ud fra 
effektivitet og sikkerhed, hvilket udstyr de anvender. Sundhedspersoner skal have adgang til 
al evidens, herunder detaljer med hensyn til teknisk ydeevne, før- og 
eftermarkedsundersøgelser, som forberedes af fabrikanterne, når de indleverer deres udstyr 
til godkendelse.

Ændringsforslag 647
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner og offentligheden får 
adgang til det elektroniske system, med 
forskelligt adgangsniveau.

3. Kommissionen sikrer, at 
sundhedspersoner og offentligheden får
fuld adgang til det elektroniske system i 
overensstemmelse med eksisterende 
lovgivning om databeskyttelse og 
intellektuelle ejendomsrettigheder.

Or. en

Ændringsforslag 648
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Indberetningerne og oplysningerne i 
artikel 62, stk. 5, overføres ligeledes 
automatisk for det relevante udstyr via det 
elektroniske system til det bemyndigede 
organ, som har udstedt attesten i 
overensstemmelse med artikel 45.

Or. en
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Begrundelse

Inddragelsen af de bemyndigede organer i udvekslingen af oplysninger blandt 
markedstilsynsmyndighederne skal udvides og defineres tydeligt. De bemyndigede organer 
har navnlig inden for rammerne af automatisk harmoniserede kommunikationsprocedurer 
brug for konsoliderede oplysninger for at anerkende udviklingen, straks tage hensyn til nye 
oplysninger og reagere hurtigt og hensigtsmæssigt på forekomster og hændelser, f.eks. 
gennem efterfølgende kontrol, suspension eller tilbagetrækning af en attest.

Ændringsforslag 649
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Indberetningerne og oplysningerne i 
artikel 62, stk. 5, overføres ligeledes 
automatisk med hensyn til det relevante 
udstyr via det elektroniske system til det 
bemyndigede organ, som har udstedt 
attesten i overensstemmelse med artikel 
45.

Or. en

Ændringsforslag 650
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Der skal ikke oprettes supplerende 
nationale indberetningssystemer, og kun 
det europæiske indberetningssystem skal 
være gældende.

Or. de
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Ændringsforslag 651
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 63 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 63a

Periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger

1. Fabrikanter af medicinsk udstyr 
klassificeret under klasse III skal 
indberette følgende til det elektroniske 
system, jf. artikel 62:
a) sammenfatninger af oplysninger, der er 
relevante for vurdering af det medicinske 
udstyrs fordele og risici, herunder 
resultaterne af alle undersøgelser 
indeholdende en analyse af de potentielle 
følger for attesten
b) en videnskabelig vurdering af forholdet 
mellem fordele og risici ved det 
medicinske udstyr
c) alle oplysninger om salgsmængden for 
det medicinske udstyr, inklusive en 
vurdering af den befolkningsgruppe, som 
er eksponeret for det medicinske udstyr.
2. Hvor ofte fabrikanterne skal foretage 
indberetningen, jf. stk. 1, anføres i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs videnskabelige vurdering, jf. 
artikel 44.
Fabrikanter forelægger på anmodning 
straks eller mindst en gang om året i løbet 
af de første to år, efter det medicinske 
udstyr første gang er bragt i omsætning, 
periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger til de 
kompetente myndigheder.
3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr vurderer de periodiske, opdaterede 
sikkerhedsindberetninger for at fastslå, 
om der er nye risici, om risiciene har 
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ændret sig, eller om der er ændringer i 
forholdet mellem fordele og risici for det 
medicinske udstyr.
4. Efter vurderingen af de periodiske, 
opdaterede sikkerhedsindberetninger 
overvejer Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr, om der er behov for 
foranstaltninger vedrørende det 
medicinske udstyr. Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr underretter det 
bemyndigede organ i tilfælde af en 
negativ videnskabelig vurdering. I så fald 
fastholder, ændrer, suspenderer eller 
tilbagekalder det bemyndigede organ 
godkendelsen, alt efter hvad der er 
relevant. 

Or. en

Ændringsforslag 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 
oplysninger om et alvorligt forhold, der er 
indtruffet på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 61, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten.

Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 
oplysninger om et forhold, der er indtruffet 
på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 61, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten.

Or. en

Ændringsforslag 653
Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed for så 
vidt angår indberetninger, der modtages i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 3, 
konstaterer, at indberetningerne vedrører et 
alvorligt forhold, underretter den straks det 
elektroniske system om disse 
indberetninger, jf. artikel 62, medmindre 
fabrikanten allerede har indberettet 
samme forhold.

Hvis den kompetente myndighed for så 
vidt angår indberetninger, der modtages i 
overensstemmelse med artikel 61, stk. 3, 
konstaterer, at indberetningerne vedrører et 
forhold, underretter den straks det 
elektroniske system om disse 
indberetninger, jf. artikel 62.

Or. en

Ændringsforslag 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kompetente myndigheder 
foretager en risikovurdering med hensyn til 
indberettede alvorlige forhold eller 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger under hensyntagen til kriterier 
såsom kausal sammenhæng, sporbarhed, 
sandsynlighed for problemets gentagelse, 
udstyrets anvendelseshyppighed, 
sandsynlighed for forekomst af skader og 
skadernes omfang, kliniske fordele ved 
udstyret, tilsigtede og potentielle brugere 
og den berørte population. De skal også 
evaluere egnetheden af den 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handling, som fabrikanten påtænker af 
foretage eller har foretaget, og behovet for 
og typen af andre korrigerende handlinger. 
De skal overvåge fabrikantens 
undersøgelse af forholdet.

2. De nationale kompetente myndigheder 
foretager en risikovurdering med hensyn til 
indberettede alvorlige forhold eller 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger under hensyntagen til kriterier 
såsom kausal sammenhæng, sporbarhed, 
sandsynlighed for problemets gentagelse, 
udstyrets anvendelseshyppighed, 
sandsynlighed for forekomst af skader og 
skadernes omfang, kliniske fordele ved 
udstyret, tilsigtede og potentielle brugere 
og den berørte population. De skal også 
evaluere egnetheden af den 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handling, som fabrikanten påtænker af 
foretage eller har foretaget, og behovet for 
og typen af andre korrigerende handlinger. 
De skal overvåge fabrikantens 
undersøgelse af forholdet og tage 
patienternes synspunkt i betragtning.
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Or. en

Ændringsforslag 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De nationale kompetente myndigheder 
foretager en risikovurdering med hensyn til 
indberettede alvorlige forhold eller 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger under hensyntagen til kriterier 
såsom kausal sammenhæng, sporbarhed, 
sandsynlighed for problemets gentagelse, 
udstyrets anvendelseshyppighed, 
sandsynlighed for forekomst af skader og 
skadernes omfang, kliniske fordele ved 
udstyret, tilsigtede og potentielle brugere 
og den berørte population. De skal også 
evaluere egnetheden af den 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handling, som fabrikanten påtænker af 
foretage eller har foretaget, og behovet for 
og typen af andre korrigerende handlinger. 
De skal overvåge fabrikantens 
undersøgelse af forholdet.

2. De nationale kompetente myndigheder 
foretager en risikovurdering med hensyn til 
indberettede forhold eller 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger under hensyntagen til kriterier 
såsom kausal sammenhæng, sporbarhed, 
sandsynlighed for problemets gentagelse, 
udstyrets anvendelseshyppighed, 
sandsynlighed for forekomst af skader og 
skadernes omfang, kliniske fordele ved 
udstyret, tilsigtede og potentielle brugere 
og den berørte population. De skal også 
evaluere egnetheden af den 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handling, som fabrikanten påtænker af 
foretage eller har foretaget, og behovet for 
og typen af andre korrigerende handlinger. 
De skal overvåge fabrikantens 
undersøgelse af forholdet.

Or. en

Ændringsforslag 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår udstyr omhandlet i artikel 
1, stk. 4, første afsnit, og hvis det alvorlige 
forhold eller den sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handling kan vedrøre et stof, 

For så vidt angår udstyr omhandlet i artikel 
1, stk. 4, første afsnit, og hvis forholdet
eller den sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handling kan vedrøre et stof, der anvendt 
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der anvendt alene betragtes som et 
lægemiddel, underretter den evaluerende 
kompetente myndighed eller den 
koordinerende kompetente myndighed, jf. 
stk. 6, den relevante kompetente 
myndighed for lægemidler eller Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), 
der blev hørt af det bemyndigede organ i 
overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, 
andet afsnit.

alene betragtes som et lægemiddel, 
underretter den evaluerende kompetente 
myndighed eller den koordinerende 
kompetente myndighed, jf. stk. 6, den 
relevante kompetente myndighed for 
lægemidler eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMA), der blev hørt 
af det bemyndigede organ i 
overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, 
andet afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår udstyr omfattet af denne 
forordning i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 2, litra e), og hvis det alvorlige 
forhold eller den sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handling kan være knyttet til 
væv eller celler af human oprindelse, som 
anvendes til fremstilling af udstyret, 
underretter den kompetente myndighed 
eller den koordinerende kompetente 
myndighed, jf. stk. 6, de relevante 
kompetente myndighed for humane væv og 
celler, der blev hørt af det bemyndigede 
organ i overensstemmelse med artikel 42, 
stk. 2, tredje afsnit.

For så vidt angår udstyr omfattet af denne 
forordning i overensstemmelse med artikel 
1, stk. 2, litra e), og hvis forholdet eller den 
sikkerhedsrelaterede korrigerende handling 
kan være knyttet til væv eller celler af 
human oprindelse, som anvendes til 
fremstilling af udstyret, underretter den 
kompetente myndighed eller den 
koordinerende kompetente myndighed, jf. 
stk. 6, de relevante kompetente myndighed 
for humane væv og celler, der blev hørt af 
det bemyndigede organ i 
overensstemmelse med artikel 42, stk. 2, 
tredje afsnit.

Or. en

Ændringsforslag 658
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Efter at have foretaget denne vurdering 
underretter den evaluerende kompetente 
myndighed via det elektroniske system, jf. 
artikel 62, straks de øvrige kompetente 
myndigheder om de korrigerende 
handlinger, fabrikanten har foretaget eller 
påtænker at foretage eller er blevet pålagt 
at foretage for at minimere risikoen for 
gentagelse af det alvorlige forhold, og 
giver herunder oplysninger om de 
tilgrundliggende hændelser og resultaterne 
af dens vurdering.

4. Efter at have foretaget denne vurdering 
underretter den evaluerende kompetente 
myndighed via det elektroniske system, jf. 
artikel 62, straks de øvrige kompetente 
myndigheder om de korrigerende 
handlinger, fabrikanten har foretaget eller 
påtænker at foretage eller er blevet pålagt 
at foretage for at minimere risikoen for 
gentagelse, og giver herunder oplysninger 
om de tilgrundliggende hændelser og 
resultaterne af dens vurdering.

Or. en

Ændringsforslag 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 6 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) hvis alvorlige forhold, der ligner 
hinanden, i forbindelse med det samme 
udstyr eller den samme type af udstyr fra 
samme fabrikant indtræffer i mere end én 
medlemsstat

a) hvis forhold, der ligner hinanden, i 
forbindelse med det samme udstyr eller 
den samme type af udstyr fra samme 
fabrikant indtræffer i mere end én 
medlemsstat

Or. en

Ændringsforslag 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) overvåge fabrikantens undersøgelse af 
det alvorlige forhold og de korrigerende 

a) overvåge fabrikantens undersøgelse af 
forholdet og de korrigerende handlinger, 
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handlinger, der skal foretages der skal foretages

Or. en

Ændringsforslag 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 7 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) høre det bemyndigede organ, der i 
overensstemmelse med artikel 45 har 
udstedt en attest for det pågældende udstyr, 
om det alvorlige forholds indflydelse på 
attesten

b) høre det bemyndigede organ, der i 
overensstemmelse med artikel 45 har 
udstedt en attest for det pågældende udstyr, 
om forholdets indflydelse på attesten

Or. en

Ændringsforslag 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse IIb og III, skal til det elektroniske 
system, jf. artikel 62, indberette enhver 
statistisk signifikant stigning i hyppigheden 
og alvoren af forhold, der ikke er alvorlige 
forhold, eller af forventede uønskede 
bivirkninger, som har væsentlig 
indvirkning på analysen af forholdet 
mellem fordele og risici, jf. bilag I, afsnit 1 
og 5, og som har medført eller kan medføre 
uacceptable risici for patienters, brugeres 
og andre personers sundhed og sikkerhed 
sammenlignet med de forventede fordele. 
Denne betydelige stigning fastsættes i 
forhold til den forventede hyppighed eller 
alvor af sådanne forhold eller forventede 

Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret i 
klasse IIb og III, skal til det elektroniske 
system, jf. artikel 62, indberette enhver 
statistisk signifikant stigning i hyppigheden 
og alvoren af alle forhold eller af 
forventede uønskede bivirkninger, som har 
væsentlig indvirkning på analysen af 
forholdet mellem fordele og risici, jf. bilag 
I, afsnit 1 og 5, og som har medført eller 
kan medføre uacceptable risici for 
patienters, brugeres og andre personers 
sundhed og sikkerhed sammenlignet med 
de forventede fordele. Denne betydelige 
stigning fastsættes i forhold til den 
forventede hyppighed eller alvor af 
sådanne forhold eller forventede uønskede 
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uønskede bivirkninger i forbindelse med 
det pågældende udstyr eller den 
pågældende kategori eller gruppe af udstyr 
i løbet af en bestemt periode, som er fastsat 
i fabrikantens 
overensstemmelsesvurdering. Artikel 63 
finder anvendelse.

bivirkninger i forbindelse med det 
pågældende udstyr eller den pågældende 
kategori eller gruppe af udstyr i løbet af en 
bestemt periode, som er fastsat i 
fabrikantens overensstemmelsesvurdering. 
Artikel 63 finder anvendelse.

Or. en

Ændringsforslag 663
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 64 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medicinsk udstyr, der er omfattet af Den 
Europæiske Unions retsakter om kvalitet 
og sikkerhed i forbindelse med blod.
1. Denne forordning skal ikke erstatte 
allerede eksisterende og implementerede 
bestemmelser på europæisk plan 
vedrørende tapning, testning, behandling, 
opbevaring og distribution af blod og 
blodkomponenter.
2. Medicinsk udstyr til tapning, testning, 
behandling, opbevaring og distribution af 
blod og blodkomponenter omhandles 
primært i direktiv 2002/98/EF og i 
standarderne, der den 27. januar 2003 
blev fastsat i Rådet, for kvalitet og
sikkerhed for tapning, testning, 
behandling samt opbevaring og 
distribution.
3. Foranstaltninger vedrørende 
sporbarhed og overvågning i forbindelse 
med blod og blodkomponenter har en 
højere standard end denne forordning. 
Disse bør bibeholdes i patientens 
interesse.

Or. de
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Ændringsforslag 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) typologi over alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger i forbindelse med specifikt 
udstyr eller kategorier eller grupper af 
udstyr

a) typologi over forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger i forbindelse med specifikt 
udstyr eller kategorier eller grupper af 
udstyr

Or. en

Ændringsforslag 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) harmoniserede formularer til 
fabrikanternes indberetning af alvorlige
forhold og sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger, periodiske 
sammenfattende indberetninger og 
indberetninger af tendenser, jf. artikel 61 
og 64

b) harmoniserede formularer til 
fabrikanternes indberetning af forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger, periodiske sammenfattende 
indberetninger og indberetninger af 
tendenser, jf. artikel 61 og 64

Or. en

Ændringsforslag 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 1 – litra c
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) frister for fabrikanternes indberetning af 
alvorlige forhold og sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger, periodiske 
sammenfattende indberetninger og 
indberetninger af tendenser, idet der tages 
hensyn til alvoren af den hændelse, der 
skal indberettes, jf. artikel 61 og 64

c) frister for fabrikanternes indberetning af 
forhold og sikkerhedsrelaterede 
korrigerende handlinger, periodiske 
sammenfattende indberetninger og 
indberetninger af tendenser, idet der tages 
hensyn til alvoren af den hændelse, der 
skal indberettes, jf. artikel 61 og 64

Or. en

Ændringsforslag 667
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 66 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal ved udarbejdelsen af 
gennemførelsesretsakter på forhånd 
rådføre sig med Den Europæiske 
Rådgivende Gruppe for Medicinsk Udstyr.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre gennemsigtighed og fuld inddragelse af berørte parter bør 
Kommissionen i reglen rådføre sig med de berørte parter gennem Den Europæiske 
Rådgivende Gruppe for Medicinsk Udstyr.

Ændringsforslag 668
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Artikel 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 67a
Inspektion af erhvervsdrivende
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1. Som led i markedsovervågningen sikrer 
den kompetente myndighed i de enkelte 
medlemsstater gennem passende 
inspektioner, at kravene i denne 
forordning overholdes af de 
erhvervsdrivende, hvis udstyr er bestemt 
til at blive gjort tilgængeligt på EU-
markedet.
Disse inspektioner i de erhvervsdrivendes 
lokaler afpasses efter risikoen og 
iværksættes af den kompetente myndighed 
i den medlemsstat, hvor den 
erhvervsdrivende er etableret.
2. Inspektionerne foretages af 
repræsentanter for den kompetente 
myndighed, som skal have bemyndigelse 
til at:
a) få adgang til de erhvervsdrivendes 
lokaler med henblik på fysisk kontrol af 
lokalerne og af praksis, når deres udstyr 
er bestemt til at blive gjort tilgængeligt på 
EU-markedet
b) udtage de stikprøver, de har brug for, 
især med henblik på uafhængige analyser 
i et officielt laboratorium
c) undersøge alle dokumenter og 
oplysninger om inspektionens genstand
d) inspicere lokaler, arkiver og 
dokumenter vedrørende de 
erhvervsdrivendes overholdelse af de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne og 
overvågningsforpligtelserne.
Den kompetente myndigheds 
repræsentanter kan få assistance fra 
eksperter, som udpeges af den kompetente 
myndighed.
3. Efter hver inspektion omhandlet i stk. 1 
i denne artikel udarbejder den kompetente 
myndighed en rapport om, hvorvidt den 
inspicerede enhed overholder de 
lovmæssige og tekniske krav i denne 
forordning.
Den kompetente myndighed, som har 
foretaget inspektionen, meddeler den 
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inspicerede enhed rapportens indhold. 
Inden rapporten godkendes, giver den 
kompetente myndighed den inspicerede 
enhed lejlighed til at fremsætte 
bemærkninger.
Den endelige inspektionsrapport nævnt i 
dette stykke indføres i det elektroniske 
system, jf. artikel 27, litra f). Rapporter i 
det elektroniske system skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne, 
Kommissionen og de bemyndigede 
organer. 
4. Når en kompetent myndighed i en 
medlemsstat har mistanke om, at en 
erhvervsdrivende etableret i en anden 
medlemsstat ikke overholder de 
lovmæssige krav i denne forordning, eller 
hvis den ønsker at undersøge en bestemt 
tematik, kan den anmode den pågældende 
medlemsstat om yderligere oplysninger og 
f.eks. en inspektion eller en fælles 
inspektion. Sådanne inspektioner kan 
ligeledes gennemføres på anmodning af 
en medlemsstat eller Kommissionen.
5. Medmindre andet gælder i henhold til 
internationale aftaler mellem EU og et 
tredjeland, kan de i stk. 1 omtalte 
inspektioner også finde sted i lokaler 
tilhørende en erhvervsdrivende etableret i 
et tredjeland, når det medicinske udstyr er 
bestemt til at blive gjort tilgængeligt på
EU-markedet. Med henblik herpå skal en 
erhvervsdrivende etableret i et tredjeland 
underkastes inspektion efter denne 
artikel.
6. Samarbejdet mellem medlemsstaternes 
kompetente myndigheder går ud på at 
dele oplysninger om såvel 
inspektionsprogrammer som resultater af 
udførte inspektioner. Medlemsstaternes 
kompetente myndigheder samarbejder 
desuden om at samordne inspektionerne i 
EU og i tredjelande bl.a. vedrørende 
særlige tematikker. Kommissionen holdes 
underrettet herom.
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Or. fr

Begrundelse

Princippet om de kompetente myndigheders inspektion af erhvervsdrivende bør fastlægges, da 
det er en vigtig del af markedsovervågningen. I lighed med bestemmelserne i direktiv 
2001/83/EF om humanmedicinske lægemidler bør der foreslås indsættelse af en ny artikel, 
som indfører princippet om de kompetente myndigheders inspektion af erhvervsdrivende i 
sektoren for medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 669
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt og begrundet, få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt og begrundet og også 
uanmeldt, få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

Or. de

Begrundelse

For at minimere risikoen for svig er det hensigtsmæssigt også at gennemføre uanmeldte 
inspektioner i forbindelse med fremstillingen af medicinsk udstyr.
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Ændringsforslag 670
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt og begrundet, få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og få adgang til 
de erhvervsdrivendes lokaler og til at tage 
de nødvendige stikprøver af udstyret til 
analyse i et officielt laboratorium. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 671
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller laboratoriekontrol af 
passende stikprøver. De tager hensyn til 
etablerede principper for risikovurdering 
og risikostyring og til overvågningsdata og 
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klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt og begrundet, få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en risiko, hvis de anser 
det for nødvendigt.

Or. en

Ændringsforslag 672
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder udpeger 
inspektører, som tillægges beføjelse til at 
gennemføre kontrollen, jf. stk. 1. I denne 
kontrol kan de få assistance fra eksperter, 
som udpeges af de kompetente 
myndigheder. Kontrollen gennemføres af 
inspektørerne i den medlemsstat, hvor den 
erhvervsdrivende er etableret.

Or. en

Ændringsforslag 673
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De uanmeldte inspektioners art og 
omfang samt omkostninger, der pålægges 
de erhvervsdrivende i forbindelse med den 
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uanmeldte inspektion, kan indregnes i de 
regelmæssige inspektioner, for så vidt 
inspektionerne ikke medfører påtale. 
Anvisning og gennemførelse af uanmeldte 
inspektioner skal til enhver tid være i 
overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, navnlig under 
hensyntagen til et produkts 
risikopotentiale. 

Or. de

Ændringsforslag 674
Horst Schnellhardt

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne gennemgår og 
evaluerer regelmæssigt deres 
tilsynsaktiviteter. Denne form for
gennemgang og evaluering foretages 
mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen. Den berørte medlemsstat 
skal gøre et sammendrag af resultaterne 
tilgængelige for offentligheden.

2. Medlemsstaterne planlægger,
gennemgår og evaluerer regelmæssigt 
deres tilsynsaktiviteter. Med henblik herpå 
udarbejder medlemsstaterne strategiske 
kontrolplaner, der indeholder en 
risikokategorisering, 
inspektionsintervallet, 
kontrolforanstaltningernes art samt det 
personale og materiel, der påtænkes 
anvendt til gennemførelsen af 
inspektionen. En gennemgang og 
evaluering af aktiviteterne foretages 
mindst hvert fjerde år, og resultaterne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen. Kommissionen kan 
fremsætte anbefalinger for tilpasninger af 
kontrolplanerne. Den berørte medlemsstat 
skal gøre et sammendrag af resultaterne
samt Kommissionens anbefalinger
tilgængelige for offentligheden.

Or. de

Begrundelse

For at sikre en overholdelse af bestemmelserne og hermed et højt beskyttelsesniveau for 
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patienterne er en strategisk overvågning af fremstillingen af medicinsk udstyr 
hensigtsmæssigt set i lyset af deres sundhedsrisiko for patienterne.

Ændringsforslag 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medlemsstaterne gennemgår og 
evaluerer regelmæssigt deres 
tilsynsaktiviteter. Denne form for 
gennemgang og evaluering foretages 
mindst hvert fjerde år, og resultaterne 
heraf meddeles de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen. Den berørte medlemsstat 
skal gøre et sammendrag af resultaterne 
tilgængelige for offentligheden.

2. Medlemsstaterne gennemgår og 
evaluerer regelmæssigt deres 
tilsynsaktiviteter. Denne form for 
gennemgang og evaluering foretages 
mindst hvert andet år, og resultaterne heraf 
meddeles de øvrige medlemsstater og 
Kommissionen. Den berørte medlemsstat 
skal gøre et sammendrag af resultaterne 
tilgængelige for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 676
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Uanset internationale aftaler indgået 
mellem EU og tredjelande kan kontrollen, 
jf. stk. 1, også finde sted på den 
erhvervsdrivendes adresse i et tredjeland, 
hvis hensigten er, at udstyret skal 
markedsføres på EU's marked.

Or. en

Ændringsforslag 677
Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Efter hver kontrol, jf. stk. 1, aflægger 
den relevante kompetente myndighed 
rapport til den inspicerede 
erhvervsdrivende om overholdelsen af 
denne forordning. Inden rapporten 
vedtages, giver den kompetente 
myndighed den inspicerede 
erhvervsdrivende mulighed for at 
fremsætte bemærkninger.

Or. en

Ændringsforslag 678
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 67 – stk. 5 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Kommissionen udarbejder detaljerede 
retningslinjer for principperne for 
gennemførelse af kontrollen i denne 
artikel, herunder navnlig om 
inspektorernes kvalifikationer samt om 
inspektionsordninger og adgang til data 
og oplysninger, som de erhvervsdrivende 
ligger inde med.

Or. en

Ændringsforslag 679
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen.

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for 
medlemsstaterne, Kommissionen og de 
bemyndigede organer.

Or. en

Begrundelse

Inddragelsen af de bemyndigede organer i udvekslingen af oplysninger blandt 
markedstilsynsmyndighederne skal udvides og defineres tydeligt. De bemyndigede organer 
har navnlig inden for rammerne af automatisk harmoniserede kommunikationsprocedurer 
brug for konsoliderede oplysninger for at anerkende udviklingen, straks tage hensyn til nye 
oplysninger og reagere hurtigt og hensigtsmæssigt på forekomster og hændelser, f.eks. 
gennem efterfølgende kontrol, suspension eller tilbagetrækning af et certifikat.

Ændringsforslag 680
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen.

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, 
sendes straks via det elektroniske system til 
alle berørte kompetente myndigheder og 
skal være tilgængelige for medlemsstaterne 
og Kommissionen. Kommissionen stiller i 
samråd med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr hver sjette måned et 
overblik over disse oplysninger til 
rådighed for offentligheden og for 
sundhedspersoner. Oplysningerne skal 
være tilgængelige via den europæiske 
database, jf. artikel 27.

Or. en
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Begrundelse

Det vil være en fordel for sundhedspersoner og offentligheden at få et overblik over 
overvågnings- og markedstilsynsoplysninger. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres 
som følsomme oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database 
med disse.

Ændringsforslag 681
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Oplysningerne, jf. artikel 68, stk. 1, 
litra a), b), c) og d), gøres tilgængelige for 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, som forelægger dem på det første 
møde i Den Europæiske Rådgivende 
Gruppe for Medicinsk Udstyr, efter at den 
har fået adgang til oplysningerne.

Or. en

Ændringsforslag 682
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder på grundlag af 
overvågningsdata eller anden information 
har tilstrækkelig grund til at antage, at 
udstyr udgør en risiko for patienters, 
brugeres eller andre personers sundhed 
eller sikkerhed, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende udstyr, der 
omfatter alle de krav, der er fastsat i denne 
forordning, og som er relevante for den 
risiko, der er forbundet med udstyret. De 

Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder på grundlag af 
overvågningsdata eller anden information 
har tilstrækkelig grund til at antage, at 
udstyr udgør en risiko for patienters, 
brugeres eller andre personers sundhed 
eller sikkerhed, skal de foretage en 
evaluering af det pågældende udstyr, der 
omfatter alle de krav, der er fastsat i denne 
forordning, og som er relevante for den 
risiko, der er forbundet med udstyret. De 
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relevante erhvervsdrivende skal i 
nødvendigt omfang samarbejde med de 
kompetente myndigheder.

relevante erhvervsdrivende skal i 
nødvendigt omfang samarbejde med de 
kompetente myndigheder. Som led i denne 
evaluering oplyser de kompetente 
myndigheder de bemyndigede organer 
med ansvar for kontrollen, såfremt der er 
tale om udstyr i klasse IIa, IIb og III, og 
de øvrige kompetente myndigheder om 
resultaterne af evalueringen og om, hvilke 
foranstaltninger der vil blive truffet på 
grundlag af evalueringsresultaterne.

Or. fr

Ændringsforslag 683
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 69 – stk. 1 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Hvis en medlemsstats kompetente 
myndigheder på grundlag af tilsynsdata 
eller anden information har grund til at 
antage, at udstyr udgør en risiko for 
patienters, brugeres eller andre personers 
sundhed eller sikkerhed, kan de foretage 
en evaluering af det pågældende udstyr, 
der omfatter alle de krav, der er fastsat i 
denne forordning, og som er relevante for 
den risiko, der er forbundet med udstyret. 
De relevante erhvervsdrivende skal i 
nødvendigt omfang samarbejde med de 
kompetente myndigheder.

Or. en

Ændringsforslag 684
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis de kompetente myndigheder efter 
at have foretaget en evaluering i henhold til 
artikel 69 konstaterer, at udstyret, som 
udgør en risiko for patienters, brugeres 
eller andre personers sundhed eller 
sikkerhed, ikke opfylder kravene i denne 
forordning, skal de straks pålægge den 
relevante erhvervsdrivende at træffe alle 
nødvendige og behørigt begrundede 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
udstyret i overensstemmelse med disse 
krav, forbyde eller begrænse 
tilgængeliggørelsen af udstyret på 
markedet, underkaste tilgængeliggørelsen 
særlige krav, trække udstyret tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage inden for 
en rimelig frist, der står i rimeligt forhold 
til risikoens art.

1. Hvis de kompetente myndigheder efter 
at have foretaget en evaluering i henhold til 
artikel 69 konstaterer, at udstyret, som 
udgør en risiko for patienters, brugeres 
eller andre personers sundhed eller 
sikkerhed, ikke opfylder kravene i denne 
forordning, skal de straks pålægge den 
relevante erhvervsdrivende at træffe alle 
nødvendige og behørigt begrundede 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
udstyret i overensstemmelse med disse 
krav, forbyde eller begrænse 
tilgængeliggørelsen af udstyret på 
markedet, underkaste tilgængeliggørelsen 
særlige krav, trække udstyret tilbage fra 
markedet eller kalde det tilbage inden for 
en rimelig frist, der klart er defineret og 
meddelt til den relevante erhvervsdrivende 
og står i rimeligt forhold til risikoens art.

Or. en

Ændringsforslag 685
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis de kompetente myndigheder 
konstaterer, at den manglende 
overensstemmelse med kravene ikke er 
begrænset til medlemsstatens område, skal 
de underrette Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de foranstaltninger, de 
har pålagt den erhvervsdrivende at træffe, 
ved hjælp af det elektroniske system, jf. 
artikel 68.

2. Hvis de kompetente myndigheder 
konstaterer, at den manglende 
overensstemmelse med kravene ikke er 
begrænset til medlemsstatens område, skal 
de straks underrette Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om resultaterne af 
evalueringen og om de foranstaltninger, de 
har pålagt den erhvervsdrivende at træffe, 
ved hjælp af det elektroniske system, jf. 
artikel 68.

Or. en
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Ændringsforslag 686
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. De erhvervsdrivende skal sikre, at der 
træffes alle fornødne korrigerende 
foranstaltninger over for alt berørt udstyr, 
som de har gjort tilgængeligt på markedet i 
hele Unionen.

3. De erhvervsdrivende skal straks sikre, at 
der træffes alle fornødne korrigerende 
foranstaltninger over for alt berørt udstyr, 
som de har gjort tilgængeligt på markedet i 
hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 3 – nr. 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) Når det pågældende udstyr skal kaldes 
tilbage, træffer den erhvervsdrivende 
passende foranstaltninger til at kalde det 
tilbage inden for en klart defineret frist, 
som den kompetente myndighed har 
pålagt den, jf. stk. 1.

Or. en

Ændringsforslag 688
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

De underretter straks Kommissionen og de (Vedrører ikke den danske tekst)
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øvrige medlemsstater om disse 
foranstaltninger ved hjælp af det 
elektroniske system, jf. artikel 68.

Or. en

Ændringsforslag 689
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. De øvrige medlemsstater ud over den 
medlemsstat, der har indledt proceduren, 
underretter straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om eventuelle 
yderligere oplysninger, som de råder over, 
om det pågældende udstyrs manglende 
opfyldelse af kravene og om eventuelle 
foranstaltninger, som de har vedtaget i 
forbindelse med det pågældende udstyr. 
Hvis de ikke er indforstået med den 
meddelte nationale foranstaltning, 
underretter de straks Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater om deres indsigelser 
ved hjælp af det elektroniske system, jf. 
artikel 68.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 690
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen ikke inden for to måneder
efter modtagelsen af den i stk. 4 
omhandlede underretning har gjort 

7. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen ikke inden for en måned
efter modtagelsen af den i stk. 4 
omhandlede underretning har gjort 
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indsigelse mod en foreløbig foranstaltning 
truffet af en medlemsstat, anses 
foranstaltningen for at være berettiget.

indsigelse mod en foreløbig foranstaltning 
truffet af en medlemsstat, anses 
foranstaltningen for at være berettiget.

Or. en

Ændringsforslag 691
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 70 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Alle medlemsstater sikrer, at der straks 
træffes de fornødne restriktive 
foranstaltninger med hensyn til det 
pågældende udstyr.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. en

Ændringsforslag 692
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 71 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat inden for to 
måneder efter modtagelsen af den i artikel 
70, stk. 4, omhandlede underretning har 
gjort indsigelse mod en foreløbig 
foranstaltning truffet af en anden 
medlemsstat, eller hvis Kommissionen 
finder, at den pågældende foranstaltning er 
i strid med EU-lovgivningen, evaluerer 
Kommissionen den nationale 
foranstaltning. På grundlag af resultaterne 
af denne evaluering træffer Kommissionen 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt 
afgørelse om, hvorvidt den nationale 
foranstaltning er berettiget. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 

1. Hvis en medlemsstat inden for en 
måned efter modtagelsen af den i artikel 
70, stk. 4, omhandlede underretning har 
gjort indsigelse mod en foreløbig 
foranstaltning truffet af en anden 
medlemsstat, eller hvis Kommissionen 
finder, at den pågældende foranstaltning er 
i strid med EU-lovgivningen, evaluerer 
Kommissionen den nationale 
foranstaltning. På grundlag af resultaterne 
af denne evaluering træffer Kommissionen 
ved hjælp af en gennemførelsesretsakt 
afgørelse om, hvorvidt den nationale 
foranstaltning er berettiget. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
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undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Or. en

Ændringsforslag 693
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 72 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat efter at have 
foretaget en evaluering i henhold til artikel 
69 konstaterer, at udstyr, der er bragt 
lovligt i omsætning eller ibrugtaget, 
alligevel udgør en risiko for patienters, 
brugeres eller andre personers sundhed 
eller sikkerhed eller for andre aspekter af 
beskyttelsen af folkesundheden, skal den 
pålægge den eller de relevante 
erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige 
foreløbige foranstaltninger for at sikre, at 
det pågældende udstyr, når det bringes i 
omsætning eller ibrugtages, ikke længere 
udgør en risiko, eller for at trække udstyret 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig frist, som står i 
rimeligt forhold til risikoens art.

1. Hvis en medlemsstat efter at have 
foretaget en evaluering i henhold til artikel 
69 konstaterer, at udstyr, der er bragt 
lovligt i omsætning eller ibrugtaget, 
alligevel udgør en risiko for patienters, 
brugeres eller andre personers sundhed 
eller sikkerhed eller for andre aspekter af 
beskyttelsen af folkesundheden, skal den 
straks pålægge den eller de relevante 
erhvervsdrivende at træffe alle nødvendige 
foreløbige foranstaltninger for at sikre, at 
det pågældende udstyr, når det bringes i 
omsætning eller ibrugtages, ikke længere 
udgør en risiko, eller for at trække udstyret 
tilbage fra markedet eller kalde det tilbage 
inden for en rimelig frist, som står i 
rimeligt forhold til risikoens art.

Or. en

Ændringsforslag 694
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Uanset artikel 70 skal en medlemsstat 
pålægge den pågældende erhvervsdrivende 
at bringe den manglende overensstemmelse 

1. Uanset artikel 70 skal en medlemsstat 
pålægge den pågældende erhvervsdrivende 
at bringe den manglende overensstemmelse 
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med kravene til ophør inden for en rimelig 
tidsfrist, der står i et rimeligt forhold til den 
manglende overensstemmelse, hvis den 
konstaterer et af følgende forhold:

med kravene til ophør inden for en rimelig 
tidsfrist, der er klart defineret og meddelt 
og står i et rimeligt forhold til den 
manglende overensstemmelse, hvis den 
konstaterer et af følgende forhold:

Or. en

Ændringsforslag 695
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 73 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Hvis den erhvervsdrivende ikke bringer 
den manglende overensstemmelse til ophør 
inden den i stk. 1 omhandlede frist, træffer 
den berørte medlemsstat alle nødvendige 
foranstaltninger for at begrænse eller 
forbyde, at produktet gøres tilgængeligt på 
markedet, eller sikre, at det kaldes tilbage 
eller trækkes tilbage fra markedet. 
Medlemsstaten underretter straks 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om disse foranstaltninger ved hjælp af det 
elektroniske system, jf. artikel 68.

2. Hvis den erhvervsdrivende ikke bringer 
den manglende overensstemmelse til ophør 
inden den i stk. 1 omhandlede frist, træffer 
den berørte medlemsstat straks alle 
nødvendige foranstaltninger for at 
begrænse eller forbyde, at produktet gøres 
tilgængeligt på markedet, eller sikre, at det 
kaldes tilbage eller trækkes tilbage fra 
markedet. Medlemsstaten underretter 
straks Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om disse foranstaltninger 
ved hjælp af det elektroniske system, jf. 
artikel 68.

Or. en

Ændringsforslag 696
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Finder en medlemsstat efter at have 
foretaget en evaluering, som tyder på en 
potentiel risiko i forbindelse med udstyr 
eller en specifik kategori eller gruppe af 

1. Finder en medlemsstat efter at have 
foretaget en evaluering, som tyder på en 
potentiel risiko i forbindelse med udstyr 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
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udstyr, at tilgængeliggørelsen på markedet 
eller ibrugtagningen af dette udstyr eller 
denne specifikke kategori eller gruppe af 
udstyr bør forbydes, begrænses eller 
underkastes særlige krav, eller at dette 
udstyr eller denne kategori eller gruppe af 
udstyr bør trækkes tilbage fra markedet 
eller kaldes tilbage for at beskytte 
patienters, brugeres og andre personers
sundhed og sikkerhed eller andre aspekter 
af folkesundheden, kan den træffe alle 
nødvendige og begrundede foreløbige 
foranstaltninger.

udstyr, at tilgængeliggørelsen på markedet 
eller ibrugtagningen af dette udstyr eller 
denne specifikke kategori eller gruppe af 
udstyr bør forbydes, begrænses eller 
underkastes særlige krav, eller at dette 
udstyr eller denne kategori eller gruppe af 
udstyr bør trækkes tilbage fra markedet 
eller kaldes tilbage for at beskytte 
patienters, brugeres og andre personers 
sundhed og sikkerhed eller andre aspekter 
af folkesundheden, træffer den alle 
nødvendige og begrundede foreløbige 
foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 697
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 74 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende menneskers sundhed 
og sikkerhed vedtager Kommissionen efter 
proceduren i artikel 88, stk. 4, 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks.

I behørigt begrundede særligt hastende 
tilfælde vedrørende menneskers sundhed 
og sikkerhed, eller i tilfælde af manglende 
handling fra medlemsstaters side i en 
situation med en kendt risiko, vedtager 
Kommissionen efter proceduren i artikel 
88, stk. 4, gennemførelsesretsakter, der 
finder anvendelse straks.

Or. xm

Begrundelse

Medlemsstaternes indsats kan hindres af komplekse administrative procedurer eller 
pressionsgruppers aktiviteter. Kommissionen bør derfor kunne vedtage forebyggende 
foranstaltninger, der finder anvendelse straks.

Ændringsforslag 698
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Medmindre et umiddelbart tiltag er 
nødvendigt på grund af alvorlig risiko for 
menneskers sundhed eller sikkerhed, skal 
den berørte erhvervsdrivende have 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger til 
den kompetente myndighed inden for en 
rimelig frist, inden der træffes en 
foranstaltning. Såfremt der træffes 
foranstaltninger, uden at den 
erhvervsdrivende høres, skal denne have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger så 
hurtigt som muligt, og de trufne 
foranstaltninger revurderes omgående 
derefter.

2. Medmindre et umiddelbart tiltag er 
nødvendigt på grund af alvorlig risiko for 
menneskers sundhed eller sikkerhed, skal 
den berørte erhvervsdrivende have 
lejlighed til at fremsætte bemærkninger til 
den kompetente myndighed inden for en 
rimelig frist, der er klart defineret, inden 
der træffes en foranstaltning. Såfremt der 
træffes foranstaltninger, uden at den 
erhvervsdrivende høres, skal denne have 
mulighed for at fremsætte bemærkninger så 
hurtigt som muligt, og de trufne 
foranstaltninger revurderes omgående 
derefter.

Or. en

Ændringsforslag 699
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 75 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Alle vedtagne foranstaltninger trækkes 
omgående tilbage eller ændres, såfremt den 
erhvervsdrivende påviser, at han har truffet 
effektive korrigerende foranstaltninger.

3. Alle vedtagne foranstaltninger trækkes 
omgående tilbage eller ændres, såfremt den 
erhvervsdrivende på tilfredsstillende måde 
påviser, at han har truffet effektive 
korrigerende foranstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 700
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 76 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de 
kompetente myndigheder, der er 
ansvarlig(e) for gennemførelsen af denne 
forordning. De giver deres myndigheder de 
beføjelser, ressourcer, udstyr og viden, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver i henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne giver meddelelse om de 
kompetente myndigheder til 
Kommissionen, som offentliggør en liste 
over kompetente myndigheder.

1. Medlemsstaterne udpeger den eller de 
kompetente myndigheder, der er 
ansvarlig(e) for gennemførelsen af denne 
forordning. De giver deres myndigheder de 
beføjelser, ressourcer, udstyr og viden, der 
er nødvendige for, at de kan udføre deres 
opgaver i henhold til denne forordning. 
Medlemsstaterne giver meddelelse om de 
kompetente myndigheder til 
Kommissionen, som offentliggør en liste 
over kompetente myndigheder og deres 
kontaktoplysninger.

Or. en

Ændringsforslag 701
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 77 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder med hinanden 
og med Kommissionen og sender hinanden 
de oplysninger, som er nødvendige for at
sikre, at denne forordning anvendes på 
ensartet måde.

1. Medlemsstaternes kompetente 
myndigheder samarbejder med hinanden 
og med Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, når det er relevant, og sender 
hinanden og Kommissionen de 
oplysninger, som er nødvendige for at 
sikre, at denne forordning anvendes på 
ensartet måde.

Or. en

Ændringsforslag 702
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 78 a (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78a

Den Europæiske Rådgivende Gruppe for 
Medicinsk Udstyr

1a. Kommissionen nedsætter en 
europæisk rådgivende gruppe for 
medicinsk udstyr, som skal rådgive 
Kommissionen og Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr om de tekniske, 
videnskabelige, sociale og økonomiske 
aspekter af at bringe det medicinske 
udstyr i omsætning samt adgangen til 
medicinsk teknologi og dermed forbundne 
tjenester i Unionen.
Gruppen består af repræsentanter for 
relevante sammenslutninger af patienter, 
klinikere, sygeplejersker, plejere og ledere 
af sundhedsfaciliteter, relevante 
fabrikanter af medicinsk udstyr og andre 
relevante fora.
En repræsentant for Kommissionen 
varetager formandskabet for Den 
Europæiske Rådgivende Gruppe for 
Medicinsk Udstyr.
Gruppens arbejde skal være 
gennemsigtigt, og resultaterne forelægges 
for Kommissionen og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

Berørte parter og den regulerede branche m.fl. bør have mulighed for at rådgive 
Kommissionen og myndighederne om de tekniske, videnskabelige, sociale og kommercielle 
aspekter af medicinsk udstyr. I denne henseende bør Kommissionen nedsætte en rådgivende 
gruppe for medicinsk udstyr. Gruppens arbejde bør være gennemsigtigt, og resultaterne bør 
forelægges for Kommissionen og Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr som nedsat i 
overensstemmelse med forordningen og offentliggøres.
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Ændringsforslag 703
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udpeger for en treårig 
periode, der kan forlænges, et medlem og 
en suppleant, der stiller ekspertise til 
rådighed på denne forordnings område, og 
ét medlem og én suppleant, der stiller 
ekspertise til rådighed på det område, der 
er omfattet af forordning (EU) nr. […/…] 
[om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik]. En medlemsstat kan vælge kun 
at udpege et medlem og en suppleant, der 
stiller ekspertise til rådighed på begge 
områder.

Hver medlemsstat udpeger for en treårig 
periode, der kan forlænges, et medlem og 
en eller flere suppleanter, der stiller 
ekspertise til rådighed på denne 
forordnings område, og ét medlem og én 
eller flere suppleanter, der stiller 
ekspertise til rådighed på det område, der 
er omfattet af forordning (EU) nr. […/…] 
[om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik]. En medlemsstat kan vælge kun 
at udpege et medlem og en eller flere 
suppleanter, der stiller ekspertise til 
rådighed på begge områder.

Or. en

Ændringsforslag 704
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 2 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kontrollerer 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs medlemmers kompetence. 
Kommissionen offentliggør resultaterne 
af sin kontrol i de enkelte tilfælde og 
forelægger oplysninger om 
Koordinationsgruppens medlemmers 
kompetence. 

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre, at forordningen fungerer, bør Koordinationsgruppen for Medicinsk 
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Udstyr bestå af personer med anerkendt og relevant kompetence inden for medicinsk udstyr. 
Artiklen stiller krav om dokumentation for medlemmernes kompetence, men præciserer ikke, 
hvem der skal kontrollere kompetencen. Medlemmernes kompetence skal kontrolleres, og det 
bør være Kommissionens opgave.

Ændringsforslag 705
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr fører tilsyn med 
koordineringsgruppen af bemyndigede 
organer, jf. artikel 39.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør føre tilsyn med koordineringsgruppen af 
bemyndigede organer med henblik på at sikre, at deltagelseskravene overholdes, og at de i 
højere grad underrettes om status for bemyndigede organer i EU.

Ændringsforslag 706
Marian Harkin

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan med udgangspunkt i den 
enkelte sag invitere eksperter og andre 
tredjeparter til at deltage i møderne eller 
komme med skriftlige bidrag.

6. Hvis det er relevant, inviteres 
organisationer, der repræsenterer 
medikoindustrien, sundhedspersoner, 
laboratorier, patienter og forbrugere på 
EU-plan til at deltage i møder i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr som observatører.
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan med udgangspunkt i den 
enkelte sag invitere andre eksperter og 
andre tredjeparter til at deltage i møderne 
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eller komme med skriftlige bidrag.

Or. en

Begrundelse

Berørte parter bør inviteres til at deltage i plenarmøder i Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr snarere end i gruppens underudvalg med henblik på at sikre 
gennemsigtighed og inddragelse i EU’s system for tilsyn med medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 707
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan nedsætte stående eller
midlertidige undergrupper. Hvis det er 
relevant, inviteres organisationer, der 
repræsenterer medikoindustrien, 
sundhedspersoner, laboratorier, patienter 
og forbrugere på EU-plan til at deltage i 
sådanne underudvalg som observatører.

7. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr nedsætter en stående europæisk 
rådgivende gruppe for medicinsk udstyr 
og kan nedsætte midlertidige 
undergrupper, hvis det er relevant. 
Organisationer, der repræsenterer 
patienter, sundhedspersoner, laboratorier, 
forbrugere og medikoindustrien på EU-
plan inviteres til at deltage i sådanne 
underudvalg som observatører.

Medlemmer af Den Europæiske 
Rådgivende Gruppe for Medicinsk Udstyr 
kan inviteres til at deltage i sådanne 
underudvalg som rådgivere, hvis det er 
relevant.

Or. en

Ændringsforslag 708
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr nedsætter en dialoggruppe på EU-
plan bestående af repræsentanter for 
berørte parter. Denne gruppe optræder 
parallelt og arbejder sammen med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og rådgiver Kommissionen og 
medlemsstaterne om forskellige aspekter 
af medicinsk teknologi og gennemførelse 
af forordningen.

Or. en

Ændringsforslag 709
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr bistår Kommissionen ved at give et 
overblik over overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, herunder 
eventuelle forebyggende 
sundhedsforanstaltninger, hvert halve år. 
Disse oplysninger skal være tilgængelige 
via den europæiske database, jf. artikel 
27.

Or. en

Begrundelse

Det vil være en fordel for sundhedspersoner og offentligheden at få et overblik over 
overvågnings- og markedstilsynsoplysninger. Eftersom sådanne oplysninger skal håndteres 
som følsomme oplysninger, er MDCG det rette forum til at forsyne den europæiske database 
med disse.
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Ændringsforslag 710
Rebecca Taylor

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7b. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr fungerer som forum for bilæggelse 
af tvister vedrørende kapitel IV om de 
bemyndigede organers kompetencer.

Or. en

Begrundelse

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

Ændringsforslag 711
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 8 – afsnit 1 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- arbejdet i Den Europæiske Rådgivende 
Gruppe for Medicinsk Udstyr, herunder 
vedtagelsen af udtalelser eller 
henstillinger eller andre holdninger, hvis 
det er relevant.

Or. en

Ændringsforslag 712
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) sammen med Kommissionen og den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer i den medlemsstat, 
hvor ansøgeren har hjemsted, vurdere en 
ansøgning om notifikation fra et 
overensstemmelsesvurderingsorgan i alle 
tilfælde, hvor den ansøgende part hævder 
at have kompetence inden for udstyr, som 
er klassificeret under klasse III, dvs. 
udstyr som er implanteret i kroppen, og 
der som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der kan betragtes som 
et lægemiddel, og udstyr, der er fremstillet 
af væv eller celler af human eller 
animalsk oprindelse eller af derivater 
heraf. 

Or. en

Ændringsforslag 713
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra a b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ab) udarbejde og dokumentere de 
overordnede principper for kompetence-
og kvalifikationskriterier og procedurer 
for udvælgelse og godkendelse af 
personer, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
(viden, erfaring og andre krævede 
kompetencer) og for den krævede 
uddannelse (grund- og videreuddannelse). 
Kvalifikationskriterierne skal omfatte de 
forskellige funktioner i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
samt det udstyr, de teknologier og de 
områder, som er omfattet af rammerne for 
udpegelsen.
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Or. en

Ændringsforslag 714
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra a c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ac) gennemgå og godkende kriterierne for 
de kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne med hensyn til 
artikel 80, stk. 1, litra ab) 

Or. en

Ændringsforslag 715
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr udarbejder og opdaterer en liste 
over tilstrækkeligt kvalificerede og 
anerkendte kliniske eksperter og deres 
kliniske speciale, som stilles til rådighed 
for overensstemmelsesvurderingsorganer 
inden for udstyr, som er klassificeret 
under klasse III, dvs. udstyr som er 
implanteret i kroppen, og der som en 
integreret bestanddel indeholder et stof, 
der kan betragtes som et lægemiddel, og 
udstyr, der er fremstillet af væv eller celler 
af human eller animalsk oprindelse eller 
af derivater heraf, med henblik på at sikre 
overensstemmelse med 
meddelelseskravene, jf. artikel 44.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at sikre uafhængige kliniske eksperters fyldestgørende og korrekte vurdering 
af klinisk dokumentation på europæisk niveau, bør der opstilles en liste over anerkendte 
kliniske eksperter. Bemyndigede organer inden for udstyr, som er klassificeret under 
klasse III, er derefter forpligtet til at vælge en eller flere eksperter fra denne liste til vurdering 
af klinisk dokumentation.

Ændringsforslag 716
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr rådfører sig med Den Europæiske 
Rådgivende Gruppe for Medicinsk Udstyr. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr noterer sig vedtagelsen af 
udtalelser eller henstillinger eller andre 
holdninger i Den Europæiske Rådgivende 
Gruppe for Medicinsk Udstyr og kan selv 
vedtage dem, hvis det er relevant. 

Or. en

Ændringsforslag 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

udgår

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr er en afgørende del af retsgrundlaget. Dens 
opgaver bør derfor beskrives mere udførligt.

Ændringsforslag 719
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

udgår

Or. fr

Ændringsforslag 720
Françoise Grossetête

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold til 
artikel 44

b) kontrollere visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold til 
artikel 44
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Or. fr

Ændringsforslag 721
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

b) give en videnskabelig vurdering af visse 
typer medicinsk udstyr i henhold til artikel 
44

Or. en

Ændringsforslag 722
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) bidrage til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til artikel 44

b) løbende overvåge den tekniske 
udvikling, særlig inden for implantabelt 
medicinsk udstyr, som er klassificeret 
under klasse III

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 723
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrage til udvikling af retningslinjer, 
der skal sikre en effektiv og harmoniseret 
gennemførelse af denne forordning, 
navnlig hvad angår udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer, 
anvendelse af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, fabrikanternes 
gennemførelse af den kliniske evaluering 
og de bemyndigede organers vurdering

c) vurdere, om de grundlæggende krav til 
medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne, 
jf. denne forordning, er tilstrækkelige, og 
identificere nødvendige ændringer til 
bilag I

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) bidrage til udvikling af retningslinjer, 
der skal sikre en effektiv og harmoniseret 
gennemførelse af denne forordning, 
navnlig hvad angår udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer, 
anvendelse af de generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne, fabrikanternes 
gennemførelse af den kliniske evaluering 
og de bemyndigede organers vurdering

c) bidrage til udvikling af retningslinjer, 
der skal sikre en effektiv og harmoniseret 
gennemførelse af denne forordning
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Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr er en afgørende del af retsgrundlaget. Dens 
opgaver bør derfor beskrives mere udførligt.

Ændringsforslag 725
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) bistå medlemsstaternes kompetente 
myndigheder i deres 
koordineringsaktiviteter på områderne for 
klinisk afprøvning, overvågning og 
markedstilsyn

d) udarbejde retningslinjer for kliniske 
undersøgelser af medicinsk udstyr

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) rådgive og bistå Kommissionen, på 
dennes anmodning, i dens vurdering af 
ethvert spørgsmål vedrørende 

udgår
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gennemførelsen af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr er en afgørende del af retsgrundlaget. Dens 
opgaver bør derfor beskrives mere udførligt.

Ændringsforslag 727
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) rådgive og bistå Kommissionen, på 
dennes anmodning, i dens vurdering af 
ethvert spørgsmål vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning.

e) løbende gennemgå standarder for 
medicinsk udstyr

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bidrage til harmoniseret administrativ 
praksis med hensyn til medicinsk udstyr i 

udgår
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medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr er en afgørende del af retsgrundlaget. Dens 
opgaver bør derfor beskrives mere udførligt.

Ændringsforslag 729
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) udforme og gennemføre rammer for et 
europæisk markedstilsynsprogram

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) d) løbende overvåge den tekniske 
udvikling, særlig inden for implantabelt 
udstyr, og vurdere, om de grundlæggende 
krav til sikkerhed og ydeevne, jf. 
forordningen, er tilstrækkelige til at sikre 
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medicinsk udstyrs sikkerhed og ydeevne, 
og identificere eventuelle nødvendige 
ændringer til bilag I
fb) udarbejde retningslinjer for kliniske 
forsøg med visse typer medicinsk udstyr
fc) bidrage til udviklingen af standarder 
for medicinsk udstyr
fd) bidrage til udvikling af fælles tekniske 
specifikationer
fe) udforme og opdatere rammer for et 
europæisk markedstilsynsprogram
ff) fastsætte minimumskrav til et 
kvalitetsstyringssystem for nationale 
markedstilsynsmyndigheder
fg) tilrettelægge fælles 
markedstilsynsprojekter og fælles 
afprøvningsprojekter
fh) tilrettelægge uddannelsesprogrammer 
og udveksling af nationale tjenestemænd 
inden for markedstilsyn, udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer og 
kliniske afprøvninger
fi) tilrettelægge informationskampagner 
og fælles besøgsprogrammer
fj) afgive udtalelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
udstyr eller en kategori eller gruppe af 
udstyr, jf. artikel 41, stk. 3, inden for 
seks måneder
fk) på Kommissionens anmodning afgive 
udtalelse om klassificeringen af et udstyr 
eller en kategori eller gruppe af udstyr, jf. 
artikel 41, stk. 4.

Or. en

Ændringsforslag 731
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f b (nyt)



PE510.767v01-00 76/180 AM\936128DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fb) fastsætte minimumskrav til et 
kvalitetsstyringssystem for de nationale 
markedstilsynsmyndigheder

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 732
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fc) tilrettelægge fælles 
markedstilsynsprojekter og fælles 
afprøvningsprojekter i medlemsstaterne

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 733
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fd) tilrettelægge udveksling af 
kompetencer mellem medlemsstaterne, for 
så vidt angår markedstilsyn, bemyndigede 
organer og kliniske undersøgelser

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 734
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f e (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fe) tilrettelægge informationskampagner 
og fælles kontrolprogrammer

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.
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Ændringsforslag 735
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f f (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ff) skabe forudsætningerne for, at en 
udtalelse om en anmodning om 
klassificering i bilag VII for et medicinsk 
udstyr eller en kategori eller gruppe af
medicinsk udstyr, jf. artikel 41, stk. 3, kan 
afgives inden for seks måneder

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 736
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f g (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fg) skabe forudsætningerne for, at der 
kan afgives en udtalelse om en 
anmodning fra Kommissionen om 
klassificering af et medicinsk udstyr eller 
en kategori eller gruppe af medicinsk 
udstyr, jf. artikel 41, stk. 4

Or. en
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Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 737
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Artikel 80 – stk. 1 – litra f h (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fh) udarbejde et rammeprogram for tilsyn, 
efter at udstyret er bragt i omsætning

Or. en

Begrundelse

Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr bør spille en central rolle i at forbedre 
patientsikkerheden. Det kræver en mere detaljeret beskrivelse og præcisering af 
ansvarsområderne end i forslaget, herunder oplysninger om, at de grundlæggende krav til og 
standarder for udstyret skal være i overensstemmelse med den tekniske udvikling. Et andet 
vigtigt aspekt af systemet er markedstilsynet, når udstyret er bragt i omsætning. Begrænsede 
finansielle og menneskelige ressourcer kræver bedre koordinering og samarbejde mellem 
medlemsstaterne.

Ændringsforslag 738
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 80 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 80 a

Videnskabeligt rådgivende organ
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1. Kommissionen opretter og yder 
logistisk støtte til et videnskabeligt 
rådgivende organ bestående af højst 15 
videnskabelige og/eller kliniske eksperter 
inden for medicinsk udstyr, som er 
udpeget personligt af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr.
2. I udpegelsen af disse eksperter sikrer 
Kommissionen en bred, hensigtsmæssig 
og afbalanceret dækning af de medicinske 
fagområder, som er relevante for 
medicinsk udstyr, offentliggørelse af 
interesser, som kan påvirke udøvelsen af 
deres arbejde og undertegning af en 
fortrolighedsklausul. Det videnskabelige 
rådgivende organ kan under sit 
ansvarsområde oprette ekspertpaneler for 
specifikke medicinske fagområder. 
Kommissionen eller 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan anmode det videnskabelige 
rådgivende organ om at give 
videnskabelig rådgivning om ethvert 
spørgsmål vedrørende gennemførelsen af 
denne forordning.
3. Det videnskabelige rådgivende organ 
udpeger en formand og en næstformand 
blandt sine medlemmer for en periode på 
tre år, der kan forlænges én gang. I 
behørigt begrundede situationer kan et 
flertal af medlemmerne anmode 
formanden og/eller næstformanden om at 
træde tilbage.
4. Det videnskabelige rådgivende organ 
fastsætter selv sin forretningsorden, der 
navnlig skal fastsætte procedurer for 
følgende:
a) ekspertpanelets funktion

b) udpegelse og udskiftning af formanden 
og næstformanden
c) den videnskabelige vurdering, jf. artikel 
44, herunder i hastetilfælde
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Forretningsordenen træder i kraft, når 
Kommissionen har afgivet positiv 
udtalelse.

Or. en

Ændringsforslag 739
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) yde videnskabelig rådgivning om den 
nyeste udvikling i forbindelse med 
specifikt udstyr eller en kategori eller 
gruppe af udstyr

b) yde videnskabelig rådgivning og teknisk 
bistand i forbindelse med definitionen af 
den nyeste udvikling i forbindelse med 
specifikt udstyr eller en kategori eller 
gruppe af udstyr

Or. en

Begrundelse

Forbedret ordlyd og klarere definition af referencelaboratoriernes opgaver

Ændringsforslag 740
Peter Liese

Forslag til forordning
Artikel 81 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) bidrage til udviklingen af standarder på 
internationalt plan

f) bidrage til udviklingen af fælles tekniske 
specifikationer samt af internationale 
standarder

Or. en

Begrundelse

Referencelaboratorier skal have tilstrækkelig viden, erfaring og tekniske færdigheder, så de 
kan bidrage til udviklingen af fælles tekniske specifikationer. Formålet med dette 
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ændringsforslag er at forbedre ordlyden.

Ændringsforslag 741
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 
medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Efter anmodning gøres 
denne erklæring om interesser tilgængelig 
for offentligheden. Denne artikel finder 
ikke anvendelse på de repræsentanter for 
interesseorganisationer, der deltager i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs undergrupper.

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 
medikoindustrien eller i forsyningskæden, 
som kan påvirke deres upartiskhed. De 
forpligter sig til at handle uafhængigt og i 
offentlighedens interesse. De skal afgive en 
erklæring, hvori de anfører om de har 
direkte eller indirekte interesser i 
medikoindustrien eller i forsyningskæden, 
og ajourføre denne erklæring, når der 
indtræder en relevant ændring. Efter 
anmodning gøres denne erklæring om 
interesser tilgængelig for offentligheden. 
Denne artikel finder ikke anvendelse på de 
repræsentanter for interesseorganisationer, 
der deltager i Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyrs undergrupper.

Or. en

Ændringsforslag 742
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 
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medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Efter anmodning gøres 
denne erklæring om interesser tilgængelig 
for offentligheden. Denne artikel finder 
ikke anvendelse på de repræsentanter for 
interesseorganisationer, der deltager i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs undergrupper.

medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Denne erklæring om 
interesser offentliggøres på Europa-
Kommissionens websted.

Or. en

Ændringsforslag 743
Michèle Rivasi

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 
medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Efter anmodning gøres
denne erklæring om interesser tilgængelig 
for offentligheden. Denne artikel finder 
ikke anvendelse på de repræsentanter for 
interesseorganisationer, der deltager i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs undergrupper.

1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr medlemmer og EU-
referencelaboratoriernes personale må ikke 
have økonomiske eller andre interesser i 
medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Denne erklæring om 
interesser gøres tilgængelig for 
offentligheden. Dette afsnit finder ikke 
anvendelse på de repræsentanter for 
interesseorganisationer, der deltager i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs undergrupper.

Or. en
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Ændringsforslag 744
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eksperter og andre tredjeparter, der fra 
sag til sag bliver indbudt af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, skal afgive en erklæring om deres 
interesser i den pågældende sag.

2. Repræsentanter for 
interesseorganisationer, der deltager i 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs undergrupper, skal afgive en 
erklæring, hvori de anfører, om de har 
direkte eller indirekte interesser i 
medikoindustrien, og ajourføre denne 
erklæring, når der indtræder en relevant 
ændring. Erklæringen om interesser 
offentliggøres på Europa-Kommissionens 
websted. Dette finder ikke anvendelse på 
repræsentanter for medikoindustrien.

Or. en

Ændringsforslag 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Eksperter og andre tredjeparter, der fra 
sag til sag bliver indbudt af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, skal afgive en erklæring om deres 
interesser i den pågældende sag.

2. Eksperter og andre tredjeparter, der fra 
sag til sag bliver indbudt af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, skal afgive en erklæring om deres 
interesser i den pågældende sag, og deres 
erklæring om interesser skal være 
permanent tilgængelig for offentligheden.

Or. en
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Ændringsforslag 746
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 82 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 82 a
Videnskabelig rådgivning

1. Kommissionen fremmer adgangen for 
fabrikanter af innovativt udstyr, som er 
påvirket af den videnskabelige vurdering i 
artikel 44 til videnskabelig rådgivning fra 
det videnskabelige rådgivende organ eller 
fra et EU-referencelaboratorium til 
oplysninger vedrørende kriterierne for en 
passende vurdering af et udstyrs 
overensstemmelse, navnlig med hensyn til 
de krævede kliniske oplysninger til den 
kliniske evaluering.
2. Den videnskabelige rådgivning fra det 
videnskabelige rådgivende organ eller et 
EU-referencelaboratorium er ikke 
bindende.
3. Kommissionen offentliggør 
sammendrag af den videnskabelige 
rådgivning, jf. stk. 1, forudsat at alle 
kommercielt fortrolige oplysninger er 
blevet slettet.

Or. en

Ændringsforslag 747
Alda Sousa

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne træffer
alle passende foranstaltninger for at 
tilskynde til oprettelse af registre over 

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at 
tilskynde til oprettelse af medicinsk udstyr 
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specifikke typer af udstyr for at samle 
erfaring vedrørende brugen af dette udstyr, 
efter at det er bragt i omsætning. Sådanne 
registre skal bidrage til den uafhængige 
evaluering af udstyrets sikkerhed og 
ydeevne på lang sigt.

for at samle erfaring vedrørende brugen af 
dette udstyr, efter at det er bragt i 
omsætning. Sådanne registre skal bidrage 
til den uafhængige evaluering af udstyrets 
sikkerhed og ydeevne på lang sigt samt til 
sporbarheden af sådant udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 748
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at 
tilskynde til oprettelse af registre over 
specifikke typer af udstyr for at samle 
erfaring vedrørende brugen af dette udstyr, 
efter at det er bragt i omsætning. Sådanne 
registre skal bidrage til den uafhængige 
evaluering af udstyrets sikkerhed og 
ydeevne på lang sigt.

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at 
tilskynde til oprettelse af koordinerede og 
harmoniserede registre over specifikke 
typer af udstyr for at samle erfaring 
vedrørende brugen af dette udstyr, efter at 
det er bragt i omsætning. Sådanne registre 
skal bidrage til den uafhængige evaluering 
af udstyrets sikkerhed og ydeevne på lang 
sigt.

Or. en

Begrundelse

Udarbejdelsen af sådanne registre skal koordineres og harmoniseres for at undgå en 
omfattende indsamling af data til begrænset brug og for at sikre, at de ressourcer, der 
anvendes til udarbejdelsen af registre, også bruges effektivt. Kun hvis registrene organiseret 
på koordineret og harmoniseret vis, er det muligt at analysere dem sammen og sikre nyttig 
sikkerhedsinformation, efter at udstyret er bragt i omsætning.

Ændringsforslag 749
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 86 – stk. 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er fastsat i 
denne forordning, på betingelse af at
gebyret fastsættes på en gennemsigtig 
måde og på grundlag af princippet om 
omkostningsdækning. De underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
senest tre måneder før, gebyrernes struktur 
og størrelse skal fastsættes.

Denne forordning berører ikke 
medlemsstaternes mulighed for at opkræve 
gebyrer for de aktiviteter, der er fastsat i 
denne forordning, på betingelse af at 
gebyret fastsættes på en gennemsigtig 
måde og på grundlag af princippet om 
omkostningsdækning. De underretter 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
senest tre måneder før, gebyrernes struktur 
og størrelse skal fastsættes. Gebyrernes 
struktur og størrelse skal offentliggøres 
efter anmodning herom.

Or. en

Ændringsforslag 750
Andrés Perelló Rodríguez

Forslag til forordning
Artikel 87 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 months prior to the date 
of application of the Regulation] 
Kommissionen meddelelse om disse 
bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Sanktionens 
afskrækkende virkning bør fastsættes i 
forhold til den finansielle fordel, der 
opnås med overtrædelsen.
Medlemsstaterne giver senest den [3 
months prior to the date of application of 
the Regulation] Kommissionen meddelelse 
om disse bestemmelser og meddeler 
omgående senere ændringer af betydning 
for bestemmelserne.

Or. es
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Begrundelse

For at sanktionen kan afskrække fra svigagtig adfærd og for at sikre dens effektivitet bør den 
være betydelig større end den finansielle fordel, der opnås af fabrikanten med overtrædelsen 
eller sviget.

Ændringsforslag 751
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, 
stk. 5, artikel 8, stk. 2, artikel 17, stk. 4, 
artikel 24, stk. 7, artikel 25, stk. 7, artikel 
29, stk. 2, artikel 40, stk. 2, artikel 41, stk. 
4, artikel 42, stk. 11, artikel 45, stk. 5, 
artikel 51, stk. 7, artikel 53, stk. 3, artikel
74, stk. 4, og artikel 81, stk. 6, på de i 
denne artikel fastlagte betingelser.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage de delegerede retsakter, der er 
omhandlet i artikel 2, stk. 2 og 3, artikel 4, 
stk. 5, artikel 8, stk. 2, artikel 17, stk. 4, 
artikel 24, stk. 7, artikel 25, stk. 7, artikel 
29, stk. 2, artikel 40, stk. 2, artikel 74, stk. 
4, og artikel 81, stk. 6, på de i denne artikel 
fastlagte betingelser.

Or. fr

Ændringsforslag 752
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 1 – afsnit 1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen skal ved udarbejdelsen af 
delegerede retsakter rådføre sig med 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr: 

Or. en

Ændringsforslag 753
Philippe Juvin
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Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5, artikel 8, stk. 2, 
artikel 17, stk. 4, artikel 24, stk. 7, artikel 
25, stk. 7, artikel 29, stk. 2, artikel 40, stk. 
2, artikel 41, stk. 4, artikel 42, stk. 11, 
artikel 45, stk. 5, artikel 51, stk. 7, artikel 
53, stk. 3, artikel 74, stk. 4, og artikel 81, 
stk. 6, tillægges Kommissionen for en 
ubegrænset periode fra datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

2. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5, artikel 8, stk. 2, 
artikel 17, stk. 4, artikel 24, stk. 7, artikel 
25, stk. 7, artikel 29, stk. 2, artikel 40, stk. 
2, artikel 74, stk. 4, og artikel 81, stk. 6, 
tillægges Kommissionen for en ubegrænset 
periode fra datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. fr

Ændringsforslag 754
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Artikel 89 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5, artikel 8, stk. 2, 
artikel 17, stk. 4, artikel 24, stk. 7, artikel 
25, stk. 7, artikel 29, stk. 2, artikel 40, stk. 
2, artikel 41, stk. 4, artikel 42, stk. 11, 
artikel 45, stk. 5, artikel 51, stk. 7, artikel 
53, stk. 3, artikel 74, stk. 4, og artikel 81, 
stk. 6, kan til enhver tid tilbagekaldes af 
Europa-Parlamentet eller Rådet. En 
afgørelse om tilbagekaldelse bringer 
delegationen af de beføjelser, der er 
angivet i den pågældende afgørelse, til 
ophør. Den får virkning dagen efter 
offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

3. Delegationen af beføjelser i artikel 2, 
stk. 2 og 3, artikel 4, stk. 5, artikel 8, stk. 2, 
artikel 17, stk. 4, artikel 24, stk. 7, artikel 
25, stk. 7, artikel 29, stk. 2, artikel 40, stk. 
2, artikel 74, stk. 4, og artikel 81, stk. 6, 
kan til enhver tid tilbagekaldes af Europa-
Parlamentet eller Rådet. En afgørelse om 
tilbagekaldelse bringer delegationen af de 
beføjelser, der er angivet i den pågældende 
afgørelse, til ophør. Den får virkning dagen 
efter offentliggørelsen af afgørelsen i Den 
Europæiske Unions Tidende eller på et 
senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. 
Den berører ikke gyldigheden af 
delegerede retsakter, der allerede er i kraft.
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Or. fr

Ændringsforslag 755
Gaston Franco

Forslag til forordning
Artikel 93 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Efter forskriftsproceduren i artikel 32, stk. 
2, kan Kommissionen på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige, for at 
fastlægge, om et bestemt produkt eller 
gruppe af produkter er omfattet af 
definitionen af et "kosmetisk produkt".

Efter forskriftsproceduren i artikel 32, stk. 
2, kan Kommissionen på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ træffe de 
foranstaltninger, der er nødvendige, for at 
fastlægge, om et bestemt produkt er 
omfattet af definitionen af et "kosmetisk 
produkt". Det Stående Udvalg for 
Kosmetiske Produkter samt relevante 
interessenter skal bistå med støtte, råd og 
ekspertise til Kommissionen i 
grænsetilfælde inden for kosmetik.

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen af et kosmetisk grænsetilfælde er stærkt forbundet med en vurdering fra sag 
til sag af et specifikt produkt, dets præsentation og påstande. Den kulturelle baggrund og 
sproget er vigtigt for forbrugernes nationale opfattelse af et kosmetisk produkt og dets 
påstande og er afgørende for klassificeringen af et kosmetisk produkt. For at kunne træffe 
velinformerede beslutninger vedrørende status for kosmetiske grænsetilfælde skal 
Kommissionen kunne rådføre sig med eksperter fra de berørte medlemsstater og sektorer.

Ændringsforslag 756
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 
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udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato.

udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato, såfremt det er sikret, at 
de relevante delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter er blevet 
implementeret.

Or. de

Ændringsforslag 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Udstyr, der er omfattet af denne 
forordning i overensstemmelse med artikel
1, stk. 2, litra e), og som er bragt lovligt i 

omsætning eller ibrugtaget i 
overensstemmelse med de gældende regler 
i medlemsstaterne forud for anvendelsen af 

denne forordning, må fortsat bringes i 
omsætning og ibrugtages i de pågældende 

medlemsstater.

7. Udstyr i klasse IIb og klasse III, der er 
omfattet af denne forordning, og som er 
bragt lovligt i omsætning eller ibrugtaget i 
overensstemmelse med de gældende regler 
i medlemsstaterne forud for anvendelsen 
af denne forordning, og som allerede er 
bragt i omsætning, er underlagt krav om 
markedstilladelse som angivet i artikel 41. 
Inden for en overgangsperiode på seks 
måneder fra datoen for nærværende 
forordnings ikrafttræden skal fabrikanter 
eller virksomheder, der er ansvarlige for 
at bringe udstyret i omsætning, 
indrapportere til det relevante 
centraliserede eller decentraliserede 
autorisationsorgan, hvilket medicinsk 
udstyr i klasse IIb og III de har bragt i 
omsætning sammen med resultaterne af 
proceduren for 
overensstemmelsesvurdering, for fortsat 
at kunne bringe disse i omsætning i en 
periode på fem år fra datoen for 
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nærværende forordnings ikrafttræden. 
Når denne periode er udløbet, må de ikke 
længere bringes i omsætning, medmindre 
der i mellemtiden er givet tilladelse hertil, 
eller der er indsendt en ansøgning om 
tilladelse hertil.
Alt andet udstyr, der er omfattet af denne 
forordning, og som er bragt lovligt i 
omsætning eller ibrugtaget i 
overensstemmelse med de gældende regler 
i medlemsstaterne forud for anvendelsen af 
denne forordning, og som allerede er på 
markedet, må fortsat bringes i omsætning 
og ibrugtages i de pågældende 
medlemsstater.

Or. en

Begrundelse

Medicinsk højrisikoudstyr har indtil nu kunne bringes i omsætning udelukkende på baggrund 
af en overensstemmelsesvurderingsprocedure udført af et bemyndiget organ på anmodning af 
fabrikanten, hvilket i visse tilfælde medførte sundhedskatastrofer. Når denne forordning 
træder i kraft, må der ikke være dobbelte standarder for denne type udstyr, afhængigt af 
hvornår de er bragt i omsætning.

Ændringsforslag 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Artikel 97 – stk. 3 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Artikel 25, stk. 2 og 3, og artikel 45, stk. 
4, anvendes fra den [18 måneder efter den i 
stk. 2 omhandlede anvendelsesdato].

a) Artikel 25, stk. 2 og 3, og artikel 45, stk. 
4, anvendes fra den [18 måneder efter den i 
stk. 2 omhandlede anvendelsesdato],
forudsat at det relevante elektroniske 
system er blevet valideret og taget i brug.

Or. en

Begrundelse

Forpligtelsen til at sende data til et elektronisk system kan kun opfyldes, hvis systemerne 
(elektronisk system til registrering af udstyr og erhvervsdrivende/elektronisk system til 
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indsamling og behandling af oplysninger om attester udstedt af bemyndigede organer) er klar 
og funktionsdygtige i rette tid.

Ændringsforslag 759
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) i videst muligt omfang mindske de 
tilbageværende risici ved at træffe de 
nødvendige beskyttelsesforholdsregler, 
herunder alarmsignaler og

c) i videst muligt omfang mindske de 
tilbageværende risici ved at træffe de 
nødvendige beskyttelsesforholdsregler, 
herunder alarmsignaler; der bør derfor 
tages hensyn til de seneste værktøjer og 
begreber, der er udviklet inden for fare-
og risikovurdering baseret på 
humanrelevante modeller, smitteveje for 
toksicitet, smitteveje for ugunstige 
resultater og evidensbaseret toksikologi;
og

Or. en

Begrundelse

Som det fremgår af udtalelsen fra EU's videnskabelige komiteer i deres debatoplæg 
"Håndtering af de nye udfordringer i forbindelse med risikovurdering – Okt. 2012": "Der 
forventes et skift i retning af anvendelsen af flere og flere humandata i forbindelse med 
biologisk væsentlige forstyrrelser af vigtige smitteveje for toksicitet". Endvidere indeholdt 
REACH-revisionen tidligere på året (feb. 2013) lignende kommentarer til disse mekanismer
til bedre håndtering af de nye udfordringer i forbindelse med fare- og risikovurdering.

Ændringsforslag 760
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag I – del I – punkt 2 – litra d a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(da) Litra a), b), c) og d) ovenfor 
mindsker ikke behovet for kliniske 
undersøgelser og klinisk opfølgning, efter 



PE510.767v01-00 94/180 AM\936128DA.doc

DA

at udstyret er bragt i omsætning, med 
henblik på at kunne håndtere udstyrets 
risici, farer og ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 761
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.1 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(ba) den fysiske kompatibilitet mellem de 
forskellige fabrikanters dele af udstyr, 
som består af mere end én implantabel del

Or. en

Ændringsforslag 762
Vittorio Prodi

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
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hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og 
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH).

hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og 
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH). En særlig 
opmærksomhed skal rettes mod 
anbefalingerne fra EU's videnskabelige 
komiteer (VKNNPS, VKF og VKSM) i 
deres debatoplæg "Håndtering af de nye 
udfordringer i forbindelse med 
risikovurdering – Okt. 2012" og REACH-
revision (COM(2013) 49 endelig – feb. 
2013), der begge anerkendte, at 
"toksikologi undergår en forandring i 
retning af en mere mekanisk, 
smittevejsbaseret, celle- og 
computerbaseret tilgang til vurdering af et 
stofs giftige virkning".

Or. en

Ændringsforslag 763
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, 
som det er muligt og hensigtsmæssigt. Der 
skal især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes farlige stoffer, begrænses så 
meget, som det er muligt og 
hensigtsmæssigt. Stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
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klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og 
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH).

stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, skal udfases inden for 
fem år fra nærværende forordnings 
ikrafttræden, hvis der ikke findes mere 
sikre alternative stoffer. Hvis der ikke 
findes mere sikre alternativer, skal det 
medicinske udstyr mærkes, og fabrikanten 
skal afgive en særlig begrundelse for 
anvendelsen af disse stoffer med henblik 
på overensstemmelse med de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne, især i dette 
stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 
disse patientgrupper og, hvor det er 
relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger. Udstyr, der 
indeholder stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, der 
kommer i kontakt med patienternes 
kroppe, og, for hvilke der ikke foreligger 
videnskabelig dokumentation af mulige 
alvorlige konsekvenser for menneskers 
sundhed, og som fastlægges i 
overensstemmelse med den procedure, der 
er omhandlet i artikel 59 i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/2006 af 18. december 2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(REACH), eller som er kendte eller 
formodede hormonforstyrrende stoffer i 
henhold til Kommissionens henstilling 
(2013/.../EU) om identifikationskriterier 
for hormonforstyrrende stoffer, skal 
udfases inden for fem år fra nærværende 
forordnings ikrafttræden, hvis der ikke 
findes mere sikre alternative stoffer. Hvis 
der ikke findes mere sikre alternativer, 
skal det medicinske udstyr mærkes, og 
fabrikanten skal afgive en særlig 
begrundelse for anvendelsen af disse 
stoffer med henblik på overensstemmelse 
med de generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne, især i dette stykket, som led i den 
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tekniske dokumentation. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 
disse patientgrupper og, hvor det er 
relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH).

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed.

Or. en
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Begrundelse

Dette forslag begrænser den særlige fokus, der skal være på hormonforstyrrende stoffer 
omfattet af REACH. Dette er for restriktivt. Kommissionens kommende kriterier for 
hormonforstyrrende stoffer skal eksempelvis også tages med i betragtning.

Ændringsforslag 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH).

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, 
eller som fastlægges i overensstemmelse 
med den procedure, der er omhandlet i 
artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), eller som er kendte 
eller formodede hormonforstyrrende 
stoffer i henhold til Kommissionens 
henstilling (2013/.../EU) om
identifikationskriterier for 
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hormonforstyrrende stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke passende at henvise til artikel 59 i REACH i forbindelse med identifikation af 
hormonforstyrrende stoffer, da dette ikke er en udtømmende liste over hormonforstyrrende 
stoffer. Identifikation som hormonforstyrrende stof i henhold til REACH, der er meget 
langsom (dette er kun sket for meget få stoffer indtil nu), og som følger en anden logik 
(kandidatliste), skal kun være en valgmulighed. Kommissionen er i øjeblikket i færd med at 
vedtage kriterier for identificering af hormonforstyrrende stoffer, og de fremtidige 
anbefalinger bør omfatte en passende henvisning hertil.

Ændringsforslag 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udstyr eller dele heraf, som er bestemt Udstyr eller dele heraf, som er bestemt 

Or. en

(AT4AM har fejlagtigt inddelt dette afsnit i flere dele (som følge af punktopstillingerne, der 
følger efter teksten ovenfor). Dette ændringsforslag skal læses i sammenhæng med 
ændringsforslaget fra samme forfattere til hoveddelen af dette afsnit efter punktopstillingen 
(der ikke foreslås ændret).)

Begrundelse

Starten af dette afsnit skal ændres i overensstemmelse med forslaget i det internt forbundne 
ændringsforslag om at gå fra en bestemmelse om mærkning af visse CMR-ftalater til et forbud 
mod CMR-stoffer og hormonforstyrrende stoffer, hvis der ikke findes andre alternativer.

Ændringsforslag 767
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – afsnit 1 – led 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

indeholder phthalater - i en koncentration 
på 0,1 vægtprocent eller derover i 
plastmaterialet - som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
2B i overensstemmelse med bilag VI, del 
3, til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 
dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, eller 
hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder phthalater. Hvis hensigten med 
dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal 
fabrikanten afgive en særlig begrundelse 
for anvendelsen af disse stoffer med 
henblik på overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
især i dette stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal fabrikanten 
i brugsanvisningen give oplysninger om 
tilbageværende risici for disse 
patientgrupper og, hvor det er relevant, om 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

indeholder phthalater - i en koncentration
på 0,1 vægtprocent eller derover i 
plastmaterialet - skal disse stoffer mærkes 
på selve udstyret og/eller på emballagen 
for hver enhed, eller hvor det er 
hensigtsmæssigt på salgsemballagen som 
udstyr, der indeholder phthalater, og 
udfases inden for fem år fra nærværende 
forordnings ikrafttræden, hvis der ikke 
findes mere sikre alternative stoffer. Hvis 
der ikke findes mere sikre alternativer, 
skal det medicinske udstyr mærkes, og
fabrikanten skal afgive en særlig 
begrundelse for anvendelsen af disse 
stoffer med henblik på overensstemmelse 
med de generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne, især i dette stykke, som led i den 
tekniske dokumentation. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 
disse patientgrupper og, hvor det er 
relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger. Hvis hensigten 
med dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal 
phthalater være forbudt fra og med 1. 
januar 2020.

Or. en

Ændringsforslag 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.4 – afsnit 1 – led 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

indeholder phthalater - i en koncentration 
på 0,1 vægtprocent eller derover i 
plastmaterialet - som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 

ikke indeholder stoffer - i en koncentration 
på 0,1 vægtprocent eller derover pr. 
homogent materiale - som er klassificeret 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
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reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
2B i overensstemmelse med bilag VI, del 
3, til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 
dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, eller 
hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder phthalater. Hvis hensigten med 
dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal 
fabrikanten afgive en særlig begrundelse 
for anvendelsen af disse stoffer med 
henblik på overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
især i dette stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal fabrikanten 
i brugsanvisningen give oplysninger om 
tilbageværende risici for disse 
patientgrupper og, hvor det er relevant, om 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
2B i overensstemmelse med bilag VI, del 
3, til forordning (EF) nr. 1272/2008, eller 
stoffer, der er identificeret som 
hormonforstyrrende, jf. første afsnit, 
medmindre fabrikanten kan påvise, at der 
ikke findes egnede stoffer, der er sikrere, 
eller udstyr, der ikke indeholder disse 
stoffer.

Hvis fabrikanten kan påvise, at der ikke 
findes egnede stoffer, der er sikrere, eller 
udstyr, der ikke indeholder disse stoffer,
skal dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, eller 
hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder stoffer, som klassificeres som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
1B eller stoffer, der er identificeret som 
hormonforstyrrende. Fabrikanten skal
afgive en særlig begrundelse for 
anvendelsen af disse stoffer med henblik 
på overensstemmelse med de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne, især i dette 
stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal fabrikanten 
i brugsanvisningen give oplysninger om 
tilbageværende risici for patienter og, hvor 
det er relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

(Forbundet med ændringsforslaget fra samme forfattere til de første otte ord i dette afsnit 
(afvigelse i AT4AM ).)
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Begrundelse

CMR-stoffer er forbudt i kosmetik, og CMR-ftalater er forbudt i legetøj. Tilsvarende 
restriktioner bør gælde for medicinsk udstyr, hvor eksponeringen er uundgåelig, medmindre 
der ikke findes sikrere alternativer. Det samme bør gøre sig gældende for kendte 
hormonforstyrrende stoffer. Når der ikke findes alternativer, skal fabrikanterne mærke 
udstyret og fremlægge specifik dokumentation for overholdelsen af sikkerhedsbestemmelserne 
i forordningen for udstyr til alle patienter, ikke blot for visse risikogrupper.

Ændringsforslag 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 7 – underpunkt 7.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop.

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop. Fabrikanterne skal 
fremlægge specifik dokumentation for, at 
brugen af nanomaterialet er i 
overensstemmelse med de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne i den tekniske 
dokumentation. Det skal bevises, at den 
specifikke dokumentation svarer til de 
specifikke karakteristika for 
nanomaterialet. Endvidere skal 
fabrikanten i brugsanvisningen give 
oplysninger om tilbageværende risici for 
patienter og, hvor det er relevant, om 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

Or. en

Begrundelse

Når der anvendes nanomaterialer i medicinsk udstyr, skal fabrikanterne fremlægge specifik 
dokumentation for det pågældende nanomateriale, og at brugen af dette udstyr er i 
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overensstemmelse med de generelle krav til sikkerhed og ydeevne. Denne dokumentation skal 
tydeligt imødekomme nanomaterialets specifikke natur. Dette vil lette anvendelsen af den 
strengeste overensstemmelsesvurdering i henhold til artikel 19 og betragtning 13.

Ændringsforslag 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 8 – underpunkt 8.7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.7a. Fabrikanter af medicinsk udstyr skal 
oplyse brugerne om, hvilke 
desinficeringsniveauer der kræves for at 
beskytte patienternes sikkerhed, og om, 
hvilke metoder der findes til at nå dette 
niveau. Fabrikanterne skal være forpligtet 
til at teste deres udstyrs overensstemmelse 
med alle metoder til beskyttelse af 
patientsikkerheden og begrunde deres 
eventuelle afvisning af en løsning enten 
ved at påvise dens manglende effektivitet 
eller ved at påvise, at den pågældende 
løsning skader deres udstyrs medicinske 
nyttevirkning i væsentlig højere grad end 
andre løsninger, som anbefales af 
fabrikanten.

Or. fr

Begrundelse

Fabrikanterne anbefaler protokoller, metoder og løsninger, sommetider uden hensyntagen til 
deres reelle effektivitet eller deres tilgængelighed på det pågældende marked. Fabrikanterne 
peger i deres anbefalinger sommetider på en foretrukken mulighed, der ikke hænger sammen 
med patientsikkerheden, men med industrielle interesser.

Ændringsforslag 771
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – indledning



PE510.767v01-00 104/180 AM\936128DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Udstyr, som indeholder et stof, der anses 
for at være et lægemiddel, og udstyr, der 
består af stoffer eller af en kombination af 
stoffer, der er bestemt til at blive indtaget, 
inhaleret eller administreret vaginalt eller 
rektalt

9. Udstyr, som indeholder et stof, der anses 
for at være et lægemiddel

Or. de

Ændringsforslag 772
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Udstyr, som indeholder et stof, der anses 
for at være et lægemiddel, og udstyr, der 
består af stoffer eller af en kombination af 
stoffer, der er bestemt til at blive indtaget, 
inhaleret eller administreret vaginalt eller 
rektalt

9. Udstyr, som indeholder et stof, der anses 
for at være et lægemiddel

Or. en

Ændringsforslag 773
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 

udgår
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direktiv 2001/83/EF.

Or. en

Ændringsforslag 774
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en

Begrundelse

Sikkerheden af dette udstyr sikres gennem overholdelsen af anerkendte harmoniserede 
standarder eller fælles tekniske specifikationer. Krav om overholdelse af normer og 
forskrifter vedrørende analytiske, toksikologisk-farmakologiske og kliniske undersøgelser af 
lægemidler (bilag I til direktiv 2001/83/EF) vil derfor ikke medføre yderligere nyttig 
information, for så vidt angår patientsikkerhed.

Ændringsforslag 775
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 

udgår
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menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

Or. de

Ændringsforslag 776
Dagmar Roth-Behrendt

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Henvisningen til bilag I i direktiv 2011/83/EF er ikke korrekt, da virkningsmekanismen for 
lægemidler per definition adskiller sig fra udstyr. Henvisning til bilag I i direktiv 2001/83/EF 
for produkter, der ikke er lægemidler, er videnskabeligt og teknisk forkert og ville medføre en 
ukorrekt vurdering.

Ændringsforslag 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 9 – underpunkt 9.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til at 
blive indtaget, inhaleret eller administreret 
rektalt eller vaginalt, og som absorberes af
eller spredes i den menneskelige krop, skal 
tilsvarende opfylde de relevante krav i 
bilag I til direktiv 2001/83/EF.

9.2. Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er bestemt til at 
blive indtaget, inhaleret eller administreret 
rektalt eller vaginalt, og som for at opnå 
den ønskede effekt er bestemt til at
absorberes eller spredes i den 
menneskelige krop, skal tilsvarende 
opfylde de relevante krav i bilag I til 
direktiv 2001/83/EF.

Or. de

Begrundelse

Hvis absorption eller spredning af et produkt i den menneskelige krop ikke er tilsigtet en 
bestemt medicinsk effekt, er dokumentationen og undersøgelser i henhold til direktiv 
2001/83/EF om humanmedicinske lægemidler ikke mulige.

Ændringsforslag 779
Dan Jørgensen

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 10 – underpunkt 10.2 – litra a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2a) Anvendelsen af forsøgsmetoder uden 
anvendelse af dyr bør fremmes. Brugen af 
dyreforsøg bør begrænses til et minimum, 
og forsøg med hvirveldyr bør kun finde 
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sted som sidste udvej. i overensstemmelse 
med direktiv 2010/63/EU skal forsøg med 
hvirveldyr erstattes, begrænses eller 
forfines. Derfor opfordres Kommissionen 
til at fastsætte regler for at undgå 
gentagelser af forsøg, og gentagelser af 
forsøg og undersøgelser med hvirveldyr 
bør forbydes. 

Or. en

Begrundelse
In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU. 

Ændringsforslag 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 11 – underpunkt 11.1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.1a. Koblingssystemet skal underkastes 
ensartede typegodkendelsesprocedurer for 
at sikre, at udstyrets angivne ydeevne ikke 
skades. Hvis der ikke kræves 
typegodkendelse af koblingssystemer, 
underminerer man garantien for, at 
sådant udstyr vil blive brugt i 
overensstemmelse med dets formål, samt 
patientrettighederne.

Or. it
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Ændringsforslag 781
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 11 – underpunkt 11.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.7. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at det bliver 
lettere for brugeren, patienten eller en 
anden person at bortskaffe udstyret og/eller 
eventuelt affald på en sikker måde.

11.7. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at det bliver 
lettere for brugeren, patienten eller en 
anden person at bortskaffe udstyret, stoffer, 
som det er behandlet med, og/eller 
eventuelt affald på en sikker måde, og, 
hvor det er muligt og relevant, erstattes 
udstyret med et produkt, der har en højere 
sikkerhedsstandard. I den forbindelse 
handler det navnlig også om at sænke 
risikoen for patienten og brugeren, der 
kan opstå ved eksponering for kemisk 
eller nukleart materiale.

Or. de

Ændringsforslag 782
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 11 – underpunkt 11.7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.7. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at det bliver 
lettere for brugeren, patienten eller en 
anden person at bortskaffe udstyret og/eller 
eventuelt affald på en sikker måde.

11.7. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at det bliver 
lettere for brugeren, patienten eller en 
anden person at bortskaffe udstyret og de 
stoffer, som udstyret har været udsat for
og/eller eventuelt affald på en sikker måde 
og, hvis muligt og passende, at udskifte 
dette med brugen af udstyr og metoder 
med forbedrede sikkerhedsfunktioner og -
karakteristika med henblik på så vidt 
muligt at mindske patienter, brugere og 
andre personers udsættelse for potentielt 
skadelige stoffer, såsom kemikalier eller 
nukleart materiale.
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Or. en

Ændringsforslag 783
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II - punkt 13 – underpunkt 13.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Udstyret skal konstrueres, fremstilles og 
pakkes på en sådan måde, at den stråling, 
som patienter, brugere og andre personer 
udsættes for, begrænses i det omfang, det 
er muligt og hensigtsmæssigt, til det 
mindsteniveau, som er foreneligt med 
udstyrets formål, idet den strålingsdosis, 
der er foreskrevet som passende for 
behandlingen eller diagnosticeringen dog 
ikke må begrænses.

a) Udstyret skal konstrueres, fremstilles og 
pakkes på en sådan måde, at den stråling, 
som patienter, brugere og andre personer 
udsættes for, begrænses i det omfang, det 
er muligt og hensigtsmæssigt, til det 
mindsteniveau, som er foreneligt med 
udstyrets formål – om muligt erstattes 
disse anvendelser af anvendelser, der har 
en højere sikkerhedsstandard – idet den 
strålingsdosis, der er foreskrevet som 
passende for behandlingen eller 
diagnosticeringen dog ikke må begrænses.

Or. de

Ændringsforslag 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 13 – underpunkt 13.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr skal konstrueres og fremstilles på 
en sådan måde, at patienters, brugeres og 
andre personers eksponering for utilsigtet 
spredt stråling mindskes så meget, som det 
er muligt og hensigtsmæssigt.

Udstyr skal konstrueres og fremstilles på 
en sådan måde, at patienters, brugeres og 
andre personers eksponering for utilsigtet 
spredt stråling mindskes så meget, som det 
er muligt og hensigtsmæssigt, om muligt 
vælges der metoder, der reducerer 
strålingsbelastningen for patienter, 
brugere og eventuelt andre berørte 
personer.

Or. de
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Ændringsforslag 785
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 13 – underpunkt 13.4 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Udstyr, som er beregnet til at udsende 
ioniserende stråling, skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at 
strålingsdosis, strålingsgeometri og 
strålingens energifordeling (eller 
strålingskvalitet) så vidt muligt kan 
reguleres og styres under hensyn til 
formålet.

a) Udstyr, som er beregnet til at udsende 
ioniserende stråling, skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at 
strålingsdosis, strålingsgeometri og 
strålingens energifordeling (eller 
strålingskvalitet) så vidt muligt kan 
reguleres og styres under hensyn til 
formålet, og om muligt anvendes der 
udstyr, der til enhver tid under og efter 
behandlingen kan overvåge den afgivne 
stråling.

Or. de

Ændringsforslag 786
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag I – del II – punkt 16 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Beskyttelse mod mekaniske og 
termiske risici

16. Beskyttelse mod risici i forbindelse 
med udstyr, der af fabrikanten er bestemt 
til selvtestning

Or. de

Ændringsforslag 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.1 – afsnit 1 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Udstyrets navn må ikke hentyde til 
navne på lægemidler, biocider, kosmetik 
eller kosttilskud.

Or. pl

Begrundelse

Der kan på markedet konstateres mange eksempler på, at navne på medicinsk udstyr er 
identiske med navnet på et lægemiddel eller indeholder en væsentlig del af dette navn i sig. 
For desinfektionsmidlers vedkommende hedder udstyret meget ofte det samme som 
lægemidler eller biocider. Denne problemstilling har ikke hidtil været tilstrækkeligt reguleret 
i lovgivningen om medicinsk udstyr, og det er derfor formålstjenligt af hensyn til en sikker 
anvendelse af udstyret og for ikke at vildlede brugerne at præcisere dette område.

Ændringsforslag 788
Gilles Pargneaux

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format, men kan
suppleres med maskinlæsbare former, 
såsom radiofrekvensidentifikation (RFID) 
eller stregkoder.

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format og suppleres 
med maskinlæsbare former, såsom 
radiofrekvensidentifikation (RFID) eller 
stregkoder.

Or. fr

Begrundelse

Mærkningen af medicinsk udstyr bør omfatte både et menneskeligt læsbart format og et andet 
maskinlæsbart format, således at den unikke udstyrsidentifikation kan registreres uden 
vanskeligheder.

Ændringsforslag 789
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.1 – afsnit 1 – litra d
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format, men kan
suppleres med maskinlæsbare former, 
såsom radiofrekvensidentifikation (RFID) 
eller stregkoder.

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format og skal
suppleres med maskinlæsbare former, 
såsom radiofrekvensidentifikation (RFID) 
eller stregkoder.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af medicinsk udstyr skal forefindes i begge formater, dvs. menneskeligt læsbare og 
maskinlæsbare formater, da det med det maskinlæsbare format ofte er hurtigere og mere 
nøjagtigt at scanne mærket og registrere den entydige identifikator på denne måde.

Ændringsforslag 790
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.1 – afsnit 1 – litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format, men kan
suppleres med maskinlæsbare former, 
såsom radiofrekvensidentifikation (RFID) 
eller stregkoder.

d) Mærkningen skal foreligge i et 
menneskeligt læsbart format og skal
suppleres med maskinlæsbare former, 
såsom radiofrekvensidentifikation (RFID) 
eller stregkoder.

Or. en

Begrundelse

Mærkning af medicinsk udstyr skal forefindes i både menneskeligt læsbare og maskinlæsbare 
formater, da det ellers kan være svært at registrere den entydige identifikator.

Ændringsforslag 791
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.2 – litra a a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) formuleringen "Dette produkt er 
medicinsk udstyr".

Or. en

Ændringsforslag 792
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

l) Hvis det af udstyret fremgår, at det er 
beregnet til engangsbrug, skal der 
vedlægges oplysninger om de kendte 
karakteristika og tekniske faktorer, som 
fabrikanten har kendskab til kan udgøre en 
risiko, hvis udstyret genanvendes. Såfremt 
der i overensstemmelse med afsnit 19.1, 
litra e), ikke er behov for brugsanvisninger, 
skal oplysningerne være tilgængelige for 
brugeren efter anmodning.

l) Hvis det af udstyret fremgår, at det er 
beregnet til engangsbrug, skal der 
vedlægges oplysninger om de kendte 
karakteristika og tekniske faktorer, som 
fabrikanten har kendskab til kan udgøre en 
risiko, hvis udstyret genanvendes. Hvis 
udstyret er optaget på listen over 
engangsudstyr, jf. artikel 15, stk. 4, skal 
der vedlægges oplysninger om, at udstyret 
under ingen omstændigheder må 
genanvendes. Såfremt der i 
overensstemmelse med afsnit 19.1, litra e), 
ikke er behov for brugsanvisninger, skal 
oplysningerne være tilgængelige for 
brugeren efter anmodning.

Or. cs

Ændringsforslag 793
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag I – del III – punkt 19 – underpunkt 19.3 – litra q

Kommissionens forslag Ændringsforslag

q) For udstyr bestemt til at kunne anvendes 
af lægfolk, de tilfælde, hvor brugeren bør 

q) For udstyr bestemt til at kunne anvendes 
af lægfolk, de tilfælde, hvor brugeren bør 
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konsultere en sundhedsperson. konsultere en sundhedsperson. Elementer i 
brugsvejledningen til patienter bør 
revideres i samråd med 
patientorganisationer for at sikre, at de 
faktisk svarer til patientens behov og er 
forståelige og lettilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 794
Milan Cabrnoch

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) En liste over sprogvarianter i de
medlemsstater, hvor det er hensigten, at 
udstyret skal markedsføres.

b) Et link til en liste over medlemsstater, 
hvor udstyret er blevet markedsført.

Or. cs

Ændringsforslag 795
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentationen skal indeholde en 
sammenfatning af 

Dokumentationen skal indeholde alle 
oplysninger, der foreligger i forbindelse 
med:

Or. de

Begrundelse

Som primær bruger af medicinsk udstyr, og fordi læger skal sikre deres patienters sikkerhed, 
skal sundhedspersoner have adgang til alle tekniske og kliniske data, som fabrikanterne stiller 
til rådighed, for at kunne vælge det mest passende udstyr til patienterne og for at kunne 
informere dem i overensstemmelse hermed.



PE510.767v01-00 116/180 AM\936128DA.doc

DA

Ændringsforslag 796
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 5 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dokumentationen skal indeholde en 
sammenfatning af 

Dokumentationen skal indeholde alle 
tilgængelige oplysninger vedrørende

Or. en

Ændringsforslag 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Forslag til forordning
Bilag II – stk. 1 – punkt 6 – underpunkt 6.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Hvis udstyret skal tilsluttes andet udstyr 
for at kunne fungere efter hensigten, en 
beskrivelse af denne kombination, 
herunder bevis for, at det opfylder de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
når det er tilsluttet sådant udstyr, som har 
de karakteristika, der er anført af 
fabrikanten.

e) Hvis udstyret skal tilsluttes andet udstyr
ved hjælp af et koblingssystem for at 
kunne fungere efter hensigten, en 
beskrivelse af denne kombination, 
herunder bevis for, at det opfylder de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
når det er tilsluttet sådant udstyr, som har 
de karakteristika, der er anført af 
fabrikanten. Dette koblingssystem skal 
typegodkendes for at sikre, at det 
anvendes efter hensigten, og at patienten 
modtager den fornødne behandling.

Or. it

Ændringsforslag 798
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag IV – punkt 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. CE-mærkningen består af bogstaverne
"CE" i henhold til følgende model:

1. CE-mærkningen består af bogstaverne
"CE" med tilføjelsen "medicinsk udstyr" i 
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henhold til følgende model:

Or. de

Ændringsforslag 799
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINDSTEKRAV, SOM SKAL VÆRE 
OPFYLDT AF DE BEMYNDIGEDE 
ORGANER

KRAV, SOM SKAL VÆRE OPFYLDT 
AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER

Or. de

Begrundelse

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

Ændringsforslag 800
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag VI – overskrift 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINDSTEKRAV, SOM SKAL VÆRE 
OPFYLDT AF DE BEMYNDIGEDE 
ORGANER

KRAV, SOM SKAL VÆRE OPFYLDT 
AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER

Or. en

Ændringsforslag 801
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.1. Det bemyndigede organ skal være et 
tredjepartsorgan, der er uafhængigt af 
fabrikanten af det produkt, i forbindelse 
med hvilket det udfører 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. 
Det bemyndigede organ skal ligeledes være 
uafhængigt af andre erhvervsdrivende, der 
har en interesse i dette produkt, såvel som 
af enhver konkurrent til fabrikanten.

1.2.1. Det bemyndigede organ, herunder 
dets personale, skal være et
tredjepartsorgan, der er uafhængigt af 
fabrikanten af det produkt, i forbindelse 
med hvilket det udfører 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. 
Det bemyndigede organ skal ligeledes være 
uafhængigt af andre erhvervsdrivende, der 
har en interesse i dette produkt, såvel som 
af enhver konkurrent til fabrikanten. Dette 
udelukker ikke eventuelle 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
for erhvervsdrivende eller konkurrenter 
nævnt ovenfor.

Or. en

Begrundelse

Afklaring af, at dette krav også gælder for personale, der er ansat af de bemyndigede 
organer. Afklaring af, at det bemyndigede organ kan foretage 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter for forskellige erhvervsdrivende, der fremstiller 
forskellige eller lignende produkter.

Ændringsforslag 802
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.2 – underpunkt 1.2.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.4. Det skal sikres, at bemyndigede 
organer, deres øverste ledelse og
vurderingspersonalet arbejder uvildigt. 
Aflønningen af den øverste ledelse og
vurderingspersonalet hos et bemyndiget 
organ må ikke være afhængig af resultatet 
af vurderingerne.

1.2.4. Det skal sikres, at bemyndigede 
organer, deres øverste ledelse,
vurderingspersonalet og 
underleverandører arbejder uvildigt. 
Aflønningen af den øverste ledelse,
vurderingspersonalet og 
underleverandører hos et bemyndiget
organ må ikke være afhængig af resultatet 
af vurderingerne.
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Or. en

Begrundelse

Hvis et bemyndiget organ anvender eksterne konsulenter i forbindelse med sine aktiviteter, 
skal disse eksterne konsulenter være underlagt samme krav som personalet hos det 
bemyndigede organ.

Ændringsforslag 803
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det bemyndigede organ skal råde over de 
finansielle ressourcer, der er nødvendige 
for at gennemføre dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og 
dertil knyttede forretningsaktiviteter. Det 
skal dokumentere og forelægge 
oplysninger om dets finansielle kapacitet 
og økonomiske bæredygtighed, idet der 
tages hensyn til de særlige 
omstændigheder, der gør sig gældende i en 
indledende opstartsfase.

Det bemyndigede organ, inklusive dets
underafdelinger, skal råde over de 
finansielle ressourcer, der er nødvendige 
for at gennemføre dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter og 
dertil knyttede forretningsaktiviteter. Det 
skal dokumentere og forelægge 
oplysninger om dets finansielle kapacitet 
og økonomiske bæredygtighed, idet der 
tages hensyn til de særlige 
omstændigheder, der gør sig gældende i en 
indledende opstartsfase.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre opfyldelse af det højeste sikkerhedsniveau skal alle underafdelinger af 
det bemyndigede organ være underlagt samme krav som det bemyndigede organ selv.

Ændringsforslag 804
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.1. Det bemyndigede organ skal deltage 1.6.1. Det bemyndigede organ skal deltage 
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i eller sikre, at dets vurderingspersonale er 
orienteret om de relevante 
standardiseringsaktiviteter og aktiviteterne 
i koordineringsgruppen af bemyndigede 
organer, og at det personale, som foretager 
vurderinger og træffer beslutninger 
informeres om al relevant lovgivning, alle 
relevante vejledningsdokumenter og alle 
relevante dokumenter om bedste praksis, 
der vedtages inden for rammerne af denne 
forordning.

i eller sikre, at dets vurderingspersonale, 
herunder underentreprenører, er 
orienteret om og uddannet inden for de 
relevante standardiseringsaktiviteter og 
aktiviteterne i koordineringsgruppen af 
bemyndigede organer, og at det personale, 
som foretager vurderinger og træffer 
beslutninger informeres om al relevant 
lovgivning, alle relevante standarder, alle 
relevante vejledningsdokumenter og alle 
relevante dokumenter om bedste praksis, 
der vedtages inden for rammerne af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Underentreprenører bør skulle leve op til de samme høje standarder som de bemyndigede 
organers vurderingspersonale.

Ændringsforslag 805
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 1 – underpunkt 1.6 – underpunkt 1.6.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.6.2. Det bemyndigede organ skal 
overholde en adfærdskodeks, der bl.a. 
omhandler etisk forretningspraksis for 
bemyndigede organer på området for 
medicinsk udstyr, og som er godkendt af 
de nationale myndigheder med ansvar for 
bemyndigede organer. Adfærdskodeksen 
skal omfatte en mekanisme for 
overvågning og kontrol af de 
bemyndigede organers gennemførelse af 
kodeksen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
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frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 806
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – underpunkt 2.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.2. Det bemyndigede organs 
kvalitetssikringssystem skal mindst omfatte 
følgende:

2.2. Det bemyndigede organs 
kvalitetssikringssystem og 
underentreprenører skal mindst omfatte 
følgende:

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre det højest mulige sikkerhedsniveau bør dette krav også gælde for de 
bemyndigede organers underentreprenører.

Ændringsforslag 807
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 2 – underpunkt 2.2 – led 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- løbende efter- og videreuddannelse.

Or. en

Begrundelse

De bemyndigede organers kvalitetssikringssystem bør omfatte regelmæssige 
uddannelsesforløb.
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Ændringsforslag 808
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.1. Et bemyndiget organ skal være i 
stand til at udføre alle de opgaver, det 
pålægges ved denne forordning, med den 
størst mulig faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område, uanset om disse 
opgaver udføres af det bemyndigede organ 
selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

3.1.1. Et bemyndiget organ og dets 
underentreprenører skal være i stand til at 
udføre alle de opgaver, det pålægges ved 
denne forordning, med den størst mulig 
faglige integritet og den nødvendige 
tekniske kompetence på det specifikke 
område, uanset om disse opgaver udføres 
af det bemyndigede organ selv eller på dets 
vegne og på dets ansvar.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre opfyldelse af det højest mulige sikkerhedsniveau bør dette krav også 
gælde for de bemyndigede organers underentreprenører.

Ændringsforslag 809
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.1. Et bemyndiget organ skal være i 
stand til at udføre alle de opgaver, det 
pålægges ved denne forordning, med den 
størst mulig faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område, uanset om disse 
opgaver udføres af det bemyndigede organ 
selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

3.1.1. Et bemyndiget organ skal være i 
stand til at udføre alle de opgaver, det 
pålægges ved denne forordning, med den 
størst mulig faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område, uanset om disse 
opgaver udføres af det bemyndigede organ 
selv eller på dets vegne og på dets ansvar.
Processen skal overvåges for at sikre, at 
den er af den fornødne kvalitet.

Or. sl
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Ændringsforslag 810
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det skal navnlig have det personale og råde 
over eller have adgang til alt udstyr og alle 
faciliteter, der er nødvendige for på 
fyldestgørende måde at udføre de tekniske 
og administrative opgaver, der er forbundet 
med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det er bemyndiget til at udføre.

Det skal navnlig have det personale og råde 
over eller have adgang til alt udstyr og alle 
faciliteter, der er nødvendige for på 
fyldestgørende måde at udføre de tekniske, 
videnskabelige og administrative opgaver, 
der er forbundet med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det er bemyndiget til at udføre.

Or. en

Ændringsforslag 811
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette forudsætter, at der i organet er 
tilstrækkeligt videnskabeligt personale med 
den nødvendige erfaring og viden til at 
vurdere den medicinske funktion og 
ydeevne af det udstyr, som bemyndigelsen 
omfatter, for så vidt angår kravene i denne 
forordning og navnlig i bilag I.

Dette forudsætter, at der i organet altid er 
tilstrækkeligt videnskabeligt personale med 
den nødvendige erfaring og viden til at 
vurdere den medicinske funktion og 
ydeevne af det udstyr, som bemyndigelsen 
omfatter, for så vidt angår kravene i denne 
forordning og navnlig i bilag I.

Der skal anvendes permanent internt 
personale, men bemyndigede organer skal 
have frie rammer til at antage eksterne 
eksperter på ad hoc-basis og midlertidig 
basis, i det omfang det er nødvendigt.

Or. en
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Ændringsforslag 812
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Dette forudsætter, at der i organet er 
tilstrækkeligt videnskabeligt personale med 
den nødvendige erfaring og viden til at 
vurdere den medicinske funktion og 
ydeevne af det udstyr, som bemyndigelsen 
omfatter, for så vidt angår kravene i denne 
forordning og navnlig i bilag I.

Dette forudsætter, at der i organet er 
tilstrækkeligt videnskabeligt personale med 
den nødvendige erfaring, en afsluttet 
universitetseksamen og den fornødne
viden til at vurdere den medicinske 
funktion og ydeevne af det udstyr, som 
bemyndigelsen omfatter, for så vidt angår 
kravene i denne forordning og navnlig i 
bilag I.

Or. fr

Ændringsforslag 813
Philippe Juvin

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Vurderingspersonalet skal mindst én gang 
om året foretage uanmeldte inspektioner 
af samtlige produktionssteder for det 
medicinske udstyr, de beskæftiger sig 
med. Den uanmeldte inspektion 
forudsætter, at fabrikanten på intet 
tidspunkt er orienteret om, hvornår den 
pågældende inspektion kan finde sted.
Vurderingspersonalet skal underrette alle 
de kompetente myndigheder i de 
medlemsstater, hvor det medicinske udstyr
fremstilles og markedsføres, om 
resultaterne af de gennemførte årlige 
inspektioner. Resultaterne registreres i en 
rapport.
Det skal desuden udarbejde en 
situationsrapport om de gennemførte 
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årlige inspektioner til den ansvarlige 
nationale myndighed.

Or. fr

Ændringsforslag 814
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med 
teknisk viden og den nødvendige og 
relevante erfaring vedrørende medicinsk 
udstyr og tilhørende teknologier til at 
udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data.

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med 
teknisk viden og den nødvendige og 
relevante erfaring vedrørende medicinsk 
udstyr og tilhørende teknologier til at 
udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data eller 
evalueringen af en vurdering foretaget af 
en underentreprenør.

Or. en

Begrundelse

Det bemyndigede organs interne personale bør være kvalificeret til at foretage vurderinger af 
den tekniske og kliniske dokumentation vedrørende udstyr eller være kvalificeret til at 
evaluere kvaliteten og hensigtsmæssigheden af en vurdering, som er foretaget af et 
bemyndiget organs underentreprenør.

Ændringsforslag 815
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med 
teknisk viden og den nødvendige og 
relevante erfaring vedrørende medicinsk 
udstyr og tilhørende teknologier til at 
udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data.

3.1.2. Til enhver tid og for hver 
overensstemmelsesvurderingsprocedure og 
hver type eller kategori af produkter, som 
bemyndigelsen omfatter, skal et 
bemyndiget organ i sin organisation råde 
over det nødvendige administrative, 
tekniske og videnskabelige personale med 
medicinsk, teknisk og, hvis muligt, 
farmakologisk viden og den nødvendige 
og relevante erfaring vedrørende medicinsk 
udstyr og tilhørende teknologier til at 
udføre 
overensstemmelsesvurderingsopgaverne, 
herunder vurderingen af kliniske data.

Or. en

Ændringsforslag 816
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.3. Det bemyndigede organ skal klart 
dokumentere omfanget af og 
begrænsningerne for de opgaver, 
ansvarsområder og beføjelser, som det 
personale, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, 
har, og informere det berørte personale 
herom.

3.1.3. Det bemyndigede organ skal klart 
dokumentere omfanget af og 
begrænsningerne for de opgaver, 
ansvarsområder og beføjelser, som det 
personale, herunder eventuelle 
underentreprenører og datterselskaber, 
der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne, 
har, og informere det berørte personale 
herom.

Or. en

Ændringsforslag 817
Holger Krahmer
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Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.1. Det bemyndigede organ udarbejder 
og dokumenterer kvalifikationskriterier og 
procedurer for udvælgelse og godkendelse 
af personer, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
(viden, erfaring og andre krævede 
kompetencer) og for den krævede 
uddannelse (grund- og videreuddannelse). 
Kvalifikationskriterierne skal omfatte de 
forskellige funktioner i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren
(f.eks. audit, produktevaluering/testning, 
konstruktionsdokumentation/gennemgang 
af dokumenter, beslutningstagning) samt 
det udstyr, de teknologier og de områder
(f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, væv 
og celler af human eller animalsk 
oprindelse, klinisk evaluering), som er 
omfattet af rammerne for udpegelsen.

3.2.1. Det bemyndigede organ udarbejder 
og dokumenterer kvalifikationskriterier og 
procedurer for udvælgelse og godkendelse 
af personer, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter,
(viden, erfaring og andre krævede 
kompetencer) og for den krævede 
uddannelse (grund- og videreuddannelse). 
Kvalifikationskriterierne skal omfatte de 
forskellige funktioner i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren
(f.eks. audit, produktevaluering/testning, 
konstruktionsdokumentation/gennemgang 
af dokumenter, beslutningstagning) samt 
det udstyr, de teknologier og de områder
(f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, væv 
og celler af human eller animalsk 
oprindelse, klinisk evaluering, 
risikostyring), som er omfattet af 
rammerne for udpegelsen.

Or. de

Begrundelse

Kvalifikationskriterier for personalet i de bemyndigede organer bør omfatte "risikostyring".

Ændringsforslag 818
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.1. Det bemyndigede organ udarbejder 
og dokumenterer kvalifikationskriterier og 
procedurer for udvælgelse og godkendelse 
af personer, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
(viden, erfaring og andre krævede 

3.2.1. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr udarbejder og 
dokumenterer principper for et højt 
kompetenceniveau og
kvalifikationskriterier og procedurer for 
udvælgelse og godkendelse af personer, 
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kompetencer) og for den krævede 
uddannelse (grund- og videreuddannelse). 
Kvalifikationskriterierne skal omfatte de 
forskellige funktioner i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
(f.eks. audit, produktevaluering/testning, 
konstruktionsdokumentation/gennemgang 
af dokumenter, beslutningstagning) samt 
det udstyr, de teknologier og de områder 
(f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, væv 
og celler af human eller animalsk 
oprindelse, klinisk evaluering), som er 
omfattet af rammerne for udpegelsen.

der deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
(viden, erfaring og andre krævede 
kompetencer) og for den krævede 
uddannelse (grund- og videreuddannelse). 
Kvalifikationskriterierne skal omfatte de 
forskellige funktioner i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
(f.eks. audit, produktevaluering/testning, 
konstruktionsdokumentation/gennemgang 
af dokumenter, beslutningstagning) samt 
det udstyr, de teknologier og de områder 
(f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, væv 
og celler af human eller animalsk 
oprindelse, klinisk evaluering), som er 
omfattet af rammerne for udpegelsen.

Or. en

Begrundelse

For at sikre, at det er myndighederne frem for de bemyndigede organer, der fastsætter 
harmoniserede kompetence- og kvalifikationskriterier, bør myndigheder, der handler gennem 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr, fastsætte kriterier for kompetencer og 
kvalifikationer hos de bemyndigede organers overensstemmelsesvurderingspersonale samt de 
nødvendige procedurer, der skal fastlægges.

Ændringsforslag 819
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Der skal fastsættes særlige 
kvalifikationskriterier for vurdering af 
biokompatibilitetsaspekter, klinisk 
evaluering og de forskellige typer 
steriliseringsprocesser.

Der skal fastsættes særlige 
kvalifikationskriterier for vurdering af 
biokompatibilitetsaspekter, sikkerhed, 
klinisk evaluering og de forskellige typer 
steriliseringsprocesser.

Or. en
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Ændringsforslag 820
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.3 – led 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– typer af kvalifikationer (viden, erfaring 
og andre kompetencer), som kræves for at 
udføre overensstemmelsesvurderinger i 
forbindelse med medicinsk udstyr, samt de 
relevante kvalifikationskriterier

– typer af kvalifikationer (viden, erfaring 
og andre kompetencer), som kræves for at 
udføre overensstemmelsesvurderinger
baseret på standarder i forbindelse med 
medicinsk udstyr, samt de relevante 
kvalifikationskriterier

Or. sl

Ændringsforslag 821
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.3 – led 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- passende anciennitet/erfaring inden for 
overensstemmelsesvurderinger i henhold 
til denne forordning eller tidligere 
gældende direktiver gennem en periode på 
mindst tre år hos et bemyndiget organ; det 
af det bemyndigede organs personale, der 
er involveret i certificeringsbeslutninger, 
må ikke have været involveret i den 
overensstemmelsesvurdering, som en 
certificeringsbeslutning skal træffes ud 
fra.

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
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organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 822
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.4. Bemyndigede organer skal råde over 
personale med klinisk ekspertise. Dette 
personale skal integreres i det 
bemyndigede organs beslutningsproces på 
en stabil måde med henblik på at:

3.2.4. Bemyndigede organer skal 
permanent råde over personale med 
ekspertise inden for design af kliniske 
afprøvninger, medicinske statistikker, 
klinisk patientbehandling, god klinisk 
praksis inden for kliniske afprøvninger 
og, hvis muligt, farmakologi. Der skal 
anvendes permanent internt personale, 
men bemyndigede organer skal have frie 
rammer til at antage eksterne eksperter på 
ad hoc-basis og midlertidig basis, i det 
omfang det er nødvendigt.
Dette personale skal integreres i det 
bemyndigede organs beslutningsproces på 
en stabil måde med henblik på at:

Or. en

Ændringsforslag 823
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.4 – led 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- sikre uafhængighed og objektivitet og 
afdække potentielle interessekonflikter.

Or. en
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Ændringsforslag 824
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks.
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation
eller typeafprøvning, herunder aspekter 
såsom klinisk evaluering, biologisk 
sikkerhed, sterilisering og 
softwarevalidering) skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.5. Produktspecialist: Det personale, 
der er ansvarligt for produktrelaterede 
kontroller, kontrol af 
konstruktionsdokumentationen eller 
typeafprøvning af udstyr i klasse III, 
specielt aspekter såsom klinisk evaluering, 
biologisk sikkerhed, sterilisering og 
softwarevalidering, skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks. 
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, biologisk sikkerhed, 
sterilisering og softwarevalidering) skal 
have følgende dokumenterede 
kvalifikationer:

3.2.5. Det personale, der er ansvarligt for 
den produktrelaterede kontrol (f.eks. 
kontrol af konstruktionsdokumentationen, 
kontrol af den tekniske dokumentation eller 
typeafprøvning, herunder aspekter såsom 
klinisk evaluering, biologisk sikkerhed, 
sterilisering og softwarevalidering) skal 
have de krævede specialistkvalifikationer, 
som foreskrives af medlemsstaterne. De 
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krævede specialistkvalifikationer kan 
f.eks. udgøres af:

Or. lt

Ændringsforslag 826
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.5 a. Produktbedømmer: Det personale, 
der er ansvarligt for at foretage 
produktrelaterede kontroller (kontrol af 
teknisk dokumentation) eller 
typeafprøvning af udstyr i klasse IIa/IIb, 
skal have følgende dokumenterede 
kvalifikationer:
- en afsluttet uddannelse fra et universitet 
eller en faghøjskole eller tilsvarende
inden for et relevant fag, f.eks. medicin, 
naturvidenskab eller ingeniørvidenskab
- fire års erhvervserfaring på området for 
sundhedsprodukter eller beslægtede 
sektorer (f.eks. industri, audit, 
sundhedspleje, forskningserfaring), 
hvoraf de to år skal være inden for 
konstruktion, fabrikation, afprøvning og 
brug af det udstyr (som defineret inden 
for en generisk udstyrsgruppe) eller den 
teknologi, der skal vurderes, eller vedrøre 
de videnskabelige aspekter, der skal 
vurderes
- tilstrækkeligt kendskab til de krav til 
sikkerhed og ydeevne, der er fastsat i bilag 
I, samt tilknyttede delegerede retsakter 
og/eller gennemførelsesretsakter 
harmoniserede standarder, fælles tekniske 
specifikationer og vejledningsdokumenter
- tilstrækkeligt kendskab til og erfaring 
med risikostyring i forbindelse med 
medicinsk udstyr, herunder relevante 
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standarder og vejledningsdokumenter
- tilstrækkeligt kendskab til og erfaring 
med de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i bilag VIII, IX og X, 
navnlig vedrørende de aspekter, som de er 
godkendt til, og den nødvendige 
bemyndigelse til at udføre disse 
vurderinger.

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 827
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– fire års erhvervserfaring på området for 
sundhedsprodukter eller beslægtede 
sektorer (f.eks. industri, audit, 
sundhedspleje, forskningserfaring), hvoraf 
de to år skal være inden for konstruktion, 
fabrikation, afprøvning og brug af det 
udstyr eller den teknologi, der skal 
vurderes, eller vedrøre de videnskabelige 
aspekter, der skal vurderes

– fire års erhvervserfaring på området for 
sundhedsprodukter eller beslægtede 
sektorer (f.eks. industri, audit, 
sundhedspleje, forskningserfaring), hvoraf 
de to år skal være inden for konstruktion, 
fabrikation, afprøvning og brug af det 
udstyr (som defineret inden for en 
generisk udstyrsgruppe) eller den 
teknologi, der skal vurderes, eller vedrøre 
de videnskabelige aspekter, der skal 
vurderes

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
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frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 828
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – led 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- desuden skal kvalifikationerne være 
baseret på tekniske eller videnskabelige 
specialer, f.eks. sterilisation, 
biokompatibilitet, animalsk væv, humant 
væv, software, funktionel sikkerhed, 
klinisk evaluering, elektrisk sikkerhed, 
emballage

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 829
Alda Sousa

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – led 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- tilstrækkeligt kendskab til og erfaring 
med klinisk evaluering
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Or. en

Ændringsforslag 830
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.5 – led 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- overensstemmelsesvurderingsorganer, 
der er bemyndiget til udstyr i klasse III, 
indsender oversigten over alle interne og 
eksterne eksperter, som udfører 
evaluering af de kliniske og ikke-kliniske 
dele af overensstemmelsesvurderingen til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr har ret til at verificere 
de valgte eksperters tilstrækkelige 
kvalifikationer og offentliggør oversigten.

Or. en

Begrundelse

Dette vil bidrage til at sikre fuld gennemsigtighed og tilstrækkelige kvalifikationer hos de 
bemyndigede organers eksperter.

Ændringsforslag 831
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.6. Auditansvarlig: Det personale, der 
er ansvarligt for at foretage audit af 
fabrikantens kvalitetsikringssystem skal 
have følgende dokumenterede 
kvalifikationer:

Or. en
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Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.6 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have følgende 
dokumenterede kvalifikationer:

3.2.6. Det personale, der er ansvarligt for at 
foretage audit af fabrikantens 
kvalitetsstyringssystem skal have de 
krævede specialistkvalifikationer, som 
foreskrives af medlemsstaterne. De 
krævede specialistkvalifikationer kan 
f.eks. udgøres af:

Or. lt

Ændringsforslag 833
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.2 – underpunkt 3.2.6 – led 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- kvalifikationerne skal være baseret på 
teknologi som fastsat i IAF/EAC-
kodesystemet eller tilsvarende

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
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ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.

Ændringsforslag 834
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 3 – underpunkt 3.4 – underpunkt 3.4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4.3. Når underentreprenører eller 
eksterne eksperter anvendes i forbindelse 
med overensstemmelsesvurderingen, især 
hvad angår nyt, invasivt og implantabelt 
medicinsk udstyr eller teknologier, skal det 
bemyndigede organ råde over passende 
egne kompetencer på hvert enkelt 
produktområde, hvor det er udpeget til at 
lede overensstemmelsesvurderingen, 
verificere ekspertvurderingernes 
hensigtsmæssighed og gyldighed og træffe 
afgørelse om certificering.

3.4.3. Når underentreprenører eller 
eksterne eksperter anvendes i forbindelse 
med overensstemmelsesvurderingen, især 
hvad angår nyt, invasivt og implantabelt 
medicinsk udstyr eller teknologier, skal det 
bemyndigede organ råde over passende 
egne kompetencer på hvert enkelt 
produktområde, behandlingsområde eller 
lægefaglige specialeområde, hvor det er 
udpeget til at lede 
overensstemmelsesvurderingen, verificere 
ekspertvurderingernes hensigtsmæssighed 
og gyldighed og træffe afgørelse om 
certificering.

Or. en

Begrundelse

De bemyndigede organers passende kompetencer bør ikke kun fastsættes ud fra kompetencer 
på produktområdet, men også behandlingsområdet eller det lægefaglige specialeområde.

Ændringsforslag 835
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Tid, der som minimum medgår til 
bemyndigede organers auditvurderinger
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– De bemyndigede organer præciserer 
varigheden af de indledende auditter i 
fase 1 og fase 2 og overvågningsauditter 
for de enkelte ansøgere og certificerede 
klienter.
– Det effektive medarbejderantal hos 
fabrikanten, inklusive alle individuelle 
produktionsfaciliteter, der er omfattet af 
certifikatet, anvendes som grundlag for 
beregningen af auditvarigheden.
– Det er hensigtsmæssigt at basere 
auditvarigheden på organisationens 
effektive medarbejderantal, 
kompleksiteten af processerne internt i 
organisationen, arten af og egenskaberne 
for det medicinske udstyr, der er omfattet 
af auditten, og de forskellige teknologier, 
der anvendes til fremstilling og kontrol af 
det medicinske udstyr. Auditvarigheden 
bør justeres på baggrund af alle 
betydelige faktorer, som entydigt gælder 
for den organisation, hvor der skal 
foretages audit. Det bemyndigede organ 
bør anvende sine beføjelser til at sikre, at 
eventuelle variationer i auditvarigheden 
ikke medfører, at der gås på kompromis 
med auditeffektiviteten.
– Varigheden af en planlagt audit på 
stedet kan ikke være under en 
auditansvarlig/dag.
– Certificering af flere anlæg under et 
kvalitetssikringssystem kan ikke baseres 
på et stikprøvesystem.

Or. en

Begrundelse

Adfærdskodeksen er for de fleste bemyndigede organers vedkommende udviklet som et 
frivilligt selvreguleringsinitiativ. Den er baseret på de nuværende lovrammer og bliver hele 
tiden ændret af de bemyndigede organer. Forordningen bør derfor ikke henvise til et sådant 
ikke-lovgivningsmæssigt dokument. De vigtigste bestanddele af adfærdskodeksens indhold, 
som hidtil ikke har været omfattet af "krav, som skal være opfyldt af de bemyndigede 
organer”, bør medtages i forordningen.
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Ændringsforslag 836
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – underpunkt 4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Det bemyndigede organs 
beslutningsproces skal klart dokumenteres, 
herunder processen for udstedelse, 
suspension, fornyet gyldighed eller 
inddragelse af eller afslag på 
overensstemmelsesvurderingsattester, 
ændringer eller begrænsninger heraf og 
udstedelse af tillæg.

4.1. Det bemyndigede organs 
beslutningsproces skal klart dokumenteres
og være offentligt tilgængelig, herunder 
processen for udstedelse, suspension, 
fornyet gyldighed eller inddragelse af eller 
afslag på 
overensstemmelsesvurderingsattester, 
ændringer eller begrænsninger heraf og 
udstedelse af tillæg.

Or. en

Ændringsforslag 837
Zofija Mazej Kukovič

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – underpunkt 4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Det bemyndigede organs 
beslutningsproces skal klart dokumenteres, 
herunder processen for udstedelse, 
suspension, fornyet gyldighed eller 
inddragelse af eller afslag på 
overensstemmelsesvurderingsattester, 
ændringer eller begrænsninger heraf og 
udstedelse af tillæg.

4.1. Det bemyndigede organs 
beslutningsproces skal være gennemsigtig 
og skal klart dokumenteres, herunder 
processen for udstedelse, suspension, 
fornyet gyldighed eller inddragelse af eller 
afslag på 
overensstemmelsesvurderingsattester, 
ændringer eller begrænsninger heraf og 
udstedelse af tillæg.

Or. sl

Ændringsforslag 838
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VI – punkt 4 – underpunkt 4.3 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Det bemyndigede organ skal have 
indført dokumenterede procedurer, der 
mindst omfatter:

4.3. Det bemyndigede organ skal have 
indført dokumenterede procedurer, der er 
offentligt tilgængelige og mindst omfatter:

Or. en

Ændringsforslag 839
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

– er aktivt og implantabelt udstyr specielt
beregnet til at kontrollere, diagnosticere, 
overvåge eller korrigere en svaghed i 
hjertet eller i det centrale kredsløb ved 
direkte kontakt med disse dele af kroppen, 
idet det i så fald henhører under klasse III

Or. de

Ændringsforslag 840
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

– er specielt beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

Or. de
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Ændringsforslag 841
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.2 – afsnit 1 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er specielt beregnet til at skulle anvendes 
i direkte kontakt med
centralnervesystemet, idet det i så fald 
henhører under klasse III

– er aktivt og implantabelt udstyr specielt 
beregnet til at skulle anvendes til 
overvågning, diagnosticering eller til 
registrering og korrektion af fejl i
centralnervesystemet med direkte kontakt 
med disse kropsdele, idet det i så fald 
henhører under klasse III

Or. de

Ændringsforslag 842
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er specielt beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

– er aktivt eller implantabelt udstyr
specielt beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

Or. de

Ændringsforslag 843
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1 – led 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er specielt beregnet til at kontrollere, 
diagnosticere, overvåge eller korrigere en 
svaghed i hjertet eller i det centrale 
kredsløb ved direkte kontakt med disse 
dele af kroppen, idet det i så fald henhører 
under klasse III

(Vedrører ikke den danske tekst)

Or. de

Ændringsforslag 844
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.3 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er specielt beregnet til at skulle anvendes 
i direkte kontakt med centralnervesystemet, 
idet det i så fald henhører under klasse III

– er aktivt eller implantabelt udstyr
specielt beregnet til at skulle anvendes i 
direkte kontakt med centralnervesystemet, 
idet det i så fald henhører under klasse III

Or. de

Ændringsforslag 845
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.4 – afsnit 1 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– er beregnet til at blive anvendt i direkte 
kontakt med hjertet, det centrale kredsløb 
eller centralnervesystemet, idet det i så fald 
henhører under klasse III

– er beregnet til at blive anvendt i direkte 
kontakt med hjertet, det centrale kredsløb 
eller centralnervesystemet, idet det i så fald 
henhører under klasse III, undtaget herfra 
er suturer og hæfteklammer

Or. en
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Begrundelse

Klassificeringsreglen er ikke fuldt ud tilpasset til visse former for udstyr som suturer og 
hæfteklammer, som enten kan være i klasse IIb eller III, afhængig af den tilsigtede anvendelse 
som oplyst af fabrikanten. Eftersom der er tale om implantabelt udstyr, ville det være 
underlagt kravene til implantatkort, hvilket ville udgøre en stor byrde uden at øge 
sikkerheden, da der somme tider anvendes mange suturer eller hæfteklammer i forbindelse 
med et kirurgisk indgreb.

Ændringsforslag 846
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.4 – afsnit 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– diskusimplantater og implantabelt 
udstyr, der kommer i kontakt med 
rygsøjlen, idet de i så fald henhører under 
klasse III.

– diskusimplantater, idet de i så fald 
henhører under klasse III.

Or. de

Ændringsforslag 847
Frédérique Ries

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 4 – underpunkt 4.4 – afsnit 1 – led 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– diskusimplantater og implantabelt udstyr, 
der kommer i kontakt med rygsøjlen, idet 
de i så fald henhører under klasse III.

– diskusimplantater og implantabelt udstyr, 
der kommer i kontakt med rygmarven, idet 
de i så fald henhører under klasse III.

Or. en

Begrundelse

Alle rygsøjleimplantater, der kommer i direkte kontakt med rygmarven, klassificeres som 
klasse III, da rygmarven defineres som en del af centralnervesystemet. Der findes 
tilsyneladende ingen klinisk eller videnskabelig dokumentation for den foreslåede 
opklassificering af rygsøjleimplantater, som kommer i kontakt med rygsøjlens knogledele og 
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ligamenterne. Historikken for klinisk anvendelse af disse produkter er lang og viser, at de er 
sikre og effektive, og at der ikke er indberettet systematiske sikkerhedsproblemer.

Ændringsforslag 848
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer henhører under klasse III, 
medmindre nanomaterialet er indkapslet 
eller bundet på en sådan måde, at det ikke 
kan frigives til patientens eller brugerens 
krop, når udstyret anvendes som tilsigtet.

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer, som bevidst skal frigives
til den menneskelige krop, henhører 
under klasse III.

Or. en

Begrundelse

Risikoen ved brug af nanomaterialer skal tages i betragtning i risikovurderingen. Der er 
imidlertid alt for mange produkter uden alvorlige problemer for sundheden, som kan falde ind 
under denne regel. Opklassificeringen i klasse III skal derfor kun ske, hvis brugen af 
nanomaterialer er bevidst og en del af den tilsigtede anvendelse af produktet.

Ændringsforslag 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer henhører under klasse III, 
medmindre nanomaterialet er indkapslet 
eller bundet på en sådan måde, at det ikke 
kan frigives til patientens eller brugerens 
krop, når udstyret anvendes som tilsigtet.

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer, og hvis frigivelse i den 
menneskelige krop er udtrykkeligt 
tilsigtet, henhører under klasse III.

Or. de
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Begrundelse

Medicinsk udstyr indeholder ofte nanomaterialer, uden at det er til fare for patienten. Ved 
klassificeringen af medicinsk udstyr med nanomaterialer bør der derfor tages hensyn til 
nanomaterialernes tilsigtede virkning.

Ændringsforslag 850
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, som inkorporerer eller består 
af nanomaterialer henhører under klasse 
III, medmindre nanomaterialet er 
indkapslet eller bundet på en sådan måde, 
at det ikke kan frigives til patientens eller 
brugerens krop, når udstyret anvendes 
som tilsigtet.

Alt udstyr, som tilsigtet frigiver
nanomaterialer som funktionsmåde i den 
menneskelige krop, henhører under klasse 
III.

Or. de

Ændringsforslag 851
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer henhører under klasse III, 
medmindre nanomaterialet er indkapslet 
eller bundet på en sådan måde, at det ikke 
kan frigives til patientens eller brugerens 
krop, når udstyret anvendes som tilsigtet.

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer, som bevidst skal frigives
til den menneskelige krop, henhører 
under klasse III.

Or. en
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Ændringsforslag 852
Marian Harkin

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.7 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer henhører under klasse III, 
medmindre nanomaterialet er indkapslet 
eller bundet på en sådan måde, at det ikke 
kan frigives til patientens eller brugerens 
krop, når udstyret anvendes som tilsigtet.

Alt udstyr, som inkorporerer eller består af 
nanomaterialer, som bevidst skal frigives
til den menneskelige krop, henhører 
under klasse III.

Or. en

Begrundelse

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.

Ændringsforslag 853
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.8
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.8. Regel 20 udgår
Alt udstyr, der er beregnet til at blive 
anvendt til aferese, såsom 
afaresemaskiner, -sæt, -konnektorer og 
-opløsninger, henhører under klasse III.

Or. en

Begrundelse

Medicinsk udstyr, som anvendes i afareseprocesser, er forskellige og omfattende, og det er 
således ikke hensigtsmæssigt uden videre at klassificere alt dette udstyr i klasse III. Desuden 
er trufne foranstaltninger for sporbarhed, overvågning og indberetning af bivirkninger for så 
vidt angår medicinsk udstyr i klasse III allerede omfattet af EU-direktiverne om kvalitet og 
sikkerhed for blod og EU’s lægemiddellovgivning for dette udstyr sammen med national 
lovgivning og nationale foranstaltninger.

Ændringsforslag 854
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, der er beregnet til at blive 
anvendt til aferese, såsom 
afaresemaskiner, -sæt, -konnektorer og 
-opløsninger, henhører under klasse III.

udgår

Or. de

Begrundelse

Medicinsk udstyr, der fremstilles til at blive anvendt til aferese, adskiller sig i udformning og 
anvendelse. Det forekommer derfor ikke rigtigt, at alt dette udstyr på forhånd kategoriseres 
som klasse III.

Ændringsforslag 855
Mairead McGuinness
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Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, der er beregnet til at blive 
anvendt til aferese, såsom 
afaresemaskiner, -sæt, -konnektorer og 
-opløsninger, henhører under klasse III.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 856
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.8 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alt udstyr, der er beregnet til at blive 
anvendt til aferese, såsom afaresemaskiner, 
-sæt, -konnektorer og -opløsninger, 
henhører under klasse III.

Alt udstyr, der er beregnet til at blive 
anvendt til aferese, såsom afaresemaskiner, 
-sæt, -konnektorer og -opløsninger, 
henhører under klasse IIB.

Or. en

Ændringsforslag 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.9. Regel 21 udgår
Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er beregnet til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og 
som absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, henhører under 
klasse III.
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Or. en

Begrundelse

Med regel 21 klassificeres udstyr i den højeste risikogruppe kun på baggrund af 
indgiftsmåden. Dette afspejler ikke de risici, der er forbundet med de fleste af disse produkter. 
Desuden ville det være skadeligt for den offentlige sikkerhed, hvis sådanne lavrisikoprodukter 
blev klassificeret som klasse III. Det fjerner den nødvendige opmærksomhed fra de produkter, 
der reelt er forbundet med høj risiko, og det ville gøre certificeringsprocessen længere, 
således at terapeutisk udstyr ikke ville kunne markedsføres til tiden.

Ændringsforslag 858
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag VII – del III – punkt 6 – underpunkt 6.9 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der er beregnet til 
at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og som 
absorberes af eller spredes i den 
menneskelige krop, henhører under klasse 
III.

Udstyr, der består af stoffer eller af en 
kombination af stoffer, der primært er 
beregnet til at blive indtaget, inhaleret eller 
administreret rektalt eller vaginalt, og som 
absorberes af og spredes i den 
menneskelige krop for at opfylde det 
tilsigtede formål, henhører under klasse III.

Or. en

Ændringsforslag 859
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2. Anvendelsen af 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i denne forordning 
i samtlige faser fra konstruktionen til den 
endelige inspektion. Alle de forhold, krav 
og bestemmelser, som fabrikanten tager 
hensyn til i sit kvalitetsstyringssystem, skal 

3.2. Anvendelsen af 
kvalitetsstyringssystemet skal sikre, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante bestemmelser i denne forordning 
i samtlige faser fra konstruktionen til den 
endelige inspektion og levering. Alle de 
forhold, krav og bestemmelser, som 
fabrikanten tager hensyn til i sit 
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dokumenteres på systematisk og 
overskuelig måde i form af en skriftlig 
redegørelse for politik og procedurer, 
såsom kvalitetsprogrammer, -planer, -
manualer og -registre.

kvalitetsstyringssystem, skal dokumenteres 
på systematisk og overskuelig måde i form 
af en skriftlig redegørelse for politik og 
procedurer, såsom kvalitetsprogrammer, -
planer, -manualer og -registre.

Or. en

Begrundelse

Kvalitetssikringssystemet bør ikke kun dække processerne frem til den endelige inspektion. 
Det bør også dække alle de aspekter, der er relevante for overensstemmelse med de 
lovgivningsmæssige krav og produktets kvalitet (f.eks. hensigtsmæssig transport og 
opbevaring).

Ændringsforslag 860
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.2 – afsnit 1 – litra d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– procedurer til identificering af produktet, 
som udarbejdes og ajourføres på grundlag 
af tegninger, specifikationer eller andre 
relevante dokumenter i alle 
fremstillingsfaser

– procedurer til identificering og 
sporbarhed af produktet, som udarbejdes 
og ajourføres på grundlag af tegninger, 
specifikationer eller andre relevante 
dokumenter i alle fremstillingsfaser

Or. en

Ændringsforslag 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Det bemyndigede organ skal foretage en 
audit af kvalitetsstyringssystemet for at 
afgøre, om det opfylder kravene i afsnit 
3.2. Medmindre det er behørigt begrundet, 
skal det gå ud fra, at 

a) Det bemyndigede organ skal foretage en 
audit af kvalitetsstyringssystemet for at 
afgøre, om det opfylder kravene i afsnit 
3.2. Det skal gå ud fra, at 
kvalitetsstyringssystemer, der er i 
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kvalitetsstyringssystemer, der er i 
overensstemmelse med de relevante
harmoniserede standarder eller fælles 
tekniske specifikationer, opfylder de krav, 
der er omfattet af disse standarder eller 
fælles tekniske specifikationer.

overensstemmelse med de relevante 
harmoniserede standarder, opfylder de 
krav, der henvises til i afsnit 3.2.

Or. en

Begrundelse

Harmoniserede standarder anvendes som redskab til at skabe en formodning om 
overensstemmelse med de væsentlige krav i direktiverne om medicinsk udstyr. Hvis en 
harmoniseret standard betragtes som utilstrækkelig i forhold til at sikre et hensigtsmæssigt 
kvalitetssikringssystem, bør man ændre den pågældende standard og ikke supplere den med 
fælles tekniske specifikationer, som kun ville være gyldige for EU. Det fremgår desuden ikke 
tydeligt, på hvilken baggrund et bemyndiget organ ville kunne betegne en konkret 
harmoniseret standard som utilstrækkelig i forhold til kravene i afsnit 3.2.

Ændringsforslag 862
Christel Schaldemose

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 3 – underpunkt 3.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4. Fabrikanten skal underrette det 
bemyndigede organ, der har godkendt 
kvalitetsstyringssystemet, om enhver 
påtænkt væsentlig ændring af dette eller 
af det udvalg af produkter, der er 
omfattet. Det bemyndigede organ vurderer 
de foreslåede ændringer og kontrollerer, 
om det således ændrede kvalitetssystem 
stadig opfylder kravene i afsnit 3.2. Det 
meddeler fabrikanten sin afgørelse, som 
skal indeholde resultaterne af auditten og 
en begrundet vurdering. Godkendelse af 
en væsentlig ændring af 
kvalitetsstyringssystemet eller det udvalg 
af produkter, der er omfattet, skal have 
form af et tillæg til EU-attesten for 
fuldstændig kvalitetssikring.

3.4. I samarbejde med det bemyndigede 
organ definerer fabrikanten, hvilke 
ændringer der skal karakteriseres som 
væsentlige og som skal rapporteres til det 
bemyndigede organ. Det bemyndigede 
organ kontrollerer via audits, at 
fabrikantens beskrivelser af væsentlige
ændringer er fyldestgørende, og at
fabrikanten efterlever disse. Godkendelse 
af en væsentlig ændring af 
kvalitetsstyringssystemet eller det udvalg 
af produkter, der er omfattet, skal have 
form af et tillæg til EU-attesten for 
fuldstændig kvalitetssikring.

Or. da



PE510.767v01-00 152/180 AM\936128DA.doc

DA

Ændringsforslag 863
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.1. Formålet med overvågningen er at 
sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder sine 
forpligtelser i henhold til det godkendte 
kvalitetsstyringssystem.

4.1. Formålet med overvågningen er at 
sikre, at fabrikanten fuldt ud opfylder alle 
sine forpligtelser i henhold til det 
godkendte kvalitetsstyringssystem.

Or. en

Ændringsforslag 864
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Det bemyndigede organ foretager 
regelmæssigt, og mindst en gang hver 
tolvte måned, passende auditter og 
vurderinger for at sikre sig, at fabrikanten 
anvender det godkendte 
kvalitetsstyringssystem og planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, og udsteder en 
vurderingsrapport til fabrikanten. Dette 
skal omfatte inspektioner af fabrikantens 
lokaler og, hvis det er relevant, af lokalerne 
hos fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører. Under sådanne 
inspektioner skal det bemyndigede organ 
om nødvendigt foretage eller lade foretage 
prøvninger for at kontrollere, om 
kvalitetsstyringssystemet fungerer 
tilfredsstillende. Det bemyndigede organ 
udsteder en besøgsrapport og i givet fald 
en prøvningsrapport til fabrikanten.

4.3. Det bemyndigede organ foretager 
regelmæssigt, og mindst en gang hver 
tolvte måned, passende auditter og 
vurderinger for at sikre sig, at fabrikanten 
anvender det godkendte 
kvalitetsstyringssystem og planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, og udsteder en 
vurderingsrapport til fabrikanten. Dette 
skal omfatte inspektioner af fabrikantens 
lokaler og, hvis det er relevant, af lokalerne 
hos fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører.

Or. de



AM\936128DA.doc 153/180 PE510.767v01-00

DA

Begrundelse

Forpligtelsen til at foretage eller lade foretage prøvninger for at kontrollere, om 
kvalitetsstyringssystemet fungerer tilfredsstillende, er i henhold til punkt 4.3 en del af 
inspektionerne og ikke af de regelmæssige auditter. "ISO/IEC Guide 67 –
Overensstemmelsesvurdering – Generelle forhold ved produktcertificering", tabel 1, system 5, 
giver adskillige eksempler på overvågningsaktiviteter. De forskellige vurderingsmuligheder 
for overvågningen bør defineres i forskellige afsnit i bilag VIII, punkt 4, og bør ikke blandes 
sammen.

Ændringsforslag 865
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.3. Det bemyndigede organ foretager 
regelmæssigt, og mindst en gang hver 
tolvte måned, passende auditter og 
vurderinger for at sikre sig, at fabrikanten 
anvender det godkendte 
kvalitetsstyringssystem og planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, og udsteder en 
vurderingsrapport til fabrikanten. Dette 
skal omfatte inspektioner af fabrikantens 
lokaler og, hvis det er relevant, af lokalerne 
hos fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører. Under sådanne 
inspektioner skal det bemyndigede organ 
om nødvendigt foretage eller lade foretage 
prøvninger for at kontrollere, om 
kvalitetsstyringssystemet fungerer 
tilfredsstillende. Det bemyndigede organ 
udsteder en besøgsrapport og i givet fald en 
prøvningsrapport til fabrikanten.

4.3. Det bemyndigede organ foretager en 
gang om året passende auditter og 
vurderinger for at sikre sig, at fabrikanten 
anvender det godkendte 
kvalitetssikringssystem og planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, og udsteder en 
vurderingsrapport til fabrikanten. Dette 
skal omfatte inspektioner af fabrikantens 
lokaler og, hvis det er relevant, af lokalerne 
hos fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører. Under sådanne 
inspektioner skal det bemyndigede organ 
om nødvendigt foretage eller lade foretage 
prøvninger for at kontrollere, om 
kvalitetsstyringssystemet fungerer 
tilfredsstillende. Det bemyndigede organ 
udsteder en besøgsrapport og i givet fald en 
prøvningsrapport til fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

Med formuleringen, at auditter skal foretages ”mindst en gang hver tolvte måned”, 
begrænser man i udpræget grad fabrikanterne og de bemyndigede organers fleksibilitet. At 
foretage auditter "en gang om året" (i overensstemmelse med ISO/IEC 17021) giver bedre 
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mulighed for at overholde de lovgivningsmæssige forpligtelser.

Ændringsforslag 866
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er 
omhandlet i afsnit 4.3, eller de kan 
gennemføres som supplement til denne 
vurdering. Det bemyndigede organ skal 
udarbejde en plan for uanmeldte 
inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
og mindst en gang hvert femte år og for 
hver fabrikant og generisk udstyrsgruppe
gennemføre uanmeldte inspektioner hos 
den relevante fabrikant og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører. 
Det bemyndigede organ skal udarbejde en 
plan for uanmeldte inspektioner, som ikke 
må videregives til fabrikanten.

Under sådanne uanmeldte inspektioner 
skal det bemyndigede organ foretage eller 
lade foretage prøvninger for at 
kontrollere, om kvalitetssikringssystemet 
fungerer tilfredsstillende. Det fremsender 
en rapport om kontrolbesøget til 
fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektionsbesøg skal fremgå tydeligt for at styrke de nødvendige 
styringsmekanismer og sikre uanmeldte inspektioner på samme niveau og med samme 
hyppighed i alle medlemsstaterne. Uanmeldte inspektioner bør derfor gennemføres mindst en 
gang i løbet af en certificeringscyklus og for hver fabrikant og hver generisk udstyrsgruppe. 
Som følge af dette instruments afgørende betydning bør anvendelsesområdet og procedurerne 
for de uanmeldte inspektioner anføres i selve forordningen i stedet for i downstream-regler 
som gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 867
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er 
omhandlet i afsnit 4.3, eller de kan 
gennemføres som supplement til denne 
vurdering. Det bemyndigede organ skal 
udarbejde en plan for uanmeldte 
inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
og mindst én gang hvert femte år for hver 
fabrikant og generisk udstyrsgruppe
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
på de relevante fremstillingsanlæg og, 
hvis det er hensigtsmæssigt, hos 
fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører. Det bemyndigede 
organ skal udarbejde en plan for uanmeldte 
inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten. Under sådanne inspektioner 
skal det bemyndigede organ foretage eller 
lade foretage prøvninger for at 
kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet 
fungerer tilfredsstillende. Det 
bemyndigede organ udsteder en 
inspektionsrapport og en 
prøvningsrapport til fabrikanten.

Or. en

Ændringsforslag 868
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er 
omhandlet i afsnit 4.3, eller de kan 
gennemføres som supplement til denne 

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt
– mindst hvert femte år og for hver 
fabrikant samt for hver specifik gruppe af 
udstyr – gennemføre uanmeldte
inspektioner på fremstillingsstederne og, 
hvis det er hensigtsmæssigt, hos 
fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører. Det bemyndigede 
organ skal udarbejde en plan for uanmeldte 
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vurdering. Det bemyndigede organ skal 
udarbejde en plan for uanmeldte 
inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten.

inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten.

Under sådanne inspektioner skal det 
bemyndigede organ kontrollere eller lade 
kontrollere, om kvalitetsstyringssystemet 
fungerer tilfredsstillende. Det 
bemyndigede organ udsteder en 
inspektionsrapport til fabrikanten.

Or. de

Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektioner skal præciseres nærmere. Uanmeldte inspektioner bør 
gennemføres mindst én gang i løbet af en certificeringscyklus og for hver fabrikant og hver 
generisk gruppe af udstyr. Omfanget af og procedurer for uanmeldte inspektioner bør angives 
i selve forordningen. "Om nødvendigt" og "og i givet fald en prøvningsrapport til 
fabrikanten" bør slettes, idet prøvningen altid skal udføres. En differentiering mellem 
"prøvningsrapport" og "inspektionsrapport" er ikke nødvendig, da "prøvningsrapporten" er 
en del af "inspektionsrapport".

Ændringsforslag 869
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er omhandlet i 
afsnit 4.3, eller de kan gennemføres som 
supplement til denne vurdering. Det 
bemyndigede organ skal udarbejde en plan 
for uanmeldte inspektioner, som ikke må 
videregives til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og dennes leverandører 
og/eller underentreprenører som
supplement til den periodiske vurdering af 
kontrollen, som er omhandlet i afsnit 4.3. 
Det bemyndigede organ skal udarbejde en 
plan for uanmeldte inspektioner, som ikke 
må videregives til fabrikanten. Det 
bemyndigede organ gennemfører mindst 
en uanmeldt inspektion hvert tredje år.

Or. en
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Ændringsforslag 870
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er omhandlet i 
afsnit 4.3, eller de kan gennemføres som 
supplement til denne vurdering. Det 
bemyndigede organ skal udarbejde en plan 
for uanmeldte inspektioner, som ikke må 
videregives til fabrikanten.

4.4. Det bemyndigede organ skal tilfældigt 
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
hos fabrikanten og, hvis det er 
hensigtsmæssigt, hos fabrikantens 
leverandører og/eller underentreprenører, 
som kan kombineres med den periodiske 
vurdering af kontrollen, som er omhandlet i 
afsnit 4.3, eller de kan gennemføres som 
supplement til denne vurdering. Det 
bemyndigede organ skal udarbejde en plan 
for uanmeldte inspektioner, som ikke må 
videregives til fabrikanten. Det 
bemyndigede organ gennemfører sådanne 
inspektioner mindst en gang hvert tredje 
år.

Or. en

Begrundelse

Forslaget indeholder ikke nogen minimumsfrekvens for uanmeldte inspektioner. Uanmeldte 
inspektioner bør gennemføres mindst en gang hvert tredje år for hver fabrikant og hver 
produktgruppe baseret på certificeringscyklussen.

Ændringsforslag 871
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I stedet for eller som supplement til 
prøveudtagningen fra produktion, skal det 
bemyndigede organ udtage stikprøver af 
udstyr fra markedet for at kontrollere, at

Som supplement til prøveudtagningen fra 
produktion, skal det bemyndigede organ
om muligt selv eller alternativt via 
eksterne 
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det fremstillede udstyr er i 
overensstemmelse med den tekniske 
dokumentation og/eller 
konstruktionsdokumentationen. Forud for 
prøvetagningen skal det bemyndigede 
organ specificere de relevante 
prøveudtagningskriterier og den relevante 
prøvningsprocedure.

markedsovervågningsmyndigheder udtage 
stikprøver af udstyr fra markedet. 
Kontrollen af, om det fremstillede udstyr 
er i overensstemmelse med den tekniske 
dokumentation og/eller 
konstruktionsdokumentationen skal 
gennemføres mindst hvert femte år for 
hver fabrikant samt for hver specifik 
gruppe af udstyr. Forud for 
prøvetagningen skal det bemyndigede 
organ specificere de relevante 
prøveudtagningskriterier og den relevante 
prøvningsprocedure. Sammensætningen af 
stikprøver og gennemgangen af disse sker 
på fabrikantens regning.

Or. de

Begrundelse

Ofte er det ikke muligt at tage stikprøver på markedet, idet de bemyndigede organer ikke har 
tilstrækkelige interventionsbeføjelser. I disse tilfælde bør stikprøveudtagningen gennemføres 
af markedsovervågningsmyndighederne. For at sikre, at der tages et tilstrækkeligt antal 
stikprøver skal alle bemyndigede organer være forpligtet til at gennemføre kontrollen mindst 
én gang i løbet af en given certificeringscyklus.

Ændringsforslag 872
Linda McAvan

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det bemyndigede organ udsteder en 
inspektionsrapport til fabrikanten; denne 
rapport skal i givet fald omfatte resultatet 
af stikprøvekontrollen.

Det bemyndigede organ udsteder en 
inspektionsrapport til fabrikanten; denne 
rapport skal i givet fald omfatte resultatet 
af stikprøvekontrollen. Denne rapport 
offentliggøres.

Or. en

Begrundelse

En af de vigtigste erfaringer, man har gjort sig efter PIP-skandalen, er, at der er behov for 
uanmeldte inspektioner. Af gennemsigtighedshensyn bør man offentliggøre 
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inspektionsrapporten.

Ændringsforslag 873
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr i klasse III skal vurdering af 
kontrollen også omfatte en kontrol af de 
godkendte dele og/eller materialer, som er
væsentlige for udstyrets integritet, 
herunder eventuelt sammenhæng mellem 
mængden af fremstillede eller indkøbte 
dele og/eller materialer og mængden af 
færdige produkter.

udgår

Or. en

Begrundelse

Ofte er det ikke muligt at overvåge sammenhængen mellem mængden af fremstillede eller 
indkøbte råmaterialer eller væsentlige komponenter, der er godkendt for den pågældende 
type, og mængden af færdige produkter. De bemyndigede organers opgaver og kompetencer 
ligger inden for tekniske undersøgelser og ikke forretningsanalyser. Overvågning af 
sammenhængen påhviler almindeligvis fabrikanten af regnskabsmæssige årsager.

Ændringsforslag 874
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 4 – underpunkt 4.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4.6. Det bemyndigede organ skal sikre, at 
kontrolholdet er sammensat på en sådan 
måde, at erfaringer med den pågældende 
teknologi, og fortsat objektivitet og 
upartiskhed sikres; dette omfatter rotation 
af medlemmerne af kontrolholdet med 
passende mellemrum. Som hovedregel må 
en ledende auditansvarlig ikke lede og 

4.6. Det bemyndigede organ skal sikre, at 
kontrolholdet er sammensat på en sådan 
måde, at erfaringer med den pågældende 
teknologi, og fortsat objektivitet og 
upartiskhed sikres. En ledende 
auditansvarlig må ikke lede og deltage i en 
audit i mere end fem på hinanden følgende 
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deltage i en audit i mere end tre på 
hinanden følgende år i forhold til den 
samme fabrikant.

år i forhold til den samme fabrikant.

Or. en

Begrundelse

Den nødvendige ekspertise og erfaring med det medicinske udstyr, der skal vurderes, skal 
sikres løbende i hele certificeringscyklussen. Den ledende auditansvarlige skal være 
autoriseret til at lede og deltage i en audit i op til fem på hinanden følgende år i 
overensstemmelse med den almindelige certificeringscyklus på fem år for medicinsk udstyr. 
De øvrige medlemmer af et vurderingshold bør ikke rotere på grund af deres underordnede 
ansvar i forhold til den ledende auditansvarlige.

Ændringsforslag 875
Mairead McGuinness

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 5 – underpunkt 5.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3 a. For så vidt angår udstyr i klasse III 
evalueres den kliniske del af 
dokumentationen af en hensigtsmæssig 
klinisk ekspert fra den oversigt, som 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr har udarbejdet i henhold til artikel 
80, litra g).

Or. en

Ændringsforslag 876
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag VIII – punkt 8 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der ophører
mindst fem år, og for så vidt angår 

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der mindst 
svarer til det medicinske udstyrs levetid 
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implantabelt udstyr mindst femten år 
efter, at det sidste udstyr er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

som opgivet af fabrikanten, dog i mindst 
10 år fra fabrikantens 
produktudgivelsesdato, kunne forelægge 
de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 877
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag IX – punkt 7 – afsnit 1– indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der ophører
mindst fem år, og for så vidt angår 
implantabelt udstyr mindst femten år 
efter, at det sidste udstyr er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der mindst 
svarer til det medicinske udstyrs levetid 
som opgivet af fabrikanten, dog i mindst 
10 år fra fabrikantens 
produktudgivelsesdato, kunne forelægge 
de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 878
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr i klasse III skal overvågningen 
også omfatte en overvågning af 

udgår
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sammenhængen mellem mængden af 
fremstillede eller indkøbte råmaterialer 
eller væsentlige komponenter, der er 
godkendt for den pågældende type, og 
mængden af færdige produkter.

Or. en

Begrundelse

Ofte er det ikke muligt at overvåge sammenhængen mellem mængden af fremstillede eller 
indkøbte råmaterialer eller væsentlige komponenter, der er godkendt for den pågældende 
type, og mængden af færdige produkter. De bemyndigede organers opgaver og kompetencer 
ligger inden for tekniske undersøgelser og ikke forretningsanalyser. Overvågning af 
sammenhængen påhviler almindeligvis fabrikanten af regnskabsmæssige årsager.

Ændringsforslag 879
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 6 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der ophører
mindst fem år, og for så vidt angår 
implantabelt udstyr mindst femten år 
efter, at det sidste udstyr er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

8. Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der mindst 
svarer til det medicinske udstyrs levetid 
som opgivet af fabrikanten, dog i mindst 
10 år fra fabrikantens 
produktudgivelsesdato, kunne forelægge 
de kompetente myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 880
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – punkt 7 – underpunkt 7.5 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.5. Uanset afsnit 6 skal fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant i et 
tidsrum, der ophører mindst fem år efter, 
at det sidste udstyr er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

7.5. Uanset afsnit 6 skal fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant i et 
tidsrum, der mindst svarer til det 
medicinske udstyrs levetid som opgivet af 
fabrikanten, dog i mindst 10 år fra 
fabrikantens produktudgivelsesdato, 
kunne forelægge de kompetente 
myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 881
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – overskrift 3 – del B

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Del B: Produktverifikation Del B: EU-produktverifikation

Or. en

Ændringsforslag 882
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Det bemyndigede organ foretager de 
nødvendige undersøgelser og prøvninger 
for at verificere, at udstyret er i 
overensstemmelse med kravene i denne 
forordning, ved kontrol og prøvning af 

4. Det bemyndigede organ foretager de 
nødvendige undersøgelser og prøvninger 
for at vurdere, om udstyret er i 
overensstemmelse med kravene i denne
forordning, ved kontrol og prøvning af 
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hvert enkelt produkt som specificeret i 
afsnit 5.

hvert enkelt produkt som specificeret i 
afsnit 5 eller ved undersøgelse og 
prøvning af produkterne på statistisk 
grundlag som specificeret i afsnit 6.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 883
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Statistisk 
overensstemmelsesverifikation

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 884
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 5 a – underpunkt 5.1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.1. Fabrikanten skal præsentere de 
fremstillede produkter i homogene partier. 
Beviset for ensartethed for de 
præsenterede produkter skal være en del 
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af batchens dokumentation.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 885
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 5 a - underpunkt 5.2 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.2. Der udtages en tilfældig stikprøve af 
hver batch. Produkterne, der udgør 
stikprøven, skal undersøges enkeltvis, og 
der gennemføres de fysiske prøvninger 
eller laboratorieprøvninger, der er 
omhandlet i den eller de relevante 
standarder, jf. artikel 6, eller tilsvarende 
prøvninger for at verificere, at alt udstyr 
er i overensstemmelse med den type, som 
er beskrevet i EU-typeafprøvningsattesten 
samt med de relevante krav i denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 886
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 5 a – underpunkt 5.3 (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.3. Statistisk kontrol af produkterne sker 
ved måling af egenskaber og/eller 
variabler baseret på stikprøveplaner, 
hvilket forudsætter stikprøveplaner med 
funktionskarakteristika, som sikrer et højt 
sikkerheds- og ydelsesniveau i forhold til 
det højeste tekniske niveau. 
Prøveudtagningsordningerne vil blive 
fastsat efter de harmoniserede standarder 
eller tilsvarende prøvninger, jf. artikel 6, 
idet der tages hensyn til de særlige 
karakteristika for de pågældende 
produktkategorier.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 887
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 5 a – underpunkt 5.4 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5.4. Det bemyndigede organ anbringer 
eller lader anbringe sit 
identifikationsnummer på hvert godkendt 
udstyr og udsteder en EU-
produktverifikationsattest for de 
gennemførte prøvninger.
Alle produkter i partiet kan derefter 
markedsføres, bortset fra de produkter i 
stikprøven, der ikke opfyldte 
overensstemmelseskravene.
Kasseres et parti, træffer det kompetente 
bemyndigede organ de nødvendige 
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foranstaltninger til at forhindre, at det 
pågældende parti markedsføres.
Hvis der ofte må kasseres partier, kan det 
bemyndigede organ stille den statistiske 
verifikation i bero.

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med afgørelse 768/2008/EF, modul F, punkt 5, skal muligheden for at 
udføre statistiske verifikationer tilføjes, fordi navnlig produkter ikke kan vurderes ved hjælp af 
produktverifikation uden de statistiske verifikationsprocesser.

Ændringsforslag 888
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 7 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i mindst fem år, og for 
implantabelt udstyr mindst i femten år 
efter, at det sidste udstyr er blevet bragt i 
omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

Fabrikanten eller dennes bemyndigede 
repræsentant skal i et tidsrum, der mindst
svarer til det medicinske udstyrs levetid 
som opgivet af fabrikanten, dog i mindst ti
år fra fabrikantens produktudgivelsesdato, 
kunne forelægge de kompetente 
myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 889
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag X – del B – punkt 8 – underpunkt 8.4 – indledning
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

8.4. Uanset afsnit 7 skal fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant i mindst 
fem år efter, at det sidste udstyr er blevet 
bragt i omsætning, kunne forelægge de 
kompetente myndigheder:

8.4. Uanset afsnit 7 skal fabrikanten eller 
dennes bemyndigede repræsentant i et 
tidsrum, der mindst svarer til det 
medicinske udstyrs levetid som opgivet af 
fabrikanten, dog i mindst ti år fra 
fabrikantens produktudgivelsesdato, 
kunne forelægge de kompetente 
myndigheder:

Or. en

Begrundelse

Opbevaringsperioderne for dokumenterne skal tilpasses for at opfylde og harmoniseres med 
internationale standarder (sammenlign f.eks. med ISO 13485).

Ændringsforslag 890
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bekræftelsen af, at udstyr under normale 
anvendelsesforhold opfylder kravene med 
hensyn til karakteristika og ydeevne, jf. 
bilag I, afsnit 1, samt vurderingen af 
uønskede bivirkninger og acceptabiliteten 
af forholdet mellem fordele og risici, jf. 
bilag I, afsnit 1 og 5, baseres på kliniske 
data.

2. Bekræftelsen af, at udstyr under normale 
anvendelsesforhold opfylder kravene med 
hensyn til karakteristika og ydeevne, jf. 
bilag I, afsnit 1, samt vurderingen af 
uønskede bivirkninger og acceptabiliteten 
af forholdet mellem fordele og risici, jf. 
bilag I, afsnit 1 og 5, baseres på kliniske 
data.

Herved skal der ligeledes tages hensyn til 
data fra uafhængige videnskabelige 
institutioner eller medicinalfirmaer på 
grundlag af egne databaser over kliniske 
data.

Or. de
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Ændringsforslag 891
Marina Yannakoudakis

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. inddragelsen af uafhængige 
videnskabelige organer, såsom 
akademiske institutioner eller medicinske 
selskaber, i indsamlingen og/eller 
analysen af de kliniske data

Or. en

Ændringsforslag 892
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For implantabelt udstyr og udstyr i 
klasse III skal der udføres kliniske 
afprøvninger, medmindre brugen af 
eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i 
overensstemmelse med afsnit 4 anses 
normalt ikke som tilstrækkelig begrundelse 
i den i første punktum anvendte betydning.

5. For implantabelt udstyr skal der udføres 
kliniske afprøvninger, medmindre brugen 
af eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i 
overensstemmelse med afsnit 4 anses 
normalt ikke som tilstrækkelig begrundelse 
i den i første punktum anvendte betydning.

Or. en

Begrundelse

Hvad angår udstyr, der er fremstillet af væv eller celler af human eller animalsk oprindelse, 
er det ofte muligt at støtte sig til den kliniske erfaring og litteraturrapporter over sikkerhed og 
ydelse for ækvivalent udstyr eller at bruge overholdelse af anerkendte standarder for at 
tilfredsstille kravene om klinisk dokumentation.

Ændringsforslag 893
Nora Berra
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Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For implantabelt udstyr og udstyr i 
klasse III skal der udføres kliniske 
afprøvninger, medmindre brugen af 
eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i 
overensstemmelse med afsnit 4 anses 
normalt ikke som tilstrækkelig 
begrundelse i den i første punktum 
anvendte betydning.

5. For implantabelt udstyr og udstyr i 
klasse III skal der udføres kliniske 
afprøvninger, medmindre brugen af 
eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i 
overensstemmelse med afsnit 4 anses for 
nye produkter ikke som tilstrækkelig 
begrundelse i den i første punktum 
anvendte betydning. Med hensyn til 
gentagelse af udstyr, som allerede er bragt 
i omsætning, og som der findes kliniske 
oplysninger om, og for hvilket 
oplysningerne fra overvågningerne, efter 
udstyret er bragt i omsætning, ikke giver 
anledning til bekymringer vedrørende 
sikkerhed, kan godtgørelse af ækvivalens 
imidlertid anses for en tilstrækkelig 
begrundelse. For udstyr, der forelægges 
til videnskabelig vurdering i henhold til 
denne forordning, skal 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr vurdere godtgørelsen af 
ækvivalens.

Or. en

Ændringsforslag 894
Thomas Ulmer

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. For implantabelt udstyr og udstyr i 
klasse III skal der udføres kliniske 
afprøvninger, medmindre brugen af 
eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. Godtgørelse af ækvivalens i 
overensstemmelse med afsnit 4 anses

5. For implantabelt udstyr og udstyr i 
klasse III skal der udføres kliniske 
afprøvninger, medmindre brugen af 
eksisterende kliniske data er behørigt 
begrundet. For nyt udstyr anses
godtgørelse af ækvivalens i 
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normalt ikke som tilstrækkelig begrundelse 
i den i første punktum anvendte betydning.

overensstemmelse med afsnit 4 normalt 
ikke som tilstrækkelig begrundelse i den i 
første punktum anvendte betydning.

Or. de

Ændringsforslag 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Alle kliniske data, der er indsamlet af 
fabrikanten som del af en klinisk 
opfølgning, bør gøres tilgængelige for 
sundhedspersonale.

Or. en

Ændringsforslag 896
Holger Krahmer

Forslag til forordning
Bilag XIII – punkt 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal analysere resultaterne 
af PMCF og dokumentere dem i en PMCF-
evalueringsrapport, som skal indgå i den 
tekniske dokumentation.

3. Fabrikanten skal analysere resultaterne 
af PMCF og dokumentere dem i en PMCF-
evalueringsrapport, som skal indgå i den 
tekniske dokumentation.

For så vidt angår implantabelt medicinsk 
udstyr vurderer et uafhængigt 
videnskabeligt organ, eksempelvis en 
akademisk institution eller en 
sundhedsfaglig forening, fabrikantens 
PMCF-evalueringsrapport. Med henblik 
på gennemførelse af denne vurdering 
stiller fabrikanten de relevante 
oplysninger til rådighed for det 
uafhængige videnskabelige organ. Såvel 
fabrikantens PMCF-evalueringsrapport 
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som et uafhængigt videnskabeligt organs 
vurdering deraf udgør en del af den 
tekniske dokumentation for medicinsk 
udstyr i klasse III.

Or. en

Begrundelse

Sikkerheden for andet medicinsk udstyr i klasse III såsom udstyr, der inkorporerer en 
gelatinekapsel, sikres og vurderes af en klinisk afprøvning, som udføres forud for udstyrets 
CE-mærkning.

Ændringsforslag 897
Anna Rosbach

Forslag til forordning
Bilag XIV – del I – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle faser i den kliniske afprøvning fra den 
første overvejelse om behovet for 
undersøgelsen og dens berettigelse til 
offentliggørelsen af resultaterne foretages i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
principper, som f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
der blev tiltrådt på den 18. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i 1964 i 
Helsingfors, Finland, og senest ændret på 
den 59. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i Seoul, 
Korea, i 2008.

Alle faser i den kliniske afprøvning fra den 
første overvejelse om behovet for 
undersøgelsen og dens berettigelse til 
offentliggørelsen af resultaterne foretages i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
principper, som f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
der blev tiltrådt på den 18. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i 1964 i 
Helsingfors, Finland, og alle senere 
ændringer.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at kliniske afprøvninger altid overholder den senest ændrede version af 
Helsingforserklæringen.
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Ændringsforslag 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIV – del I – punkt 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Alle faser i den kliniske afprøvning fra den 
første overvejelse om behovet for 
undersøgelsen og dens berettigelse til 
offentliggørelsen af resultaterne foretages i
overensstemmelse med anerkendte etiske 
principper, som f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
der blev tiltrådt på den 18. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i 1964 i 
Helsingfors, Finland, og senest ændret på 
den 59. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i Seoul, 
Korea, i 2008.

Alle faser i den kliniske afprøvning fra den 
første overvejelse om behovet for 
undersøgelsen og dens berettigelse til 
offentliggørelsen af resultaterne foretages i 
overensstemmelse med anerkendte etiske 
principper, som f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
der blev tiltrådt på den 18. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i 1964 i 
Helsingfors, Finland, og senest ændret på 
den 59. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i Seoul, 
Korea, i 2008. Reguleringen af detaljerede 
forudsætninger i forbindelse med 
deltagelsen af forsøgspersoner i kliniske 
undersøgelser skal henhøre under 
medlemsstaternes ansvar.

Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag skal tydeliggøre, at medlemsstaterne skal definere forudsætninger for 
forsøgspersoners deltagelse i kliniske undersøgelser. Herved er de bundet af definitionen af 
minimumsstandarderne, der blev fastlagt af Verdenslægesammenslutningen med 
Helsingforserklæringen i 2008.

Ændringsforslag 899
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIV – del I – punkt 1 a (nyt)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kliniske afprøvninger på 
forsøgspersoner uden handleevne
For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne, der ikke har givet eller ikke 
har nægtet at give et informeret samtykke, 
inden de blev ude af stand til at give 
samtykke, må kliniske afprøvninger kun 
gennemføres, hvis følgende betingelser, 
ud over de generelle betingelser alle er 
opfyldt:
– der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant, som 
udtrykker forsøgspersonens formodede 
vilje, og som til enhver tid kan 
tilbagekaldes uden skade for 
forsøgspersonen
– forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset 
efter vedkommendes forståelsesevne, om 
afprøvningen og dens risici og fordele
– investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en 
forsøgsperson, der er i stand til at danne 
sig en mening og til at vurdere denne 
information, om ikke at deltage i eller om 
når som helst at udgå af den kliniske 
afprøvning
– der er ikke tale om nogen tilskyndelse 
eller økonomisk begunstigelse, bortset fra 
en godtgørelse for deltagelse i den 
kliniske afprøvning
– sådanne forsøg er afgørende for at 
efterprøve data indhentet ved en klinisk 
afprøvning på personer, der er i stand til 
at give et informeret samtykke, eller ved 
andre forsøgsmetoder
– forskningen vedrører direkte en 
livstruende eller svækkende 
sygdomstilstand, som forsøgspersonen 
befinder sig i
– den kliniske afprøvning er udformet 
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således, at smerter, gener, frygt og enhver 
anden forudseelig risiko minimeres i 
forhold til sygdommen, og såvel 
risikogrænsen som belastningsgraden 
skal fastsættes specifikt og til stadighed 
kontrolleres
– der er grund til at antage, at deltagelse i 
den kliniske afprøvning giver 
forsøgspersonen uden handleevne en 
gevinst, der opvejer risiciene, eller slet 
ikke indebærer nogen risiko.
– forsøgsprotokollen er godkendt af en 
etisk komité, som har ekspertise i den 
pågældende sygdom og den pågældende 
patientgruppe eller har indhentet råd i 
kliniske, etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende den pågældende sygdom og 
den pågældende patientgruppe.
Forsøgspersonen skal så vidt muligt 
deltage i proceduren for samtykke.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
kliniske afprøvninger meget svage og upræcise. Kliniske afprøvninger kan indebære en 
betydelig risiko for patienten. Bestemmelserne skal derfor angives.

Ændringsforslag 900
Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIV – del I– punkt 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Klinisk afprøvning på mindreårige

En klinisk afprøvning på mindreårige må 
kun gennemføres, hvis følgende 
betingelser, ud over de generelle 
betingelser, alle er opfyldt:
– der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
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skal udtrykke den mindreåriges 
formodede vilje
– den mindreårige har af en læge (enten 
investigatoren eller et medlem af 
undersøgelsesteamet), der er uddannet i 
eller har erfaring med at arbejde med 
børn, modtaget al relevant information på 
en måde, som er tilpasset den 
mindreåriges alder og modenhed, om 
afprøvningen, risiciene og fordelene
– investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, 
der er i stand til at danne sig en mening 
og til at vurdere ovenstående information, 
om ikke at deltage i eller om når som helst 
at udgå af den kliniske afprøvning
– der er ikke tale om nogen tilskyndelse 
eller økonomisk begunstigelse, bortset fra 
en godtgørelse for deltagelse i den 
kliniske afprøvning
– sådanne forsøg er afgørende for at 
efterprøve data indhentet ved klinisk 
afprøvning på personer, der er i stand til 
at give et informeret samtykke, eller ved 
andre forsøgsmetoder
– en sådan forskning skal enten direkte 
vedrøre en sygdomstilstand, som den 
pågældende mindreårige befinder sig i, 
eller være af en sådan art, at den kun kan 
foretages på mindreårige
– den kliniske afprøvning er udformet 
således, at smerter, gener, frygt og enhver 
anden forudseelig risiko minimeres i 
forhold til sygdommen, og såvel 
risikogrænsen som belastningsgraden 
skal fastsættes specifikt og til stadighed 
kontrolleres
– den kliniske afprøvning giver 
patientgruppen en direkte gevinst
– de relevante videnskabelige 
retningslinjer fra agenturet skal følges
– forsøgsprotokollen er godkendt af en 
etisk komité, som har ekspertise i pædiatri 
eller har indhentet rådgivning om 
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kliniske, etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende pædiatri.
Den mindreårige deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes alder og modenhed.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
kliniske afprøvninger meget svage og upræcise. Kliniske afprøvninger kan indebære en 
betydelig risiko for patienten. Hensigten med forslaget er som minimum at fastholde den 
standardbeskyttelse, som siden 2001er garanteret for kliniske forsøg med lægemidler gennem 
direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIV – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.3. Oplysninger om hovedinvestigator, 
koordinerende investigator, herunder deres 
kvalifikationer, og om 
afprøvningsstedet/stederne.

3.1.3. Oplysninger om hovedinvestigator, 
koordinerende investigator, herunder deres 
kvalifikationer, og om 
afprøvningsstedet/stederne samt 
oplysninger om aftalen mellem sponsor og 
den undersøgende instans såvel som 
oplysninger om finansieringen.

Or. de

Begrundelse

Det er standardproceduren, at etiske kommissioner har adgang til de aftaler, der er indgået 
mellem sponsor og de undersøgende instanser, og at de skal tage hensyn til disse i 
evalueringen af undersøgelsesprotokollen.

Ændringsforslag 902
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Forslag til forordning
Bilag XIV – del II – punkt 3 – underpunkt 3.1 – underpunkt 3.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1.4. Generel synopsis af den kliniske 
afprøvning.

3.1.4. Generel synopsis af den kliniske 
afprøvning på det berørte lands sprog.

Or. de

Begrundelse

For at give mulighed for en objektiv evaluering af anvendeligheden er det afgørende, at 
synopsis af undersøgelsesplanen foreligger på det pågældende lands sprog.

Ændringsforslag 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Forslag til forordning
Bilag XIV – del II – punkt 3 – underpunkt 3.15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.15a. En plan for den videre behandling 
af forsøgspersoner efter afslutning af den 
kliniske afprøvning.

Or. de

Begrundelse

Helsingforserklæringen lægger til grund, at protokollen skal definere en aftale for 
forsøgspersoners adgang til indgreb, der er identificeret som nyttige for undersøgelsen, eller 
adgang til anden hjælp eller støtte efter undersøgelsens afslutning.

Ændringsforslag 904
Christofer Fjellner

Forslag til forordning
Bilag XV

Kommissionens forslag Ændringsforslag

LISTE OVER PRODUKTER, DER ER 
OMFATTET AF SIDSTE AFSNIT I 
DEFINITIONEN AF "MEDICINSK 
UDSTYR", JF. ARTIKEL 2, STK. 1, NR. 

udgår
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1)
1. Kontaktlinser.
2. Implantater til ændring eller 
fastgørelse af kropsdele.
3. Ansigts- eller andet hud- eller 
slimhindefyldstof ("fillers").
4. Udstyr til fedtsugning.
5. Invasivt laserudstyr beregnet til at blive 
anvendt på menneskekroppen.
6. IPL-udstyr (intenst pulserende lys).

Or. en

Begrundelse

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Ændringsforslag 905
Linda McAvan

Forslag til forordning
Bilag XV – punkt 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Kemisk peeling

Or. en

Begrundelse

Der er i øjeblikket forvirring omkring, hvilken forordning – om nogen – der er gældende for 
kemisk peeling for huden, og der er risiko for smuthuller.
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Ændringsforslag 906
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag XV – punkt 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Udstyr til fedtsugning. 4. Udstyr til fedtsugning og fedtspaltning.

Or. fr

Ændringsforslag 907
Linda McAvan

Forslag til forordning
Bilag XV – punkt 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Invasivt laserudstyr beregnet til at blive 
anvendt på menneskekroppen.

5. Laserudstyr beregnet til at blive anvendt 
på menneskekroppen.

Or. en

Begrundelse

Alt laserudstyr, der bruges til kosmetiske procedurer, bør reguleres som medicinsk udstyr. 
Mange dermatologiske lasere markedsføres som "ikke-invasive" eller "minimalt invasive", så 
der kan opstå forvirring omkring, hvad der dækkes. Selv de nyere vaskulære lasere med lav 
risiko kan resultere i ardannelse.


