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Ändringsförslag 599
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De intyg som de anmälda organen 
utfärdar i enlighet med bilagorna VIII, IX 
och X ska vara avfattade på ett av
unionens officiella språk som bestämts av 
den medlemsstat där det anmälda organet 
är etablerat eller på ett annat av unionens 
officiella språk som det anmälda organet 
godtar. I bilaga XII anges vilka uppgifter 
som intygen minst måste innehålla.

1. De intyg som de anmälda organen 
utfärdar i enlighet med bilagorna VIII, IX 
och X ska vara avfattade på ett av unionens 
officiella språk som det anmälda organet 
godtar. I bilaga XII anges vilka uppgifter 
som intygen minst måste innehålla.

Or. cs

Ändringsförslag 600
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De intyg som de anmälda organen 
utfärdar i enlighet med bilagorna VIII, IX 
och X ska vara avfattade på ett av unionens 
officiella språk som bestämts av den 
medlemsstat där det anmälda organet är 
etablerat eller på ett annat av unionens 
officiella språk som det anmälda organet 
godtar. I bilaga XII anges vilka uppgifter 
som intygen minst måste innehålla.

1. Före utfärdande av ett intyg ska det 
anmälda organ som genomför 
bedömningen ta hänsyn till eventuella 
resultat i rapporten om klinisk prövning 
som avses i artikel 59.4 i denna 
förordning. De intyg som de anmälda 
organen utfärdar i enlighet med 
bilagorna VIII, IX och X ska vara avfattade 
på ett av unionens officiella språk som 
bestämts av den medlemsstat där det 
anmälda organet är etablerat eller på ett 
annat av unionens officiella språk som det 
anmälda organet godtar. I bilaga XII anges 
vilka uppgifter som intygen minst måste 
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innehålla.

Or. fr

Ändringsförslag 601
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Under giltighetstiden för intygen om 
överensstämmelse ska det anmälda 
organet minst en gång per år genomföra 
en oanmäld inspektion av 
produktionsanläggningen för den 
medicintekniska produkt som ska 
utvärderas. En sådan oanmäld inspektion 
förutsätter att tillverkaren inte vid någon 
tidpunkt informeras om möjligt datum 
och möjlig tidpunkt för inspektionen. 

Or. fr

Ändringsförslag 602
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om ett anmält organ konstaterar att 
kraven enligt denna förordning inte längre 
uppfylls av tillverkaren ska organet, med 
beaktande av proportionalitetsprincipen, 
tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det 
utfärdade intyget eller belägga det med 
restriktioner, om det inte säkerställs att 
dessa krav uppfylls genom att tillverkaren 
vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom 
en tidsfrist som fastställts av det anmälda 
organet. Det anmälda organet ska motivera 

3. Om ett anmält organ konstaterar att 
kraven enligt denna förordning inte längre 
uppfylls av tillverkaren ska organet, med 
beaktande av proportionalitetsprincipen, 
tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det 
utfärdade intyget eller belägga det med 
restriktioner, om det inte säkerställs att 
dessa krav uppfylls genom att tillverkaren 
vidtar lämpliga korrigerande åtgärder inom 
en tidsfrist som fastställts av det anmälda 
organet. Det anmälda organet ska motivera 
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sitt beslut. sitt beslut och underrätta de behöriga 
myndigheterna i den medlemsstat på vars 
territorium den medicintekniska 
produkten tillverkas och släpps ut på 
marknaden, kommissionen samt 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 603
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 45 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 89 för att mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen ändra eller 
komplettera de uppgifter som intygen 
minst måste innehålla enligt bilaga XII.

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med
artikel 88 för att mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen ändra eller 
komplettera de uppgifter som intygen 
minst måste innehålla enligt bilaga XII.

Or. fr

Ändringsförslag 604
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 46 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Organet ska informera de behöriga 
myndigheterna i de medlemsstater som 
berörs av produktionen och utsläppandet 
på marknaden av den berörda 
medicintekniska produkten, såväl som 
kommissionen och samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. fr
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Ändringsförslag 605
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Genom undantag från artikel 42 får en 
behörig myndighet på motiverad begäran 
tillåta att en specifik produkt släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk inom den 
berörda medlemsstatens territorium, trots 
att de förfaranden som avses i artikel 42 
inte har genomförts, om användningen av 
produkten är befogad av folkhälso- och 
patientsäkerhetsskäl.

1. Genom undantag från artikel 42 får en 
behörig myndighet på motiverad begäran 
tillåta att en specifik produkt släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk inom den 
berörda medlemsstatens territorium, såvida 
ett godkännande från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter föreligger, trots att de 
förfaranden som avses i artikel 42 inte har 
genomförts, om användningen av 
produkten är befogad av folkhälso- och 
patientsäkerhetsskäl. Detta undantag är 
endast möjligt om tillverkaren lämnar in 
nödvändiga kliniska data till ansvarig 
myndighet inom föreskriven tidsfrist.

Or. de

Ändringsförslag 606
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om alla beslut om att 
godkänna att en produkt släpps ut på 
marknaden eller tas i bruk i enlighet med 
punkt 1, om beslutet inte gäller användning 
för en enda patient.

2. Medlemsstaten ska underrätta 
kommissionen, det anmälda organet som 
ansvarar för bedömningen av den berörda 
medicintekniska produkten, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och de andra medlemsstaterna 
om alla beslut om att godkänna att en 
produkt släpps ut på marknaden eller tas i 
bruk i enlighet med punkt 1, om beslutet 
inte gäller användning för en enda patient.
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Or. fr

Ändringsförslag 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. På begäran av en medlemsstat och om 
det är befogat av folkhälso- och 
patientsäkerhetsskäl i mer än en 
medlemsstat kan kommissionen genom 
genomförandeakter besluta att giltigheten 
för ett godkännande som en medlemsstat 
beviljat i enlighet med punkt 1 ska gälla 
på hela unionens territorium och 
fastställa villkoren för att släppa ut en 
produkt på marknaden eller ta den i bruk. 
Dessa genomförandeakter ska antas i
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3.

utgår

Om det finns vederbörligen motiverade 
och tvingande skäl till skyndsamhet för att 
skydda människors hälsa och säkerhet 
ska kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar 
verkan i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 88.4.

Or. pl

Motivering

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 
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członkowskich.

Ändringsförslag 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att kontrollera att produkterna under 
normala användningsförhållanden 
konstrueras, tillverkas och förpackas på ett 
sådant sätt att de är lämpliga för ett eller 
flera av de specifika ändamål med en 
medicinteknisk produkt som avses i 
artikel 2.1.1 och uppnår de prestanda som 
anges i tillverkarens specifikation.

a) Att kontrollera att produkterna under 
normala användningsförhållanden 
konstrueras, tillverkas och förpackas på ett 
sådant sätt att de är lämpliga för ett eller 
flera av de specifika ändamål med en 
medicinteknisk produkt som avses i 
artikel 2.1.1 och uppnår de prestanda som 
anges i tillverkarens eller sponsorns
specifikation.

Or. de

Ändringsförslag 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att kontrollera att produkterna har de 
fördelar för patienten som tillverkaren 
angett.

b) Att kontrollera att produkterna har de 
fördelar för patienten som tillverkaren eller 
sponsorn angett.

Or. de

Ändringsförslag 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kliniska prövningar ska utformas och 
utföras på ett sådant sätt att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta.

3. Kliniska prövningar ska utformas och 
utföras på ett sådant sätt att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid den kliniska prövningen 
är tillförlitliga och robusta. Kliniska 
prövningar ska inte utföras om riskerna i 
samband med dessa är högre än den 
potentiella nyttan med den 
medicintekniska produkten. 
Medlemsstaterna ska ha möjlighet att 
förbjuda kliniska prövningar av vissa 
produktgrupper eller testområden samt att 
kräva vissa specifika förutsättningar. 

Or. de

Ändringsförslag 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn för en klinisk prövning ska 
lämna en ansökan samt den dokumentation 
som avses i kapitel II i bilaga XIV till den 
eller de medlemsstater där en prövning ska 
utföras. Senast sex dagar efter att ansökan 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela sponsorn huruvida den kliniska 
prövningen omfattas av denna förordning 
och huruvida ansökan är fullständig.

2. Sponsorn för en klinisk prövning ska 
lämna en ansökan samt den dokumentation 
som avses i kapitel II i bilaga XIV till den 
eller de medlemsstater där en prövning ska 
utföras. Senast fjorton dagar efter att 
ansökan mottagits ska den berörda 
medlemsstaten meddela sponsorn huruvida 
den kliniska prövningen omfattas av denna 
förordning och huruvida ansökan är 
fullständig.

Or. de
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Ändringsförslag 612
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om fler medlemsstater än en berörs och 
det råder oenighet om huruvida den 
kliniska prövningen ska godkännas ska de 
berörda medlemsstaterna försöka komma 
överens om en slutsats. Om ingen slutsats 
bestäms fattar Europakommissionen ett 
beslut efter att ha konsulterat de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Den rapporterande medlemsstatens beslut är bindande för de andra. Det kan inträffa att en 
rapporterande medlemsstat stöder en klinisk prövning medan myndigheter och etikkommittéer 
i majoriteten av de berörda medlemsstaterna inte gör det. Även om myndigheterna och 
etikkommittéerna samarbetar för att komma överens måste det finnas en strategi för 
konfliktlösning. Kommissionen är ansvarig för kontrollen gentemot parlamentet och rådet och 
är därmed bättre kvalificerad att fatta sådana beslut än den rapporterande medlemsstaten.

Ändringsförslag 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast tre dagar
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att den kliniska prövningen omfattas 
av denna förordning och att ansökan är 
fullständig.

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast sex dagar
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att den kliniska prövningen omfattas 
av denna förordning och att ansökan är 
fullständig.

Or. de
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Ändringsförslag 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att de 
avbryter en klinisk prövning helt eller för 
en viss tid, om det finns nya vetenskapliga 
rön och den ansvariga myndigheten 
därför inte längre skulle godkänna den 
kliniska prövningen eller den etiska 
kommittén inte längre skulle ge sitt 
medgivande. 

Or. de

Motivering

Nya vetenskapliga rön och framsteg kan leda till att en klinisk prövning inte längre är 
nödvändig. De ansvariga myndigheterna ska därför ha möjlighet att avbryta dessa kliniska 
prövningar.

Ändringsförslag 615
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 5 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) När det gäller prövningsprodukter i 
klass III och implantat eller invasiva 
produkter för långvarigt bruk i klass IIa 
eller IIb, så snart som den berörda 
medlemsstaten har meddelat sponsorn att 
ansökan är godkänd.

a) Så snart som den berörda medlemsstaten 
har meddelat sponsorn att ansökan är 
godkänd.

Or. de
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Ändringsförslag 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 5 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) När det gäller andra 
prövningsprodukter än de som avses i led 
a, omedelbart efter ansökningsdatum 
förutsatt att den berörda medlemsstaten 
beslutat det och att det kan styrkas att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Efter utgången av tidsfristen på 35 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 
medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

c) Efter utgången av tidsfristen på 60 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 
medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

Or. de

Ändringsförslag 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 51a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 51a
Etisk kommitté

En klinisk prövning kan bara godkännas 
efter att en oberoende etisk kommitté har 
gjort en positiv utvärdering av den 
kliniska prövningen. I den etiska 
kommitténs yttrande ska hänsyn tas till 
den medicinska genomförbarheten, av 
försökspersonernas samtycke efter att 
dessa har fått fullständig information om 
möjliga risker och faror i samband med 
den kliniska prövningen, samt 
prövningsställets och prövarnas 
lämplighet. 
Den etiska kommitténs uppgift är att 
skydda försökspersonernas, användarnas 
och tredje parts rättigheter, säkerhet och 
välbefinnande. Denna kommitté måste 
vara en oberoende part gentemot 
forskningen och sponsorn och i 
förhållande till all annan påverkan. 
Kommittén måste följa såväl nationella 
som internationella standarder.
Den etiska kommittén ska vara 
sammansatt av ett adekvat antal 
ledamöter med lämpliga kvalifikationer. 
Även företrädare för det civila samhället 
måste dock finnas i en etisk kommitté.

Or. de

Motivering

För de kliniska prövningarna måste det även inom området medicintekniska produkter tas 
fram tydliga regler när det gäller den etiska kommittén. Standarderna för en etisk kommitté 
inom området medicintekniska produkter bör anpassas till den slutliga versionen av 
Europaparlamentets och rådets förordning om kliniska prövningar av humanläkemedel och 
om upphävande av direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 619
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som bedömer ansökan inte berörs 
av intressekonflikter, att de är oberoende 
av såväl sponsorn som den institution där 
prövningsstället är beläget och de prövare 
som deltar samt att de står fria från varje 
annan otillbörlig påverkan.

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som bedömer ansökan är 
oberoende av såväl sponsorn som de 
prövare som deltar samt att de står fria från 
varje annan otillbörlig påverkan.

Or. fr

Ändringsförslag 620
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till en 
ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en 
patients ståndpunkt beaktas.

Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett
rimligt antal personer som tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till en 
ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Patienternas ståndpunkt 
ska beaktas.

Listan över bedömare bör göras 
tillgänglig för sponsorn

Or. en

Ändringsförslag 621
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 6 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till en 
ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
ståndpunkt beaktas.

Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till en 
ståndpunkt som intas av fler än en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
ståndpunkt beaktas.

Or. en

Motivering

”Minst en patients” är inte tillräckligt. En patients åsikt räcker inte, eftersom en enda patient 
knappast kan stå för alla patienters åsikter i en undersökning.

Ändringsförslag 622
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 89 för att, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen och ändringar i det 
internationella regelverket, ändra eller 
komplettera kraven för den dokumentation 
enligt kapitel II i bilaga XIV som ska 
lämnas med tillsammans med ansökan om 
klinisk prövning.

7. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med
artikel 88 för att, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen och ändringar i det 
internationella regelverket, ändra eller 
komplettera kraven för den dokumentation 
enligt kapitel II i bilaga XIV som ska 
lämnas med tillsammans med ansökan om 
klinisk prövning.

Or. fr

Ändringsförslag 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och mellan dem och 
kommissionen i enlighet med artikel 56.

b) Informationsutbyte mellan 
medlemsstaterna och mellan dem och 
kommissionen i enlighet med artikel 56.
Alla relevanta uppdateringar av 
informationen om en undersökning bör 
publiceras i databasen, till exempel 
åtgärder som vidtagits av medlemsstater 
för att avsluta, skjuta upp eller ändra en 
undersökning, liksom uppdaterad 
information om nytta-/riskförhållandet 
eller brådskande säkerhetsåtgärder som 
vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 624
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) de kliniska undersökningsrapporterna 
från sponsorer i artikel 58.5

Or. en

Motivering

Det bör klargöras att kliniska undersökningsrapporter ska ingå i den information som är 
tillgänglig för allmänheten och för hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa ändringar 
säkerställer att det sannolika utfallet av förhandlingarna om kliniska prövningar i viss grad 
blir sammanhållet.

Ändringsförslag 625
Gilles Pargneaux
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Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr […/…]. Med undantag 
för den information som avses i artikel 52 
ska endast medlemsstaterna och 
kommissionen ha tillgång till den 
information som samlats in och behandlats 
i det elektroniska systemet.

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr […/…] och den 
europeiska databasen för medicintekniska 
produkter (Eudamed), inrättad genom 
kommissionens beslut 2010/227/EU. Med 
undantag för den information som avses i 
artikel 52 ska endast medlemsstaterna och 
kommissionen ha tillgång till den 
information som samlats in och behandlats 
i det elektroniska systemet.

Or. fr

Motivering

Kompatibiliteten mellan det elektroniska systemet och den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter (Eudamed) bör också nämnas.

Ändringsförslag 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr […/…]. Med undantag 
för den information som avses i artikel 52 
ska endast medlemsstaterna och 
kommissionen ha tillgång till den 

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel [...] i 
förordning (EU) nr [.../...]. Med undantag 
för den information som avses i artikel 52 
ska medlemsstaterna och kommissionen ha 
tillgång till den information som samlats in 
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information som samlats in och behandlats 
i det elektroniska systemet.

och behandlats i det elektroniska systemet.
Kommissionen ska också se till att hälso-
och sjukvårdspersonal och patienter har 
tillgång till det elektroniska systemet. 
Allmänheten ska ges tillgång till uppgifter 
från databasen, i enlighet med förordning 
(EG) nr 1049/2001.

Or. en

Ändringsförslag 627
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med
artikel 89 för att fastställa vilka andra 
uppgifter om kliniska prövningar av dem 
som samlats in och behandlats i det 
elektroniska systemet som ska vara allmänt 
tillgängliga, för att möjliggöra 
driftskompatibilitet med den EU-databas 
för kliniska prövningar av 
humanläkemedel som upprättats genom 
förordning (EU) nr […/…]. Artikel 52.3 
och 52.4 ska tillämpas.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta genomförandeakter i enlighet med
artikel 88 för att fastställa vilka andra 
uppgifter om kliniska prövningar av dem 
som samlats in och behandlats i det 
elektroniska systemet som ska vara allmänt 
tillgängliga, för att möjliggöra 
driftskompatibilitet med den EU-databas 
för kliniska prövningar av 
humanläkemedel som upprättats genom 
förordning (EU) nr […/…]. Artikel 52.3 
och 52.4 ska tillämpas.

Or. fr

Ändringsförslag 628
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast ett år efter att den kliniska 
prövningen har avslutats ska sponsorn 
lämna en sammanfattning av resultaten av 

3. Senast ett år efter att den kliniska 
prövningen har avslutats ska sponsorn 
lämna resultaten av den kliniska 
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den kliniska prövningen till 
medlemsstaterna i form av en klinisk 
prövningsrapport enligt kapitel I avsnitt 2.7
i bilaga XIV. Om det av vetenskapliga skäl 
inte är möjligt att lämna in den kliniska 
prövningsrapporten inom ett år ska den 
lämnas in så fort den är tillgänglig. I detta 
fall ska det i den kliniska prövningsplan 
som avses i kapitel II avsnitt 3 i bilaga XIV 
anges när resultaten av den kliniska 
prövningen kommer att lämnas in och ges 
en förklaring.

prövningen till medlemsstaterna i form av 
en klinisk prövningsrapport enligt kapitel I 
avsnitt 2.7 i bilaga XIV. Om det av 
vetenskapliga skäl inte är möjligt att lämna 
in den kliniska prövningsrapporten inom 
ett år ska den lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i den kliniska 
prövningsplan som avses i kapitel II 
avsnitt 3 i bilaga XIV anges när resultaten 
av den kliniska prövningen kommer att 
lämnas in och ges en förklaring.

Or. en

Motivering

Även om rapporten om studien av kliniska prestanda är ett slags sammanfattning är det 
viktigt att tillverkarna förstår att denna rapport kommer att ingå i den allmänt tillgängliga 
informationen.

Ändringsförslag 629
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorn för en klinisk prövning som 
ska genomföras i mer än en medlemsstat
får vid tillämpning av artikel 51 lämna en 
enda ansökan, via det elektroniska system 
som avses i artikel 53, som när den tagits 
emot översänds elektroniskt till de berörda 
medlemsstaterna.

1. Sponsorn för en klinisk prövning får vid 
tillämpning av artikel 51 lämna den
ansökan, via det elektroniska system som 
avses i artikel 53, som när den tagits emot 
översänds elektroniskt till de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Möjligheten till registrering via databasen bör finnas för alla studier, också när studien bara 
genomförs i en medlemsstat.
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Ändringsförslag 630
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 3 – stycke 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Ange resultaten av den samordnade 
bedömningen i en rapport som de andra 
berörda medlemsstaterna ska ta hänsyn till
när de fattar beslut om sponsorns ansökan i 
enlighet med artikel 51.5.

b) Ange resultaten av den samordnade 
bedömningen i en rapport som de andra 
berörda medlemsstaterna ska godkänna
när de fattar beslut om sponsorns ansökan i 
enlighet med artikel 51.5.

Or. en

Ändringsförslag 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Nya resultat i samband med någon av de 
händelser som avses i leden a–c.

d) Nya resultat i samband med någon av de 
händelser som avses i leden a–c.

Information om tillbud som orsakas av 
användarfel bör också samlas in, eftersom 
sådana är en mycket vanlig orsak till 
tillbud med medicintekniska produkter. 
Denna information kan bidra till att 
förbättra säkerheten och kunskaperna om 
produkten.
Förordningen bör också göra det möjligt 
för medlemsstaterna att införa 
icke-elektroniska format för rapportering, 
så att patienter som inte har tillgång till 
internet kan rapportera.

Or. en

Ändringsförslag 632
Michèle Rivasi
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Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Led a i denna punkt ska också tillämpas 
på hälso- och sjukvårdspersonal i kontakt 
med de patienter som skadats.

Or. en

Ändringsförslag 633
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 635
Françoise Grossetête
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Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, däribland läkare och 
farmaceuter, användare och patienter att 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

Or. fr

Ändringsförslag 636
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, däribland läkare och 
farmaceuter, användare och patienter att 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

Or. fr
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Motivering

Ändringsförslaget återspeglar direktivet om säkerhetsövervakning av läkemedel.

Ändringsförslag 637
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, däribland läkare och 
farmaceuter, användare och patienter att 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

Or. en

Motivering

Detta villkor återspeglar regelverket i direktivet om säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel.

Ändringsförslag 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra och göra det 
lättare för hälso- och sjukvårdspersonal, 
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att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska registrera sådana 
rapporter centralt på nationell nivå. En 
nationell behörig myndighet som får 
sådana rapporter ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att den berörda 
produktens tillverkare har underrättats om 
tillbudet. Tillverkaren ska se till att det 
görs en lämplig uppföljning.

användare och patienter att rapportera 
misstänkta allvarliga tillbud enligt 
punkt 1 a till sina behöriga myndigheter. 
De ska registrera sådana rapporter centralt 
på nationell nivå. En nationell behörig 
myndighet som får sådana rapporter ska 
vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att den berörda produktens 
tillverkare har underrättats om tillbudet. 
Tillverkaren ska se till att det görs en 
lämplig uppföljning.

Or. en

Ändringsförslag 639
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samordna 
utvecklingen av standardblanketter i 
webbformat för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas rapportering av allvarliga 
tillbud.

Medlemsstaterna ska samordna 
utvecklingen av standardblanketter i 
webbformat för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas rapportering av allvarliga 
tillbud. Medlemsstaterna ska också ge 
hälso- och sjukvårdspersonal, användare 
och patienter andra möjligheter att 
rapportera misstänkta tillbud till 
nationella behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 640
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samordna Medlemsstaterna ska samordna 
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utvecklingen av standardblanketter i 
webbformat för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas rapportering av allvarliga 
tillbud.

utvecklingen av standardblanketter i 
webbformat samt icke-elektroniska format
för hälso- och sjukvårdspersonalens, 
användarnas och patienternas rapportering 
av allvarliga tillbud.

Or. en

Ändringsförslag 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tillverkare av specialanpassade 
produkter ska rapportera de allvarliga
tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder 
på marknaden som avses i punkt 1 till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där produkten i fråga har tillhandahållits.

4. Tillverkare av specialanpassade 
produkter ska omedelbart rapportera de 
tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder 
på marknaden som avses i punkt 1 till den 
behöriga myndigheten i den medlemsstat 
där produkten i fråga har tillhandahållits.

Or. en

Ändringsförslag 642
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla följande information:

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna vidareutveckla den 
befintliga europeiska databas för 
medicintekniska produkter (Eudamed) 
som inrättats genom kommissionens 
beslut 2010/227/EU och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla följande information:

Or. en
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Ändringsförslag 643
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 1 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) de periodiska säkerhetsrapporter som 
utarbetats av tillverkare, som avses i 
artikel 63a.

Or. en

Ändringsförslag 644
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen, de anmälda 
organen och tillverkarna, i de fall 
informationen berör den egna produkten,
ska ha tillgång till den information som har 
samlats in och behandlats i det elektroniska 
systemet.

Or. de

Ändringsförslag 645
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
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anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

anmälda organen ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.
Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter var sjätte månad ge en översikt 
av denna information för allmänheten 
och hälso- och sjukvårdspersonal. Denna 
information ska vara tillgänglig via den 
europeiska databas som avses i artikel 27.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att kunna dra nytta av en översikt 
över övervaknings- och marknadskontrollinformationen. Eftersom denna information måste 
hanteras med försiktighet är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att tillhandahålla den till den europeiska databasen.

Ändringsförslag 646
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning.

3. Kommissionen ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal har full tillgång till det 
elektroniska systemet och att allmänheten 
har tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning.

Or. de

Motivering

För att kunna använda de medicintekniska produkterna rationellt måste läkare och kirurger 
fatta beslut om vilka produkter de ska använda utifrån effektiviteten och säkerheten. Hälso-
och sjukvårdspersonal bör ha tillgång till alla fakta, däribland uppgifter om teknisk 
prestanda samt för- och eftermarknadsstudier som tillverkarna har tagit fram inför 
produktgodkännandet.
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Ändringsförslag 647
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har 
tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning.

3. Kommissionen ska se till att hälso- och 
sjukvårdspersonal och allmänheten har
fullständig tillgång till det elektroniska 
systemet enligt den befintliga 
lagstiftningen om uppgiftsskydd och 
immateriella rättigheter.

Or. en

Ändringsförslag 648
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Rapporterna och informationen som 
avses i artikel 62.5 ska också automatiskt 
överföras för den aktuella produkten via 
det elektroniska systemet till det anmälda 
organ som utfärdade intyget i enlighet 
med artikel 45.

Or. en

Motivering

Integrationen av de anmälda organen i informationsutbytet med myndigheterna för 
marknadskontroll måste utvidgas och klart definieras. I synnerhet behöver de anmälda 
organen – inom ramverket för automatiska och harmoniserade kommunikationsprocedurer –
sammanställd information för att kunna se utvecklingar, omedelbart beakta ny information 
och snabbt och på lämpligt sätt reagera på händelser och tillbud, till exempel genom 
efterhandskontroller, återkallelser eller indragning av tillstånd.
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Ändringsförslag 649
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Rapporterna och informationen som 
avses i artikel 62.5 ska också automatiskt 
överföras gällande den aktuella 
produkten via det elektroniska systemet 
till det anmälda organ som utfärdade 
intyget i enlighet med artikel 45.

Or. en

Ändringsförslag 650
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Inget ytterligare nationellt 
registreringssystem ska inrättas, utan 
endast det europeiska 
registreringssystemet bör gälla.

Or. de

Ändringsförslag 651
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 63a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 63a
Periodiska säkerhetsrapporter

1. Tillverkare av medicintekniska 
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produkter i klass III ska till det 
elektroniska system som avses i artikel 62
rapportera följande:
a) Sammanfattningar av uppgifter om 
nyttan och riskerna med de 
medicintekniska produkterna, inbegripet 
resultaten av alla studier, med beaktande 
av deras eventuella inverkan på 
certifieringen.
b) En vetenskaplig utvärdering av den
medicintekniska produktens nytta-
/riskförhållande.
c) Alla uppgifter om försäljningsvolymen 
för de medicintekniska produkterna, 
inklusive en uppskattning av den 
population som exponeras för den 
medicintekniska produkten.
2. Hur ofta tillverkarna ska avge den 
rapport som avses i punkt 1 ska anges i 
den vetenskapliga bedömning som 
samordningsgruppen ska göra i enlighet 
med artikel 44.
Tillverkarna ska lämna in periodiska 
säkerhetsrapporter till de behöriga 
myndigheterna omedelbart på begäran 
eller minst en gång per år under de två 
första åren efter att den medicintekniska 
produkten släppts ut på marknaden för 
första gången.
3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska utvärdera 
periodiska säkerhetsrapporter för att 
fastställa om det finns nya risker eller om 
riskerna har förändrats, eller om den 
medicintekniska produktens nytta-
/riskförhållande har förändrats.
4. Efter utvärderingen av den periodiska 
säkerhetsrapporten ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter besluta om någon åtgärd 
behövs för den aktuella medicintekniska 
produkten. Samordningsgruppen ska 
informera det anmälda organet om det 
vetenskapliga utlåtandet är negativt. I så 
fall ska det anmälda organet behålla, 
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ändra, upphäva eller återkalla 
godkännandet beroende på vad som är 
lämpligt. 

Or. en

Ändringsförslag 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att alla 
upplysningar som de i enlighet med 
artikel 61 får om ett allvarligt tillbud som 
har inträffat på deras territorium eller en 
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden 
som vidtas eller ska vidtas på deras 
territorium, utvärderas centralt på nationell 
nivå av deras behöriga myndighet, om 
möjligt tillsammans med tillverkaren.

1. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att säkerställa att alla 
upplysningar som de i enlighet med 
artikel 61 får om ett tillbud som har 
inträffat på deras territorium eller en 
korrigerande säkerhetsåtgärd på marknaden 
som vidtas eller ska vidtas på deras 
territorium, utvärderas centralt på nationell 
nivå av deras behöriga myndighet, om 
möjligt tillsammans med tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 653
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den behöriga myndigheten efter att ha 
mottagit rapporter i enlighet med 
artikel 61.3 konstaterar att rapporterna 
gäller ett allvarligt tillbud ska den utan 
dröjsmål anmäla rapporterna till det 
elektroniska system som avses i artikel 62, 
om inte samma tillbud redan har 
rapporterats av tillverkaren.

Om den behöriga myndigheten efter att ha 
mottagit rapporter i enlighet med 
artikel 61.3 konstaterar att rapporterna 
gäller ett tillbud ska den utan dröjsmål 
anmäla rapporterna till det elektroniska 
system som avses i artikel 62.
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Or. en

Ändringsförslag 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 
rapporterade allvarliga tillbuden eller 
korrigerande säkerhetsåtgärderna på 
marknaden, med beaktande av sådana 
kriterier som orsakssamband, 
detekterbarhet och sannolikhet för att 
problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans 
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av tillbudet.

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 
rapporterade allvarliga tillbuden eller 
korrigerande säkerhetsåtgärderna på 
marknaden, med beaktande av sådana 
kriterier som orsakssamband, 
detekterbarhet och sannolikhet för att 
problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans 
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av tillbudet och 
dessutom ta hänsyn till patienternas 
synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 
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rapporterade allvarliga tillbuden eller 
korrigerande säkerhetsåtgärderna på 
marknaden, med beaktande av sådana
kriterier som orsakssamband, 
detekterbarhet och sannolikhet för att 
problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans 
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av tillbudet.

rapporterade tillbuden eller korrigerande 
säkerhetsåtgärderna på marknaden, med 
beaktande av sådana kriterier som 
orsakssamband, detekterbarhet och 
sannolikhet för att problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans 
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av tillbudet.

Or. en

Ändringsförslag 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I fråga om de produkter som avses i 
artikel 1.4 första stycket och i de fall det 
allvarliga tillbudet eller den korrigerande 
säkerhetsåtgärden på marknaden kan 
hänföras till en substans som om den 
används separat anses vara ett läkemedel, 
ska den utvärderande behöriga 
myndigheten eller den samordnande 
behöriga myndighet som avses i punkt 6 
underrätta den berörda behöriga myndighet 
för läkemedel, eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), som det 
anmälda organet rådfrågat i enlighet med 
artikel 42.2 andra stycket.

3. I fråga om de produkter som avses i 
artikel 1.4 första stycket och i de fall 
tillbudet eller den korrigerande 
säkerhetsåtgärden på marknaden kan 
hänföras till en substans som om den 
används separat anses vara ett läkemedel, 
ska den utvärderande behöriga 
myndigheten eller den samordnande 
behöriga myndighet som avses i punkt 6 
underrätta den berörda behöriga myndighet 
för läkemedel, eller Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMA), som det 
anmälda organet rådfrågat i enlighet med 
artikel 42.2 andra stycket.

Or. en
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Ändringsförslag 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I fråga om de produkter som omfattas av 
denna förordning i enlighet med 
artikel 1.2 e och i de fall det allvarliga
tillbudet eller den korrigerande 
säkerhetsåtgärden på marknaden kan 
hänföras till de vävnader eller celler från 
människa som använts vid tillverkning av 
produkten, ska den behöriga myndigheten 
eller den samordnande behöriga myndighet 
som avses i punkt 6 underrätta den berörda 
behöriga myndighet för mänskliga 
vävnader och celler som det anmälda 
organet rådfrågat i enlighet med 
artikel 42.2 tredje stycket.

I fråga om de produkter som omfattas av 
denna förordning i enlighet med
artikel 1.2 e och i de fall tillbudet eller den 
korrigerande säkerhetsåtgärden på 
marknaden kan hänföras till de vävnader 
eller celler från människa som använts vid 
tillverkning av produkten, ska den behöriga 
myndigheten eller den samordnande 
behöriga myndighet som avses i punkt 6 
underrätta den berörda behöriga myndighet 
för mänskliga vävnader och celler som det 
anmälda organet rådfrågat i enlighet med 
artikel 42.2 tredje stycket.

Or. en

Ändringsförslag 658
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Efter slutförd bedömning ska den 
utvärderande behöriga myndigheten via det 
elektroniska system som avses i artikel 62 
utan dröjsmål informera de andra behöriga 
myndigheterna om den korrigerande åtgärd 
som tillverkaren vidtagit, planerat eller 
ålagts för att minimera risken för 
upprepning av ett allvarligt tillbud, samt 
tillhandahålla information om de 
bakomliggande händelserna och resultatet 
av bedömningen.

4. Efter slutförd bedömning ska den 
utvärderande behöriga myndigheten via det 
elektroniska system som avses i artikel 62 
utan dröjsmål informera de andra behöriga 
myndigheterna om den korrigerande åtgärd 
som tillverkaren vidtagit, planerat eller 
ålagts för att minimera risken för 
upprepning samt tillhandahålla information 
om de bakomliggande händelserna och 
resultatet av bedömningen.

Or. en
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Ändringsförslag 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 6 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Om likartade allvarliga tillbud med 
samma produkt eller produkttyp från 
samma tillverkare inträffar i mer än en 
medlemsstat.

a) Om likartade tillbud med samma 
produkt eller produkttyp från samma 
tillverkare inträffar i mer än en 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 7 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att övervaka tillverkarens undersökning
av det allvarliga tillbudet och den 
korrigerande åtgärd som ska vidtas.

a) Att övervaka tillverkarens undersökning 
av tillbudet och den korrigerande åtgärd 
som ska vidtas.

Or. en

Ändringsförslag 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 7 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Att samråda med det anmälda organ som 
utfärdat ett intyg för den berörda produkten 
i enlighet med artikel 45 om det allvarliga
tillbudets konsekvenser för intyget.

b) Att samråda med det anmälda organ som 
utfärdat ett intyg för den berörda produkten 
i enlighet med artikel 45 om tillbudets 
konsekvenser för intyget.
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Or. en

Ändringsförslag 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 64 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare av produkter i klasserna IIb och 
III ska till det elektroniska system som 
avses i artikel 62 rapportera alla statistiskt 
signifikanta ökningar av frekvens eller 
allvarlighetsgrad i fråga om tillbud som 
inte är allvarliga eller förväntade oönskade 
bieffekter som har betydande inverkan på 
den analys av nytta/riskförhållandet som 
avses i avsnitten 1 och 5 i bilaga I och som 
har lett eller kan leda till oacceptabla risker 
för patienternas, användarnas eller andra 
personers hälsa eller säkerhet när de vägs 
mot den avsedda nyttan. Den signifikanta 
ökningen ska fastställas i jämförelse med 
förutsebar frekvens eller allvarlighetsgrad i 
fråga om sådana tillbud eller förväntade 
oönskade bieffekter av den berörda 
produkten, produktkategorin eller 
produktgruppen under en viss tid som 
fastställts i tillverkarens bedömning av 
överensstämmelse. Artikel 63 ska 
tillämpas.

Tillverkare av produkter i klasserna IIb och 
III ska till det elektroniska system som 
avses i artikel 62 rapportera alla statistiskt 
signifikanta ökningar av frekvens eller 
allvarlighetsgrad i fråga om alla tillbud 
eller förväntade oönskade bieffekter som 
har betydande inverkan på den analys av 
nytta-/riskförhållandet som avses i 
avsnitten 1 och 5 i bilaga I och som har lett 
eller kan leda till oacceptabla risker för 
patienternas, användarnas eller andra 
personers hälsa eller säkerhet när de vägs 
mot den avsedda nyttan. Den signifikanta 
ökningen ska fastställas i jämförelse med 
förutsebar frekvens eller allvarlighetsgrad i 
fråga om sådana tillbud eller förväntade 
oönskade bieffekter av den berörda 
produkten, produktkategorin eller 
produktgruppen under en viss tid som 
fastställts i tillverkarens bedömning av 
överensstämmelse. Artikel 63 ska 
tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 663
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 64 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medicintekniska produkter som omfattas 
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av EU:s direktiv om kvalitet och säkerhet
på blod.
1. Denna förordning påverkar inte 
bestämmelser som redan finns och är 
genomförda på EU-nivå, som rör 
insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av humanblod 
och blodkomponenter.
2. Medicintekniska produkter för 
insamling, kontroll, framställning, 
förvaring och distribution av humanblod 
och blodkomponenter behandlas i 
huvudsak i Europarlamentets och rådets 
direktiv 2002/98/EG och i de standarder 
som fastställdes i rådet den 
27 januari 2003 om kvalitets- och 
säkerhetsnormer för insamling, kontroll, 
framställning, förvaring och distribution. 
3. Åtgärder som rör spårbarheten och 
övervakningen av humanblod och 
blodkomponenter har en högre standard 
än vad som är fallet i den föreliggande 
förordningen. Detta bör bibehållas i 
patienternas intresse.

Or. de

Ändringsförslag 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Klassificering av allvarliga tillbud och 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden avseende specifika produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper.

a) Klassificering av tillbud och 
korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden avseende specifika produkter, 
produktkategorier eller produktgrupper.

Or. en
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Ändringsförslag 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Enhetliga formulär för rapportering av
allvarliga tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden, 
regelbundna summeringsrapporter från 
tillverkarna enligt artikel 61 och 
trendrapporter enligt artikel 64.

b) Enhetliga formulär för rapportering av 
tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder 
på marknaden, regelbundna 
summeringsrapporter från tillverkarna 
enligt artikel 61 och trendrapporter enligt 
artikel 64.

Or. en

Ändringsförslag 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Tidsfrister för rapportering av allvarliga
tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder 
på marknaden, regelbundna 
summeringsrapporter från tillverkarna 
enligt artikel 61 och trendrapporter enligt 
artikel 64, med beaktande av hur allvarlig 
den händelse är som ska rapporteras.

c) Tidsfrister för rapportering av tillbud 
och korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden, regelbundna 
summeringsrapporter från tillverkarna 
enligt artikel 61 och trendrapporter enligt 
artikel 64, med beaktande av hur allvarlig 
den händelse är som ska rapporteras.

Or. en

Ändringsförslag 667
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 66 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid utarbetandet av 
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genomförandeakterna ska kommissionen 
först rådfråga rådgivningsgruppen för 
medicintekniska produkter

Or. en

Motivering

För att säkerställa insyn och intressenternas fulla medverkan bör kommissionen i regel 
rådfråga intressenterna via rådgivningsgruppen för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 668
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Artikel 67a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 67a
Inspektion av aktörer

1. Som en del av marknadskontrollen ska 
den berörda myndigheten i varje 
medlemsstat genom lämpliga inspektioner 
säkerställa att bestämmelserna i denna 
förordning efterlevs av de ekonomiska 
aktörer vars produkter är avsedda att 
tillhandahållas på unionsmarknaden.
Dessa inspektioner utförs på plats hos de 
ekonomiska aktörerna av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat där den 
ekonomiska aktören är etablerad och med 
hänsyn tagen till vilken riskgrupp 
produkten tillhör.
2. Inspektionerna ska utföras av 
tjänstemän vid den ansvariga 
myndigheten som har befogenhet att
a) besöka de ekonomiska aktörernas 
lokaler för att genomföra en fysisk 
inspektion av lokalerna och verksamheten 
som rör produkter som är avsedda att 
tillhandahållas på unionsmarknaden,
b) ta de prover som de har behov av, 
särskilt i avsikt att utföra oberoende 
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analyser i ett officiellt laboratorium,
c) kontrollera alla dokument och all 
information av relevans för inspektionen,
d) inspektera den ekonomiska aktörens 
lokaler, arkiv och dokument som rör 
efterlevandet av generella 
säkerhetsföreskrifter och prestanda samt 
kraven i fråga om övervakning.
Representanterna från en behörig 
myndighet kan assisteras av experter 
utsedda av den behöriga myndigheten.
3. Efter varje inspektion enligt punkt 1 i 
denna artikel ska den behöriga 
myndigheten rapportera om den 
inspekterade partens efterlevnad av de 
rättsliga och tekniska kraven i denna 
förordning.
Den behöriga myndigheten som har utfört 
inspektionen ska underrätta den 
inspekterade parten om rapportens 
innehåll. Innan den behöriga 
myndigheten antar rapporten ska den ge 
den inspekterade parten tillfälle att lämna 
synpunkter.
Den slutgiltiga inspektionsrapporten som 
avses i denna punkt ska läggas in i det 
elektroniska system som avses i 
artikel 27 f. Medlemsstaterna, 
kommissionen och de anmälda organen 
ska ha tillgång till rapporterna i det 
elektroniska systemet. 
4. Om den behöriga myndigheten i en 
medlemsstat misstänker att en ekonomisk 
aktör i en annan medlemsstat inte 
efterlever de rättsliga kraven i denna 
förordning, eller om denne önskar 
undersöka en särskild fråga, kan denne 
begära kompletterande information från 
denna medlemsstat och begära att en 
inspektion genomförs alternativt 
genomföra en gemensam inspektion. 
Inspektionen kan också utföras på 
begäran av en medlemsstat eller 
kommissionen.
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5. Utan att det påverkar eventuella avtal 
mellan unionen och ett tredjeland kan de 
inspektioner som avses i punkt 1 också 
genomföras i en ekonomisk aktörs lokaler 
i ett tredjeland, i de fall den 
medicintekniska produkten är avsedd av 
tillhandahållas på unionsmarknaden. En 
ekonomisk aktör som är etablerad i ett 
tredjeland måste i detta fall underkasta 
sig en sådan inspektion som avses i denna 
artikel.
6. Samarbetet mellan behöriga 
myndigheter och medlemsstater ska bestå 
av utbyte av information om 
inspektionsförfaranden och resultat av 
genomförda inspektioner. De behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna ska 
också samarbeta för att samordna 
inspektioner inom unionen och i 
tredjeländer, särskilt vid undersökning av 
en särskild fråga. Kommissionen ska
hållas informerad.

Or. fr

Motivering

Principer för inspektioner av aktörer som utförs av behöriga myndigheter bör fastställas, 
eftersom dessa är en ytterst viktig del av marknadskontrollen. I likhet med 
direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel bör införandet av en ny artikel föreslås, där man 
fastställer principer för de inspektioner av aktörer inom sektorn för medicintekniska 
produkter som utförs av behöriga myndigheter.

Ändringsförslag 669
Horst Schnellhardt

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
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kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt och motiverat, ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna. De får 
förstöra eller på annat sätt göra sådana 
produkter obrukbara som utgör en allvarlig 
risk, om de anser att det är nödvändigt.

kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt och motiverat, även 
oanmält ha tillträde till de ekonomiska 
aktörernas lokaler och ha rätt att ta 
nödvändiga provexemplar av produkterna. 
De får förstöra eller på annat sätt göra 
sådana produkter obrukbara som utgör en 
allvarlig risk, om de anser att det är 
nödvändigt.

Or. de

Motivering

För att minska risken för bedrägerier är det lämpligt att även genomföra oanmälda kontroller 
vid tillverkningen av medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 670
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
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ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt och motiverat, ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna. De får 
förstöra eller på annat sätt göra sådana 
produkter obrukbara som utgör en allvarlig 
risk, om de anser att det är nödvändigt.

ska kunna utöva sin verksamhet, och ska 
ha tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna för analys i 
ett officiellt laboratorium. De får förstöra 
eller på annat sätt göra sådana produkter 
obrukbara som utgör en allvarlig risk, om 
de anser att det är nödvändigt.

Or. en

Ändringsförslag 671
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt och motiverat, ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna. De får 
förstöra eller på annat sätt göra sådana 
produkter obrukbara som utgör en allvarlig
risk, om de anser att det är nödvändigt.

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt, ha tillträde till de 
ekonomiska aktörernas lokaler och ha rätt 
att ta nödvändiga provexemplar av 
produkterna. De får förstöra eller på annat 
sätt göra sådana produkter obrukbara som 
utgör en risk, om de anser att det är 
nödvändigt.

Or. en
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Ändringsförslag 672
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna ska utse 
inspektörer som har befogenhet att göra 
de kontroller som avses i punkt 1. Vid 
dessa kontroller kan man bistås av 
experter som utsetts av de behöriga
myndigheterna. Kontrollerna ska utföras 
av inspektörerna i den medlemsstat där 
den ekonomiska aktören har sitt säte.

Or. en

Ändringsförslag 673
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Metoderna för och omfattningen av de 
oanmälda kontrollerna samt de kostnader 
som uppstår för den ekonomiska aktören 
på grund av de oanmälda kontrollerna 
kan läggas till de regelbundna 
kontrollerna, såvida inga väsentliga 
anmärkningar uppstår inom ramen för 
kontrollen. Utformningen och utförandet 
av oanmälda kontroller måste alltid följa 
proportionalitetsprincipen och baseras på 
särskild hänsyn till en produkts 
riskpotential.

Or. de

Ändringsförslag 674
Horst Schnellhardt
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Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över kontrollverksamheten och bedöma 
hur den fungerar. Denna översyn och
dessa bedömningar ska genomföras minst 
vart fjärde år, och resultatet ska meddelas 
de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen. Den berörda 
medlemsstaten ska hålla en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig
för allmänheten.

2. Medlemsstaterna ska regelbundet
planera och se över
övervakningsverksamheten och bedöma 
hur den fungerar. För detta syfte ska 
medlemsstaterna utforma strategiska 
kontrollplaner som fastställer 
riskkategorisering, 
övervakningsintervaller, typen av 
övervakningsåtgärder samt personal- och 
materialresurser för genomförandet av 
kontrollerna. En översyn och bedömning 
av verksamheten ska genomföras minst 
vart fjärde år, och resultatet ska meddelas 
de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen. Kommissionen kan 
utfärda rekommendationer för 
anpassningar i kontrollplanerna. Den 
berörda medlemsstaten ska hålla en 
sammanfattning av resultaten samt 
kommissionens rekommendationer 
tillgängliga för allmänheten.

Or. de

Motivering

För att följa reglerna och därmed garantera en hög skyddsnivå för patienterna är en 
strategisk övervakning av tillverkningen av medicintekniska produkter på grundval av 
riskerna för patienternas hälsa motiverad.

Ändringsförslag 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över kontrollverksamheten och bedöma hur 

2. Medlemsstaterna ska regelbundet se 
över kontrollverksamheten och bedöma hur 
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den fungerar. Denna översyn och dessa 
bedömningar ska genomföras minst vart 
fjärde år, och resultatet ska meddelas de 
övriga medlemsstaterna och 
kommissionen. Den berörda 
medlemsstaten ska hålla en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

den fungerar. Denna översyn och dessa 
bedömningar ska genomföras minst
vartannat år, och resultatet ska meddelas 
de övriga medlemsstaterna och 
kommissionen. Den berörda 
medlemsstaten ska hålla en 
sammanfattning av resultaten tillgänglig 
för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 676
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
eventuella internationella avtal som 
ingåtts mellan unionen och tredjeländer 
kan de kontroller som avses i punkt 1 
också äga rum i de ekonomiska 
aktörernas lokaler i ett tredjeland, om 
avsikten är att produkten ska göras 
tillgänglig på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 677
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Efter varje kontroll, som avses i 
punkt 1, ska den berörda behöriga 
myndigheten rapportera till den 
inspekterade ekonomiska aktören om 
graden av efterlevnad av denna 
förordning. Innan den behöriga 
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myndigheten antar rapporten ska den ge 
den inspekterade ekonomiska aktören 
tillfälle att lämna synpunkter.

Or. en

Ändringsförslag 678
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Kommissionen ska fastställa 
detaljerade riktlinjer för principerna för 
utförandet av de kontroller som avses i 
denna artikel, inklusive framför allt om 
inspektörernas kvalifikationer, om 
inspektionsarrangemangen och om 
tillgång till data och information som 
finns hos de ekonomiska aktörerna.

Or. en

Ändringsförslag 679
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna, för kommissionen
och för de anmälda organen.

Or. en
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Motivering

Integrationen av de anmälda organen i informationsutbytet med myndigheterna för 
marknadskontroll måste utvidgas och klart definieras. I synnerhet behöver de anmälda 
organen – inom ramverket för automatiska och harmoniserade kommunikationsprocedurer –
sammanställd information för att kunna se utvecklingar, omedelbart beakta ny information 
och snabbt och på lämpligt sätt reagera på händelser och tillbud, till exempel genom 
efterhandskontroller, återkallelser eller indragning av tillstånd.

Ändringsförslag 680
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna och kommissionen.
Kommissionen ska i samråd med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ge en översikt av denna 
information var sjätte månad, för 
allmänheten och för hälso- och 
sjukvårdspersonal. Denna information 
ska vara tillgänglig via den europeiska 
databasen i artikel 27.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att kunna dra nytta av en översikt 
över övervaknings- och marknadskontrollinformation. Eftersom denna information måste 
hanteras med försiktighet är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att tillhandahålla denna information till den europeiska databasen.

Ändringsförslag 681
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2 – stycke 1a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Informationen gällande leden a, b, c och 
d i artikel 68 punkt 1 ska göras tillgänglig 
för samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter, som ska 
meddela den vid det första mötet för 
rådgivningsgruppen för medicintekniska 
produkter efter att informationen blivit 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 682
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 69

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om en medlemsstats behöriga myndigheter 
på grundval av övervakningsdata eller 
annan information har tillräckliga skäl för 
att anta att en produkt utgör en risk för 
patienternas, användarnas eller andra 
människors hälsa eller säkerhet, ska de 
göra en utvärdering av produkten 
omfattande alla de krav som fastställs i 
denna förordning och som är relevanta med 
tanke på riskerna med produkten. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska i den 
mån som krävs samarbeta med de behöriga 
myndigheterna.

Om en medlemsstats behöriga myndigheter 
på grundval av övervakningsdata eller 
annan information har tillräckliga skäl för 
att anta att en produkt utgör en risk för 
patienternas, användarnas eller andra 
människors hälsa eller säkerhet, ska de 
göra en utvärdering av produkten 
omfattande alla de krav som fastställs i 
denna förordning och som är relevanta med 
tanke på riskerna med produkten. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska i den 
mån som krävs samarbeta med de behöriga 
myndigheterna. I samband med 
utvärderingen ska de berörda 
myndigheterna underrätta de anmälda 
organ som ansvarar för kontrollen, om 
det rör sig om en produkt i klass IIa, IIb 
eller III, såväl som övriga behöriga 
myndigheter om resultaten av 
utvärderingen och de åtgärder som 
kommer att vidtas till följd av dessa.

Or. fr
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Ändringsförslag 683
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 69 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Om en medlemsstats behöriga 
myndigheter på grundval av 
övervakningsdata eller annan information 
har skäl för att anta att en produkt utgör 
en risk för patienternas, användarnas 
eller andra människors hälsa eller 
säkerhet, kan de göra en utvärdering av 
produkten sett till alla krav som fastställs i 
denna förordning och som är relevanta 
med tanke på riskerna med produkten. De 
berörda ekonomiska aktörerna ska i den 
mån som krävs samarbeta med de 
behöriga myndigheterna.

Or. en

Ändringsförslag 684
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om de behöriga myndigheterna, efter att 
ha gjort en sådan utvärdering som avses i 
artikel 69, konstaterar att en produkt som 
utgör en risk för patienternas, användarnas 
eller andra människors hälsa eller säkerhet 
inte uppfyller kraven i denna förordning, 
ska de utan dröjsmål ålägga den berörda 
ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga 
och vederbörligen motiverade korrigerande 
åtgärder för att produkten ska uppfylla 
dessa krav, att förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av produkten på 

1. Om de behöriga myndigheterna, efter att 
ha gjort en sådan utvärdering som avses i 
artikel 69, konstaterar att en produkt som 
utgör en risk för patienternas, användarnas 
eller andra människors hälsa eller säkerhet 
inte uppfyller kraven i denna förordning, 
ska de omedelbart ålägga den berörda 
ekonomiska aktören att vidta alla lämpliga 
och vederbörligen motiverade korrigerande 
åtgärder för att produkten ska uppfylla 
dessa krav, att förbjuda eller begränsa 
tillhandahållandet av produkten på 
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marknaden, att förena tillhandahållandet av 
produkten med vissa krav, att dra tillbaka 
produkten från marknaden eller att 
återkalla den inom en rimlig tid i 
förhållande till typen av risk.

marknaden, att förena tillhandahållandet av 
produkten med vissa krav, att dra tillbaka 
produkten från marknaden eller att 
återkalla den inom en rimlig tid som tydligt 
definieras och meddelas den aktuella 
ekonomiska aktören och står i rimlig 
proportion till typen av risk.

Or. en

Ändringsförslag 685
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om de behöriga myndigheterna anser att 
den bristande överensstämmelsen inte bara 
gäller det nationella territoriet ska de, via 
det elektroniska system som avses i 
artikel 68, informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna om
utvärderingsresultaten och om de åtgärder 
som de har ålagt de ekonomiska aktörerna 
att vidta.

2. Om de behöriga myndigheterna anser att 
den bristande överensstämmelsen inte bara 
gäller det nationella territoriet ska de
omedelbart, via det elektroniska system 
som avses i artikel 68, informera 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om utvärderingsresultaten 
och om de åtgärder som de har ålagt de 
ekonomiska aktörerna att vidta.

Or. en

Ändringsförslag 686
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. De ekonomiska aktörerna ska se till att 
alla lämpliga korrigerande åtgärder vidtas i 
fråga om alla berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden.

3. De ekonomiska aktörerna ska utan 
dröjsmål se till att alla lämpliga 
korrigerande åtgärder vidtas i fråga om alla 
berörda produkter som de har 
tillhandahållit på unionsmarknaden.
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Or. en

Ändringsförslag 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 3 – led 1 (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1) Om de berörda produkterna ska 
återkallas ska den ekonomiska aktören 
göra alla rimliga ansträngningar för att 
slutföra återkallandet innan utgången av 
den tydligt definierade period som den 
underrättats om av den behöriga 
myndigheten som avses i punkt 1.

Or. en

Ändringsförslag 688
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De ska utan dröjsmål anmäla dessa 
åtgärder till kommissionen och de andra 
medlemsstaterna via det elektroniska 
system som avses i artikel 68.

De ska omedelbart anmäla dessa åtgärder 
till kommissionen och de andra 
medlemsstaterna via det elektroniska 
system som avses i artikel 68.

Or. en

Ändringsförslag 689
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 6
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Andra medlemsstater än den som 
inledde förfarandet ska utan dröjsmål 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om eventuella 
kompletterande uppgifter som de har 
tillgång till med avseende på den berörda 
produktens bristande överensstämmelse 
med kraven samt eventuella åtgärder som 
de vidtagit rörande produkten. Om de har 
invändningar mot den anmälda nationella 
åtgärden ska de utan dröjsmål anmäla 
dessa invändningar till kommissionen och 
de andra medlemsstaterna via det 
elektroniska system som avses i artikel 68.

6. Andra medlemsstater än den som 
inledde förfarandet ska utan dröjsmål 
informera kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om eventuella 
kompletterande uppgifter som de har 
tillgång till med avseende på den berörda 
produktens bristande överensstämmelse 
med kraven samt eventuella åtgärder som 
de vidtagit rörande produkten. Om de har 
invändningar mot den anmälda nationella 
åtgärden ska de omedelbart anmäla dessa 
invändningar till kommissionen och de 
andra medlemsstaterna via det elektroniska 
system som avses i artikel 68.

Or. en

Ändringsförslag 690
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Om varken en medlemsstat eller 
kommissionen inom två månader efter 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt 4 har rest invändningar mot en 
tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
medlemsstat ska åtgärden anses vara 
berättigad.

7. Om varken en medlemsstat eller 
kommissionen inom en månad efter 
mottagandet av den anmälan som avses i 
punkt 4 har rest invändningar mot en 
tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
medlemsstat ska åtgärden anses vara 
berättigad.

Or. en

Ändringsförslag 691
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 70 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
begränsande åtgärder utan dröjsmål vidtas 
mot den berörda produkten.

8. Medlemsstaterna ska se till att lämpliga 
begränsande åtgärder omedelbart vidtas 
mot den berörda produkten.

Or. en

Ändringsförslag 692
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 71 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat inom två månader
efter mottagandet av den anmälan som 
avses i artikel 70.4 har rest invändningar 
mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
annan medlemsstat, eller om 
kommissionen anser att åtgärden strider 
mot unionslagstiftningen, ska den 
nationella åtgärden utvärderas av 
kommissionen. På grundval av 
utvärderingsresultaten ska kommissionen 
genom genomförandeakter besluta 
huruvida den nationella åtgärden är 
berättigad eller inte. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

1. Om en medlemsstat inom en månad
efter mottagandet av den anmälan som 
avses i artikel 70.4 har rest invändningar 
mot en tillfällig åtgärd som vidtagits av en 
annan medlemsstat, eller om 
kommissionen anser att åtgärden strider 
mot unionslagstiftningen, ska den 
nationella åtgärden utvärderas av 
kommissionen. På grundval av 
utvärderingsresultaten ska kommissionen 
genom genomförandeakter besluta 
huruvida den nationella åtgärden är 
berättigad eller inte. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 693
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 72 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat, efter att ha gjort en 
sådan utvärdering som avses i artikel 69, 
konstaterar att en produkt som har släppts 
ut på marknaden eller tagits i bruk i 
enlighet med lagstiftningen ändå utgör en 
risk för patienternas, användarnas eller 
andra människors hälsa eller säkerhet eller 
i samband med andra folkhälsoaspekter, 
ska den ålägga den eller de berörda 
ekonomiska aktörerna att vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder antingen för att 
säkerställa att produkten när den har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk 
inte längre utgör en sådan risk eller för att 
dra tillbaka eller återkalla produkten från 
marknaden inom en rimlig tid i förhållande 
till typen av risk.

1. Om en medlemsstat, efter att ha gjort en 
sådan utvärdering som avses i artikel 69, 
konstaterar att en produkt som har släppts 
ut på marknaden eller tagits i bruk i 
enlighet med lagstiftningen ändå utgör en 
risk för patienternas, användarnas eller 
andra människors hälsa eller säkerhet eller 
i samband med andra folkhälsoaspekter, 
ska den omedelbart ålägga den eller de 
berörda ekonomiska aktörerna att vidta alla 
lämpliga tillfälliga åtgärder antingen för att 
säkerställa att produkten när den har 
släppts ut på marknaden eller tagits i bruk 
inte längre utgör en sådan risk eller för att 
dra tillbaka eller återkalla produkten från 
marknaden inom en rimlig tid i förhållande 
till typen av risk.

Or. en

Ändringsförslag 694
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 70 ska en medlemsstat ålägga den 
berörda ekonomiska aktören att åtgärda 
den bristande överensstämmelsen inom en 
tid som är rimlig i förhållande till den 
bristande överensstämmelsen, om den 
konstaterar något av följande:

1. Utan att det påverkar tillämpningen av 
artikel 70 ska en medlemsstat ålägga den 
berörda ekonomiska aktören att åtgärda 
den bristande överensstämmelsen inom en 
tid som tydligt definieras och meddelas 
och är rimlig i förhållande till den 
bristande överensstämmelsen, om den 
konstaterar något av följande:

Or. en

Ändringsförslag 695
Mairead McGuinness
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Förslag till förordning
Artikel 73 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Om den ekonomiska aktören inte 
åtgärdar den bristande överensstämmelsen 
inom den tid som avses i punkt 1 ska den 
berörda medlemsstaten vidta lämpliga 
åtgärder för att begränsa eller förbjuda 
tillhandahållandet av produkten på 
marknaden eller se till att den återkallas 
eller dras tillbaka från marknaden. 
Medlemsstaten ska utan dröjsmål
underrätta kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om dessa åtgärder via det 
elektroniska system som avses i artikel 68.

2. Om den ekonomiska aktören inte 
åtgärdar den bristande överensstämmelsen 
inom den tid som avses i punkt 1 ska den 
berörda medlemsstaten omedelbart vidta 
lämpliga åtgärder för att begränsa eller 
förbjuda tillhandahållandet av produkten 
på marknaden eller se till att den återkallas 
eller dras tillbaka från marknaden. 
Medlemsstaten ska omedelbart underrätta 
kommissionen och de andra
medlemsstaterna om dessa åtgärder via det 
elektroniska system som avses i artikel 68.

Or. en

Ändringsförslag 696
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om en medlemsstat, efter att ha gjort en 
utvärdering där det konstateras att en 
produkt eller en specifik produktkategori 
eller produktgrupp kan utgöra en risk, 
anser att tillhandahållandet på marknaden 
eller ibruktagandet av en sådan produkt, 
produktkategori eller produktgrupp bör 
förbjudas, begränsas eller förenas med 
särskilda krav, eller att produkten, 
produktkategorin eller produktgruppen bör 
dras tillbaka från marknaden eller 
återkallas för att skydda patienternas, 
användarnas eller andra människors hälsa 
eller säkerhet eller med hänsyn till andra 
folkhälsoaspekter, får den medlemsstaten 
vidta alla nödvändiga och berättigade 
tillfälliga åtgärder.

1. Om en medlemsstat, efter att ha gjort en 
utvärdering där det konstateras att en 
produkt eller en specifik produktkategori 
eller produktgrupp kan utgöra en risk, 
anser att tillhandahållandet på marknaden 
eller ibruktagandet av en sådan produkt, 
produktkategori eller produktgrupp bör 
förbjudas, begränsas eller förenas med 
särskilda krav, eller att produkten, 
produktkategorin eller produktgruppen bör 
dras tillbaka från marknaden eller 
återkallas för att skydda patienternas, 
användarnas eller andra människors hälsa 
eller säkerhet eller med hänsyn till andra 
folkhälsoaspekter, ska den medlemsstaten 
vidta alla nödvändiga och berättigade 
tillfälliga åtgärder.
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Or. en

Ändringsförslag 697
Michèle Rivasi

Förslag till förordning
Artikel 74 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om det finns vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet för att 
skydda människors hälsa och säkerhet kan 
kommissionen anta genomförandeakter 
med omedelbar verkan i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 88.4.

Om det finns vederbörligen motiverade och 
tvingande skäl till skyndsamhet för att 
skydda människors hälsa och säkerhet, 
eller då en medlemsstat underlåter att 
handla i en situation där det förekommer 
kända risker, kan kommissionen anta 
genomförandeakter med omedelbar verkan 
i enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 88.4.

Or. fr

Motivering

Medlemsstaternas handlingar kan hindras antingen av invecklade administrativa förfaranden 
eller av påtryckningsgrupper. Kommissionen bör därför ha möjlighet att anta förebyggande 
åtgärder som kan tillämpas omedelbart.

Ändringsförslag 698
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Utom i de fall då det krävs omedelbara 
åtgärder vid allvarlig risk för människors 
hälsa eller säkerhet ska den berörda 
ekonomiska aktören ges tillfälle att lägga 
fram sina synpunkter inom en lämplig 
tidsfrist innan några åtgärder antas. Om
åtgärder vidtagits utan att de ekonomiska 
aktörerna har fått möjlighet att yttra sig ska 
de ges möjlighet att lägga fram sina 

2. Utom i de fall då det krävs omedelbara 
åtgärder vid allvarlig risk för människors 
hälsa eller säkerhet ska den berörda 
ekonomiska aktören ges tillfälle att lägga 
fram sina synpunkter inom en lämplig 
tidsfrist som tydligt definieras innan några 
åtgärder antas. Om åtgärder vidtagits utan 
att de ekonomiska aktörerna har fått 
möjlighet att yttra sig ska de ges möjlighet 
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synpunkter så snart som möjligt och den 
vidtagna åtgärden ska ses över omedelbart 
därefter.

att lägga fram sina synpunkter så snart som 
möjligt och den vidtagna åtgärden ska ses 
över omedelbart därefter.

Or. en

Ändringsförslag 699
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 75 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Alla åtgärder som antagits ska 
omedelbart upphävas eller ändras i och 
med att den ekonomiska aktören har 
kunnat visa att effektiva korrigerande 
åtgärder vidtagits.

3. Alla åtgärder som antagits ska 
omedelbart upphävas eller ändras i och 
med att den ekonomiska aktören på ett 
tillfredsställande sätt har kunnat visa att 
effektiva korrigerande åtgärder vidtagits.

Or. en

Ändringsförslag 700
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 76 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Medlemsstaterna ska se till att deras 
myndigheter har de befogenheter, de 
resurser, den utrustning och de kunskaper 
som krävs för att myndigheterna ska kunna 
utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning på rätt sätt. Medlemsstaterna 
ska anmäla de behöriga myndigheterna till 
kommissionen, som ska offentliggöra en 
förteckning över behöriga myndigheter.

1. Medlemsstaterna ska utse en eller flera 
behöriga myndigheter som ska ansvara för 
genomförandet av denna förordning. 
Medlemsstaterna ska se till att deras 
myndigheter har de befogenheter, de 
resurser, den utrustning och de kunskaper 
som krävs för att myndigheterna ska kunna 
utföra sina uppgifter enligt denna 
förordning på rätt sätt. Medlemsstaterna 
ska anmäla de behöriga myndigheterna till 
kommissionen, som ska offentliggöra en 
förteckning över behöriga myndigheter och 
deras kontaktuppgifter.
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Or. en

Ändringsförslag 701
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 77 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska samarbeta med varandra och med 
kommissionen samt sinsemellan utbyta den 
information som behövs för en enhetlig 
tillämpning av denna förordning.

1. Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska samarbeta med varandra och med 
kommissionen och med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter på lämpligt sätt samt 
sinsemellan och med kommissionen utbyta 
den information som behövs för en 
enhetlig tillämpning av denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 702
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 78a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78a
Rådgivningsgrupp för medicintekniska 

produkter
1a: Kommissionen ska inrätta en 
europeisk rådgivningsgrupp för 
medicintekniska produkter, som ska ge 
den och samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter råd om de 
tekniska, vetenskapliga, sociala och 
ekonomiska aspekterna av utsläppandet 
på marknaden av och tillgängligheten till 
medicintekniska produkter och relaterade 
tjänster inom unionen.
Gruppen ska bestå av representanter från 
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organisationer för patienter, av kliniskt 
arbetande personal, sjuksköterskor, 
omvårdnadspersonal och 
vårdinrättningschefer, av berörda 
tillverkare av medicinsk utrustning och av 
representanter från andra relevanta fora.
Rådgivningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska ledas av en representant för 
kommissionen.
Arbetet i rådgivningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska vara öppet 
och resultaten ska meddelas till 
kommissionen och samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter samt 
offentliggöras.

Or. en

Motivering

Behöriga intressenter bör liksom den reglerade industrin och andra få möjlighet att ge 
kommissionen och myndigheterna råd om de tekniska, vetenskapliga, sociala och 
kommersiella aspekterna av medicintekniska produkter. Därför bör kommissionen inrätta en 
rådgivningsgrupp för medicintekniska produkter. Arbetet i rådgivningsgruppen bör vara 
öppet och resultaten bör göras tillgängliga för kommissionen och för den samordningsgrupp 
för medicintekniska produkter som inrättas genom denna förordning.

Ändringsförslag 703
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Varje medlemsstat ska för en förnybar 
treårsperiod utse en medlem och en
suppleant med expertkunskaper inom det 
område som denna förordning omfattar 
samt en medlem och en suppleant med 
expertkunskaper inom det område som 
omfattas av förordning (EU) […/...] [om 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik]. En medlemsstat kan välja att 
utse endast en medlem och en suppleant

2. Varje medlemsstat ska för en förnybar 
treårsperiod utse en medlem och en eller 
flera suppleanter med expertkunskaper 
inom det område som denna förordning 
omfattar samt en medlem och en eller flera 
suppleanter med expertkunskaper inom det 
område som omfattas av förordning (EU) 
[…/...] [om medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik]. En medlemsstat kan 
välja att utse endast en medlem och en
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med expertkunskaper på bägge områdena. eller flera suppleanter med 
expertkunskaper på bägge områdena.

Or. en

Ändringsförslag 704
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska kontrollera
kompetensen hos medlemmarna i 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Kommissionen ska 
offentliggöra resultaten av kontrollen i 
varje enskilt fall och tillhandahålla 
information om kompetensen hos 
medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. 

Or. en

Motivering

För att förordningen ska fungera som avsett bör samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter bestå av personer med dokumenterade och lämpliga kunskaper om medicintekniska 
produkter. I artikeln krävs bevis på kunskaper, men det sägs inget om vem som ska 
kontrollera dessa kunskaper. Kunskaperna måste kontrolleras, och detta bör göras av 
kommissionen.

Ändringsförslag 705
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska ha tillsyn 
över samordningsgruppen av anmälda 
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organ som avses i artikel 39

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör ha tillsyn över samordningsgruppen 
av anmälda organ för att säkerställa att kraven på deltagande uppfylls, och för att kunna 
hålla sig mer informerad om tillståndet i anmälda organ inom EU.

Ändringsförslag 706
Marian Harkin

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan från fall till 
fall inbjuda experter och andra 
utomstående parter att delta i mötena eller 
lämna skriftliga bidrag.

6. Organisationer som företräder den 
medicintekniska industrin, hälso- och 
sjukvårdspersonal, laboratorier samt 
patienter och konsumenter på unionsnivå 
ska i förekommande fall inbjudas till 
möten i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter som 
observatörer. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan från fall till 
fall inbjuda andra experter och andra 
utomstående parter att delta i mötena eller 
lämna skriftliga bidrag.

Or. en

Motivering

Intressenter bör bjudas in till plenarsammanträden i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter i stället för bara till dess arbetsgrupper, för att möjliggöra en 
kontinuerlig öppenhet och tillgänglighet i EU:s regelverk för medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 707
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inrätta
ständiga eller tillfälliga arbetsgrupper. 
Organisationer som företräder den 
medicintekniska industrin, hälso- och 
sjukvårdspersonal, laboratorier samt 
patienter och konsumenter på unionsnivå 
ska i förekommande fall inbjudas till dessa 
arbetsgrupper som observatörer.

7. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska inrätta en 
ständig rådgivningsgrupp för 
medicintekniska produkter och får inrätta 
tillfälliga arbetsgrupper om det behövs. 
Organisationer som företräder patienter, 
hälso- och sjukvårdspersonal, laboratorier, 
konsumenter och den medicintekniska 
industrin på unionsnivå ska inbjudas till 
dessa arbetsgrupper som observatörer.

Medlemmar i rådgivningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan inbjudas 
till dessa arbetsgrupper som rådgivare om 
det behövs.

Or. en

Ändringsförslag 708
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska inrätta en 
intressentdialoggrupp med 
intressentrepresentanter organiserade på 
unionsnivå. Denna grupp ska arbeta 
parallellt med och samarbeta med 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, och ge kommissionen och 
medlemsstaterna råd om olika aspekter av 
medicinsk teknik och genomförandet av 
förordningen.

Or. en
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Ändringsförslag 709
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska hjälpa 
kommissionen att skapa en översikt över 
övervakningsdata och marknadskontroll, 
inklusive eventuellt vidtagna 
förebyggande hälsoskyddsåtgärder, på 
halvårsbasis. Denna information ska vara 
tillgänglig via den europeiska databasen i 
artikel 27.

Or. en

Motivering

Hälso- och sjukvårdspersonal och allmänheten kommer att kunna dra nytta av en översikt 
över övervaknings- och marknadskontrollinformation. Eftersom denna information måste 
hanteras med försiktighet är samordningsgruppen för medicintekniska produkter rätt forum 
för att tillhandahålla denna information till den europeiska databasen.

Ändringsförslag 710
Rebecca Taylor

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 7b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7b. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska fungera 
som ett forum för skiljeförfaranden enligt 
kapitel IV om kompetensen i anmälda 
organ.

Or. en

Motivering

Den gemensamma bedömningsgruppen och samordningsgruppen för medicintekniska 
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produkter ska effektivt övervaka arbetet i de anmälda organen. Om samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får ansvar för att annullera avstängningen av ett anmält organ 
ökar dess tillsynsmöjlighet.

Ändringsförslag 711
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 8 – stycke 1 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– arbetssättet för rådgivningsgruppen för 
medicintekniska produkter, inklusive 
gruppens antagande av yttranden, 
rekommendationer eller andra 
ståndpunkter i tillämpliga fall.

Or. en

Ändringsförslag 712
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 80 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Att gemensamt med kommissionen 
och den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ i den 
medlemsstat där det är etablerat bedöma 
en anmälan från ett organ för bedömning 
av överensstämmelse i alla fall där det 
ansökande organet anser sig ha 
kompetens för produkter förtecknade i 
klass III, sådana som implanteras i 
kroppen, innehåller en substans som
anses vara ett läkemedel eller innehåller 
icke-viabla vävnader eller celler från 
människa eller djur eller derivat därav. 

Or. en
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Ändringsförslag 713
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 80 – led ab (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ab) Att fastställa och dokumentera dels de 
övergripande principerna för kompetens 
och kvalifikationer och procedurerna för 
urval och auktorisering av personer som 
deltar i bedömningen av 
överensstämmelse (kunskap, erfarenhet 
och annan kompetens som krävs), dels 
den utbildning som krävs (grundläggande 
utbildning och fortbildning). 
Kvalifikationskriterierna ska omfatta de 
olika funktionerna i processen för 
bedömning av överensstämmelse samt de 
produkter, den teknik och de områden 
som ingår i det verksamhetsområde 
organet utsetts för.

Or. en

Ändringsförslag 714
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 80 – led ac (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ac) Att granska och godkänna villkoren
för de behöriga myndigheterna i 
medlemsstaterna i fråga om artikel 80 –
led ab – ovan. 

Or. en
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Ändringsförslag 715
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 80 – stycke 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska skapa och upprätthålla en 
förteckning över kvalificerade och 
erkända kliniska experter och deras 
kliniska specialiseringar, vilken ska göras 
tillgänglig för de organ för bedömning av 
överensstämmelse som anmälts för 
klass III-produkter, produkter som 
implanteras i kroppen, innehåller ett 
ämne som betraktas som ett läkemedel 
eller innehåller icke-viabla vävnader eller 
celler från människa eller djur eller 
derivat därav för efterlevnaden av 
anmälningskravet i artikel 44.

Or. en

Motivering

För att garantera en fullständig och korrekt bedömning av kliniska belägg av oberoende 
kliniska experter bör en lista över erkända kliniska experter på europeisk nivå skapas. 
Anmälda organ i klass III är därefter skyldiga att välja en eller flera experter från denna lista 
vid sina bedömningar av kliniska belägg.

Ändringsförslag 716
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 80 – stycke 1b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska ta emot utlåtanden från 
rådgivningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska beakta 
antaganden av yttranden, 
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rekommendationer eller andra 
ståndpunkter i rådgivningsgruppen för 
medicintekniska produkter och kan själv 
anta dem i tillämpliga fall. 

Or. en

Ändringsförslag 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

utgår

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter fyller en mycket viktig funktion för 
regelverket. Dess uppgift bör därför beskrivas mer detaljerat.

Ändringsförslag 719
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

utgår

Or. fr

Ändringsförslag 720
Françoise Grossetête

Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

b) Kontrollera granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

Or. fr

Ändringsförslag 721
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

b) Göra en vetenskaplig bedömning av 
vissa typer av medicintekniska produkter i 
enlighet med artikel 44.

Or. en

Ändringsförslag 722
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Artikel 80 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Bidra till granskningen av vissa 
bedömningar av överensstämmelse i 
enlighet med artikel 44.

b) Regelbundet övervaka tekniska 
framsteg, särskilt för medicintekniska 
klass III-produkter för implantation.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 723
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utarbetandet av vägledningar 
för att säkerställa ett effektivt och 
enhetligt genomförande av denna 
förordning, särskilt när det gäller 
utseende och övervakning av anmälda 
organ, tillämpning av de allmänna kraven 
på säkerhet och prestanda samt 
tillverkarnas kliniska utvärdering och de 
anmälda organens bedömning.

c) Bedöma om de grundläggande kraven 
på säkerhet och prestanda för 
medicintekniska produkter som avses i 
denna förordning är tillräckliga och 
identifiera nödvändiga ändringar av 
bilaga I.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
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i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Bidra till utarbetandet av vägledningar 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning, 
särskilt när det gäller utseende och 
övervakning av anmälda organ, 
tillämpning av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda samt tillverkarnas 
kliniska utvärdering och de anmälda 
organens bedömning.

c) Bidra till utarbetandet av vägledningar 
för att säkerställa ett effektivt och enhetligt 
genomförande av denna förordning.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter fyller en mycket viktig funktion för 
regelverket. Dess uppgift bör därför beskrivas mer detaljerat.

Ändringsförslag 725
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Bistå medlemsstaternas behöriga 
myndigheter vid samordning av kliniska
prövningar, övervakning och 
marknadskontroll.

d) Utveckla riktlinjer för kliniska studier 
om medicintekniska produkter
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Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) På begäran ge råd till och bistå 
kommissionen vid bedömningen av frågor 
som rör genomförandet av denna 
förordning.

utgår

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter fyller en mycket viktig funktion för 
regelverket. Dess uppgift bör därför beskrivas mer detaljerat.

Ändringsförslag 727
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) På begäran ge råd till och bistå 
kommissionen vid bedömningen av frågor 
som rör genomförandet av denna 
förordning.

e) Regelbundet granska normer och 
standarder för medicintekniska produkter.
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Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bidra till enhetlig administrativ praxis i 
medlemsstaterna i fråga om 
medicintekniska produkter.

utgår

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter fyller en mycket viktig funktion för 
regelverket. Dess uppgift bör därför beskrivas mer detaljerat.

Ändringsförslag 729
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Utveckla och införa ett ramverk för ett 
europeiskt program för marknadskontroll.

Or. en
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Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.

Ändringsförslag 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) Kontinuerligt övervaka de tekniska 
framstegen särskilt på området 
implanterbara produkter och bedöma om 
de väsentliga krav på säkerhet och 
prestanda som anges i denna förordning 
är tillräckliga för att säkerställa de 
medicintekniska produkternas säkerhet 
och prestanda och avgöra huruvida 
bilaga I behöver ändras.
fb) Utveckla riktlinjer för kliniska 
prövningar av vissa medicintekniska 
produkter.
fc) Bidra till utvecklingen av standarder 
för medicintekniska produkter.
fd) Bidra till utvecklingen av 
gemensamma tekniska specifikationer.
fe) Utveckla och upprätthålla ett ramverk 
för ett europeiskt 
marknadskontrollprogram.
ff) Ta fram minimikrav på ett 
kvalitetsledningssystem för nationella 
myndigheter för marknadskontroll.
fg) Organisera gemensamma 
marknadskontroller och provningsprojekt.
fh) Organisera fortbildningsprogram och 
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utbyte av nationella tjänstemän på 
områdena marknadskontroll, utnämnade 
och övervakning av anmälda organ och 
kliniska prövningar.
fi) Organisera informationskampanjer 
och gemensamma besöksprogram.
fj) Avge ett yttrande över tillämpningen av 
klassificeringskriterierna i bilaga VII på 
en viss produkt, kategori eller 
produktgrupp i enlighet med artikel 41.3 
inom sex månader.
fk) På kommissionens begäran avge ett 
yttrande över klassificeringen av en 
produkt, kategori eller produktgrupp i 
enlighet med artikel 41 .4.

Or. en

Ändringsförslag 731
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fb) Utveckla minimikrav för ett 
kvalitetsledningssystem för nationella 
myndigheter för marknadskontroll.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patientsäkerheten. Därför behövs en detaljerad beskrivning och definition av ansvarsområdet 
i jämförelse med utkastet till förslag där det framgår att de grundläggande kraven och 
produktstandarderna måste följa den tekniska utvecklingen. Ytterligare en aspekt som är 
viktig för systemet är marknadskontrollen efter utsläppandet på marknaden. Begränsade 
ekonomi- och personalresurser gör att det behövs bättre samordning och samarbete mellan 
medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 732
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fc (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fc) Organisera gemensam 
marknadsövervakning och gemensamma 
testningsprojekt i medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att öka 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter 
utsläppandet på marknaden. De finansiella resurserna och personalresurserna är 
begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 733
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fd (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fd) Organisera befogenhetsfördelningen 
mellan medlemsstaterna med avseende på 
marknadsövervakning, anmälda organ 
och kliniska utvärderingar.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter 
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utsläppandet på marknaden. De finansiella resurserna och personalresurserna är 
begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 734
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fe (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fe) Organisera informationskampanjer 
och gemensamma kontrollprogram.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter det 
att produkterna har släppts ut på marknaden. De finansiella resurserna och 
personalresurserna är begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra 
samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 735
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led ff (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ff) Skapa nödvändiga förutsättningar så 
att ett yttrande om en 
klassificeringsbegäran enligt bilaga VII 
för en specifik medicinteknisk produkt 
eller grupper av medicintekniska 
produkter i enlighet med artikel 41.3 kan 
lämnas inom sex månader.

Or. en
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Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter 
utsläppandet på marknaden. De finansiella resurserna och personalresurserna är 
begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 736
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fg (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fg) Skapa nödvändiga förutsättningar för 
att ett yttrande från kommissionen om en 
klassificeringsbegäran enligt bilaga VII 
för en specifik medicinteknisk produkt 
eller grupper av medicintekniska 
produkter i enlighet med artikel 41.4 kan 
lämnas.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter 
utsläppandet på marknaden. De finansiella resurserna och personalresurserna är 
begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 737
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Artikel 80 – led fh (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

fh) Utarbeta ett ramprogram för 
marknadsövervakning efter utsläppande 
på marknaden.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter bör spela en central roll för att förbättra 
patienternas säkerhet. Detta kräver en detaljerad beskrivning och angivelse av 
samordningsgruppens ansvarsuppgifter jämfört med förslaget till förordning, bland annat att 
de grundläggande kraven och standarderna för medicintekniska produkter måste följa den 
tekniska utvecklingen. En annan viktig aspekt för systemet är marknadsövervakning efter 
utsläppandet på marknaden. De finansiella resurserna och personalresurserna är 
begränsade, och medlemsstaterna måste därför förbättra samordningen och samarbetet.

Ändringsförslag 738
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 80a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 80a
Rådgivande vetenskaplig kommitté

1. Kommissionen ska inrätta och 
tillhandahålla logistiskt stöd för en 
vetenskaplig rådgivande kommitté 
bestående av högst 15 vetenskapliga 
och/eller kliniska experter på området 
medicintekniska produkter, som utnämns 
personligen av samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.
2. När kommissionen utnämner dessa 
experter ska den garantera en bred, 
lämplig och välavvägd täckning av de 
medicinska discipliner som är relevanta 
för medicintekniska produkter samt
offentliggöra eventuella intressen som 
kan påverka experternas utförande va sitt 
arbete och se till att experterna 
undertecknar en sekretessklausul. Den 
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vetenskapliga rådgivande kommittén får 
inrätta expertpaneler som står under 
kommitténs ansvar för specifika 
medicinska discipliner. Kommissionen 
eller samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får begära att 
den vetenskapliga rådgivande kommittén 
ger vetenskaplig rådgivning i frågor som 
rör genomförandet av denna förordning.
3. Kommittén ska bland sina medlemmar 
utse en ordförande och en vice 
ordförande för en period på tre år som 
kan förlängas en gång. I vederbörligen 
motiverade fall får kommitténs 
medlemmar med majoritet begära att 
ordföranden och/eller vice ordföranden 
avgår.
4. Kommittén ska själv fastställa sin 
arbetsordning, som i synnerhet ska 
innehålla bestämmelser om 
a) expertpanelens arbetssätt,
b) utnämning och ersättning av 
kommitténs ordförande och vice 
ordförande,
c) den vetenskapliga bedömning som 
avses i artikel 44, även i brådskande fall.
Arbetsordningen ska träda i kraft sedan 
den tillstyrkts av kommissionen.

Or. en

Ändringsförslag 739
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning 
om den senaste tekniken rörande specifika 
produkter eller en produktkategori eller 
produktgrupp.

b) Tillhandahålla vetenskaplig rådgivning 
och tekniskt stöd om fastställande av den 
senaste tekniken rörande specifika 
produkter eller en produktklass eller 
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produktgrupp.

Or. en

Motivering

Förbättrad formulering och förtydligad definition av referenslaboratoriernas arbetsuppgifter.

Ändringsförslag 740
Peter Liese

Förslag till förordning
Artikel 81 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Bidra till utvecklingen av internationella 
standarder.

f) Bidra till utvecklingen av gemensamma 
tekniska specifikationer samt
internationella standarder.

Or. en

Motivering

Referenslaboratorierna har kunskap, erfarenhet och teknisk kompetens för att bidra till 
utvecklingen av gemensamma tekniska specifikationer. Förbättrad formulering.

Ändringsförslag 741
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De ska förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De ska ange alla direkta och indirekta 
intressen som de kan tänkas ha i den 

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin eller i 
försörjningskedjan som är av sådant slag 
att deras opartiskhet kan ifrågasättas. De 
ska förbinda sig att handla i allmänhetens 
intresse och på ett oberoende sätt. De ska 
ange alla direkta och indirekta intressen 
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medicintekniska industrin och uppdatera 
sina uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Allmänheten ska på begäran få 
tillgång till dessa intresseförklaringar. 
Denna artikel gäller inte företrädare för 
intresseorganisationer som deltar i 
arbetsgrupper inom samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

som de kan tänkas ha i den 
medicintekniska industrin eller i 
försörjningskedjan och uppdatera sina 
uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Allmänheten ska på begäran få 
tillgång till dessa intresseförklaringar. 
Denna artikel gäller inte företrädare för 
intresseorganisationer som deltar i 
arbetsgrupper inom samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 742
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De ska förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De ska ange alla direkta och indirekta 
intressen som de kan tänkas ha i den 
medicintekniska industrin och uppdatera 
sina uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Allmänheten ska på begäran
få tillgång till dessa intresseförklaringar. 
Denna artikel gäller inte företrädare för 
intresseorganisationer som deltar i 
arbetsgrupper inom samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De ska förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De ska ange alla direkta och indirekta 
intressen som de kan tänkas ha i den 
medicintekniska industrin och uppdatera 
sina uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Intresseförklaringarna ska 
offentliggöras på kommissionens 
webbplats.

Or. en

Ändringsförslag 743
Michèle Rivasi
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Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De ska förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De ska ange alla direkta och indirekta 
intressen som de kan tänkas ha i den 
medicintekniska industrin och uppdatera 
sina uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Allmänheten ska på begäran få 
tillgång till dessa intresseförklaringar. 
Denna artikel gäller inte företrädare för 
intresseorganisationer som deltar i 
arbetsgrupper inom samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

1. Medlemmarna i samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter och personalen 
vid EU:s referenslaboratorier får inte ha 
ekonomiska eller andra intressen i den 
medicintekniska industrin som är av sådant 
slag att deras opartiskhet kan ifrågasättas. 
De ska förbinda sig att handla i 
allmänhetens intresse och på ett oberoende 
sätt. De ska ange alla direkta och indirekta 
intressen som de kan tänkas ha i den 
medicintekniska industrin och uppdatera 
sina uppgifter så fort det sker en relevant 
förändring. Allmänheten ska få tillgång till 
dessa intresseförklaringar. Denna punkt
gäller inte företrädare för 
intresseorganisationer som deltar i 
arbetsgrupper inom samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 744
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Experter och andra utomstående parter 
som från fall till fall bjuds in till
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska anmodas att redovisa 
eventuella intressen i den fråga som 
berörs.

2. Företrädare för 
intressentorganisationer som deltar i 
undergrupperna till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter ska redovisa 
eventuella direkta och indirekta intressen 
i den medicintekniska industrin och 
uppdatera denna redovisning om 
omständigheterna ändras på ett relevant 
sätt. Intresseförklaringarna ska 
offentliggöras på kommissionens 
webbplats. Detta ska inte gälla 
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företrädarna för den medicintekniska 
industrin.

Or. en

Ändringsförslag 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Experter och andra utomstående parter 
som från fall till fall bjuds in till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska anmodas att redovisa 
eventuella intressen i den fråga som berörs.

2. Experter och andra utomstående parter 
som från fall till fall bjuds in till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska redovisa eventuella intressen 
i den fråga som berörs och deras 
intresseförklaringar ska alltid finnas 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en

Ändringsförslag 746
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 82a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 82a
Vetenskaplig rådgivning

1. Kommissionen ska göra det lättare för 
tillverkare av innovativa produkter som 
berörs av den vetenskapliga bedömning 
som anges i artikel 44 att få vetenskaplig 
rådgivning av den vetenskapliga 
rådgivande kommittén eller av ett 
EU-referenslaboratorium samt att få 
information om kriterier för lämpliga 
bedömningar av överensstämmelse för 
produkter, särskilt med avseende på de 
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kliniska data som behövs för den kliniska 
utvärderingen.
2. Den vetenskapliga rådgivning som 
lämnas av den vetenskapliga rådgivande 
kommittén eller av ett 
EU-referenslaboratorium ska inte vara 
bindande.
3. Kommissionen ska offentliggöra 
sammanfattningar av den vetenskapliga 
rådgivning som avses i punkt 1, varvid all 
sekretessbelagd kommersiell information 
ska ha raderats.

Or. en

Ändringsförslag 747
Alda Sousa

Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja 
upprättandet av register för specifika 
produkttyper för att samla de erfarenheter 
efter utsläppandet på marknaden som gjorts 
vid användningen av dessa produkter. 
Dessa register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa 
upprättandet av register för 
medicintekniska produkter för att samla de 
erfarenheter efter utsläppandet på 
marknaden som gjorts vid användningen av 
dessa produkter. Dessa register ska bidra 
till en oberoende utvärdering av 
produkternas säkerhet och prestanda på 
lång sikt och till sådana produkters 
spårbarhet.

Or. en

Ändringsförslag 748
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Artikel 83
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja 
upprättandet av register för specifika 
produkttyper för att samla de erfarenheter 
efter utsläppandet på marknaden som gjorts 
vid användningen av dessa produkter. 
Dessa register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att främja 
upprättandet av samordnade och 
harmoniserade register för specifika 
produkttyper för att samla de erfarenheter 
efter utsläppandet på marknaden som gjorts 
vid användningen av dessa produkter. 
Dessa register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Or. en

Motivering

Utvecklingen av registren ska samordnas och harmoniseras för att undvika att insamlingen av 
uppgifter med begränsad användning blir betungande och för att se till att de resurser som 
anslås för utvecklingen av registren används på ett effektivt sätt. Registren måste vara 
samordnade och harmoniserade för att det ska vara möjligt att analysera dem gemensamt och 
tillhandahålla värdefull säkerhetsinformation efter utsläppandet på marknaden.

Ändringsförslag 749
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 86

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgifterna fastställs på ett öppet sätt och 
i enlighet med principen om 
kostnadstäckning. De ska underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna senast tre månader innan 
strukturen för och storleken på avgifterna 
ska antas.

Denna förordning påverkar inte 
medlemsstaternas möjlighet att ta ut 
avgifter för de verksamheter som fastställs 
i denna förordning, förutsatt att storleken 
på avgifterna fastställs på ett öppet sätt och 
i enlighet med principen om
kostnadstäckning. De ska underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna senast tre månader innan 
strukturen för och storleken på avgifterna 
ska antas. Information om strukturen för 
och storleken på avgifterna ska finnas 
allmänt tillgänglig på begäran.
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Or. en

Ändringsförslag 750
Andrés Perelló Rodríguez

Förslag till förordning
Artikel 87

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Medlemsstaterna ska föreskriva påföljder 
för överträdelser av bestämmelserna i 
denna förordning och ska vidta de åtgärder 
som krävs för att se till att dessa påföljder 
tillämpas. Påföljderna ska vara effektiva, 
proportionella och avskräckande. 
Påföljdens avskräckande verkan ska 
fastställas på grundval av den vinst som 
uppkommit genom överträdelsen.
Medlemsstaterna ska anmäla dessa 
bestämmelser till kommissionen senast den 
[3 månader före denna förordnings 
tillämpningsdatum] och utan dröjsmål 
anmäla alla senare ändringar som påverkar 
dem.

Or. es

Motivering

I syfte att avskräcka från bedrägligt beteende och garantera påföljdens effektivitet bör 
påföljden väsentligen överstiga den vinst som tillverkaren gjort på grund av överträdelsen 
eller bedrägeriet.

Ändringsförslag 751
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 
17.4, 24.7, 25.7, 29.2, 40.2, 41.4, 42.11, 

1. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 
17.4, 24.7, 25.7, 29.2, 40.2, 74.4 och 81.6 
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45.5, 51.7, 53.3, 74.4 och 81.6 ska ges till 
kommissionen på de villkor som anges i 
denna artikel.

ska ges till kommissionen på de villkor 
som anges i denna artikel.

Or. fr

Ändringsförslag 752
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska när den utarbetar 
delegerade akter rådfråga 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. 

Or. en

Ändringsförslag 753
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 
17.4, 24.7, 25.7, 29.2, 40.2, 41.4, 42.11, 
45.5, 51.7, 53.3, 74.4 och 81.6 ska ges till 
kommissionen tills vidare från och med 
den dag då den här förordningen träder i 
kraft.

2. Den befogenhet att anta delegerade akter 
som avses i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 
17.4, 24.7, 25.7, 29.2, 40.2, 74.4 och 81.6 
ska ges till kommissionen tills vidare från 
och med den dag då den här förordningen 
träder i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 754
Philippe Juvin
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Förslag till förordning
Artikel 89 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 17.4, 24.7, 
25.7, 29.2, 40.2, 41.4, 42.11, 45.5, 51.7, 
53.3, 74.4 och 81.6 får när som helst 
återkallas av Europaparlamentet eller rådet. 
Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare datum som anges i 
beslutet. Det påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

3. Den delegering av befogenhet som avses 
i artiklarna 2.2, 2.3, 4.5, 8.2, 17.4, 24.7, 
25.7, 29.2, 40.2, 74.4 och 81.6 får när som 
helst återkallas av Europaparlamentet eller 
rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att 
delegeringen av den befogenhet som anges 
i beslutet upphör att gälla. Beslutet får 
verkan dagen efter det att det offentliggörs 
i Europeiska unionens officiella tidning 
eller vid ett senare datum som anges i 
beslutet. Det påverkar inte sådana 
delegerade akter som redan trätt i kraft.

Or. fr

Ändringsförslag 755
Gaston Franco

Förslag till förordning
Artikel 93
Förordning (EG) nr 1223/2009
Artikel 2 - punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. ”I enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 32.2 kan 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ anta de 
åtgärder som krävs för att avgöra om en 
specifik produkt eller produktgrupp
omfattas av definitionen för kosmetisk 
produkt eller inte.”

4. ”I enlighet med det föreskrivande 
förfarande som avses i artikel 32.2 kan 
kommissionen på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ anta de 
åtgärder som krävs för att avgöra om en 
specifik produkt omfattas av definitionen 
för kosmetisk produkt eller inte. Ständiga 
kommittén för kosmetiska produkter och 
relevanta intressenter ska bistå 
kommissionen med stöd, rådgivning och 
sakkunskap om kosmetiska gränsfall.”

Or. en
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Motivering

Bedömningar från fall till fall av produkter, deras presentation och angivelser är absolut 
nödvändiga för att kunna kvalificera kosmetiska gränsfallsprodukter. Kulturell bakgrund och 
språk är viktiga faktorer för hur konsumenterna i olika länder uppfattar kosmetiska produkter 
och deras angivelser. Dessa faktorer är även viktiga för kvalificeringen av en kosmetisk 
produkt. Kommissionen behöver rådgivning av experter från medlemsstaterna och den 
berörda sektorn för att kunna fatta välgrundade beslut om hur kosmetiska gränsfall bör 
behandlas.

Ändringsförslag 756
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Med avvikelse från 
direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG får 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i denna förordning 
utses och anmälas före förordningens 
tillämpningsdatum. De anmälda organ som 
utses och anmäls i enlighet med denna 
förordning får tillämpa de förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i denna förordning och utfärda intyg 
i enlighet med denna förordning före 
förordningens tillämpningsdatum.

4. Med avvikelse från 
direktiven 90/385/EEG och 93/42/EEG får 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i denna förordning 
utses och anmälas före förordningens 
tillämpningsdatum. De anmälda organ som 
utses och anmäls i enlighet med denna 
förordning får tillämpa de förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som 
anges i denna förordning och utfärda intyg 
i enlighet med denna förordning före 
förordningens tillämpningsdatum om det 
är säkerställt att relevanta delegerade 
akter och genomförandeakter är 
genomförda.

Or. de

Ändringsförslag 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Artikel 94 – punkt 7
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Produkter som omfattas av denna 
förordning i enlighet med artikel 1.2 e och 
som i enlighet med gällande bestämmelser 
i medlemsstaterna har släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk innan denna 
förordning börjar tillämpas får även i 
fortsättningen släppas ut på marknaden
och tas i bruk i de berörda 
medlemsstaterna.

7. Produkter i klasserna IIb och III som 
omfattas av denna förordning och som i 
enlighet med gällande bestämmelser i 
medlemsstaterna har släppts ut på 
marknaden eller tagits i bruk innan denna 
förordning börjar tillämpas och som redan 
finns på marknaden ska vara föremål för 
marknadsgodkännande i enlighet med 
artikel 41. Inom en övergångsperiod på 
sex månader efter datumet för denna 
förordnings ikraftträdande måste 
tillverkaren eller den enhet som ansvarar 
för utsläppandet av produkterna på 
marknaden till det centraliserade eller i 
förekommande fall det decentraliserade 
tillståndsorganet rapportera om de 
medicintekniska produkter i klasserna IIb 
och III som de har släppt ut på 
marknaden samt om resultaten av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse för att produkterna ska 
få fortsätta saluföras under en period på 
fem år från datumet för förordningens 
ikraftträdande. När denna period har löpt 
ut får produkterna inte fortsätta att 
släppas ut på marknaden om inte tillstånd 
har beviljats eller en tillståndsansökan 
har lämnats in under tiden.
Alla andra produkter som omfattas av 
denna förordning och som i enlighet med 
gällande bestämmelser i medlemsstaterna 
har släppts ut på marknaden eller tagits i 
bruk innan denna förordning börjar 
tillämpas och som redan finns på 
marknaden får även i fortsättningen 
släppas ut på marknaden och tas i bruk i de 
berörda medlemsstaterna.

Or. en

Motivering

Hittills har medicintekniska produkter med hög risk kunnat släppas ut på marknaden endast 
på grundval av ett förfarande för bedömning av överensstämmelse som görs av ett anmält 
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organ på uppdrag av tillverkaren, vilket i några fall har lett till hälsokatastrofer. När 
förordningen träder i kraft bör det inte längre finnas dubbla standarder för sådana produkter,
beroende på när de släpptes ut på marknaden.

Ändringsförslag 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Artikel 97 – punkt 3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artikel 25.2 och 25.3 samt artikel 45.4 
ska tillämpas från och med den [18 
månader efter det tillämpningsdatum som 
avses i punkt 2].

a) Artikel 25.2 och 25.3 samt artikel 45.4 
ska tillämpas från och med den [18 
månader efter det tillämpningsdatum som 
avses i punkt 2] på villkor att det relevanta 
elektroniska systemet har validerats och 
tagits i drift.

Or. en

Motivering

Skyldigheten att registrera uppgifter i ett elektroniskt system kan endast fullgöras om 
systemen (elektroniskt system för registrering av produkter och ekonomiska 
aktörer/elektroniskt system för att samla in och behandla information om de intyg som 
utfärdats av de anmälda organen) är redo och har tagits i drift i rätt tid.

Ändringsförslag 759
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De kvarvarande riskerna ska minskas så 
mycket som möjligt och tillräckliga 
skyddsåtgärder ska vidtas, inklusive 
varningssignaler. 

c) De kvarvarande riskerna ska minskas så 
mycket som möjligt och tillräckliga 
skyddsåtgärder ska vidtas, inklusive 
varningssignaler. Det är därför nödvändigt 
att ta hänsyn till de senaste verktyg och 
koncept som utvecklats i samband med 
riskbedömningar, baserat på modeller 
som är relevanta för människor, 
reaktionsvägar till toxicitet, 
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reaktionsvägar till negativa resultat samt 
evidensbaserad toxikologi.

Or. en

Motivering

Kommissionens vetenskapliga kommittéer konstaterar följande i diskussionsunderlaget 
Addressing the new challenges for Risk Assessment – oktober 2012: ”Man förutser att det 
kommer att bli allt vanligare att använda människobaserade data om biologiskt väsentliga 
störningar i viktiga reaktionsvägar till toxicitet”. Dessa mekanismer diskuterades även under 
översynen av Reachförordningen tidigare i år (februari 2013) i syfte att bättre kunna hantera 
de nya utmaningarna för riskbedömning.

Ändringsförslag 760
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga I – del I – punkt 2 – led da (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

da) Leden a–d ska inte innebära att 
behovet av kliniska prövningar och 
kliniska uppföljningar efter utsläppande 
på marknaden för att hantera 
produkternas risker och prestanda 
minskar.

Or. en

Ändringsförslag 761
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Den fysiska kompabiliteten mellan 
delar av produkter från olika tillverkare 
som består av en eller flera 
inplantningsbara delar.



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

SV

Or. en

Ändringsförslag 762
Vittorio Prodi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach).

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach). Särskild 
uppmärksamhet ska ägnas åt 
rekommendationer från kommissionens 
vetenskapliga kommittéer (SCENIHR, 
SCCS och SCHER) om deras 
diskussionsunderlag ”Addressing the new 
challenges for Risk Assessment” –
oktober 2012 samt översynen av 
Reachförordningen (COM(2013)0049 –
februari 2013), där det anges att 
”toxikologin förändras mot ett synsätt 
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som är mer mekanistiskt och baseras på 
reaktionsvägar, celler och datorstöd i 
bedömningen av ett ämnes toxiska 
verkningssätt”.

Or. en

Ändringsförslag 763
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach).

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med
farliga ämnen i möjligaste mån och på 
lämpligt sätt reduceras. Ämnen som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
enlighet med del 3 i bilaga VI till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008 av den 
16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska fasas ut inom fem år
från och med denna förordnings 
ikraftträdande om inga säkrare 
alternativa ämnen finns tillgängliga. Om 
inga säkrare alternativ finns tillgängliga 
ska den medicintekniska produkten
märkas och tillverkaren ska avge en 
särskild motivering för användningen av 
dessa ämnen med hänsyn till 
efterlevnaden av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda, särskilt kraven i 
denna punkt, den tekniska 
dokumentationen och, i 
bruksanvisningen, information om 
kvarvarande risker för patientgrupper 
samt, i tillämpliga fall, om lämpliga 
försiktighetsåtgärder. Produkter som 
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innehåller ämnen med hormonstörande 
egenskaper som kommer i kontakt med 
patientens kropp och för vilka det finns 
vetenskapliga belägg för att de sannolikt 
kan ha allvarliga effekter för människors 
hälsa och som identifieras i enlighet med 
förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) eller utgör kända 
eller sannolikt hormonstörande ämnen 
enligt kommissionens rekommendation 
(2013/…/EU) om kriterier för 
identifiering av hormonstörande ämnen, 
ska fasas ut inom fem år från och med 
denna förordnings ikraftträdande om 
inga säkrare alternativa ämnen finns 
tillgängliga. Om inga säkrare alternativ 
finns tillgängliga ska den medicintekniska 
produkten märkas och tillverkaren ska 
avge en särskild motivering av 
användningen av dessa ämnen med 
hänsyn till efterlevnaden av de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda, särskilt 
kraven i denna punkt, den tekniska 
dokumentationen och, i 
bruksanvisningen, information om 
kvarvarande risker för dessa 
patientgrupper samt, i tillämpliga fall, om 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
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möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach).

möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa.

Or. en

Motivering

Genom förslaget begränsas de hormonstörande ämnen som särskilt ska uppmärksammas till 
de hormonstörande ämnen som identifieras enligt Reachförordningen. Det är ett för snävt 
synsätt. De kriterier för hormonstörande ämnen som kommissionen håller på att utarbeta bör 
till exempel också beaktas.

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

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
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reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach).

reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa eller som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och begränsning 
av kemikalier (Reach) eller utgör kända 
eller sannolikt hormonstörande ämnen 
enligt kommissionens rekommendation 
(2013/…/EU) om kriterier för 
identifiering av hormonstörande ämnen.

Or. en

Motivering

Det är olämpligt att koppla identifieringen av hormonstörande ämnen till artikel 59 i 
Reachförordningen, eftersom denna artikel inte utgör en uttömmande förteckning över 
hormonstörande ämnen. Identifiering som hormonstörande ämne enligt Reachförordningen, 
som är ett mycket långsamt förfarande (mycket få ämnen har identifierats hittills) och följer 
en annan logik (kandidatförteckning), bör bara vara ett alternativ. Kommissionen arbetar för 
närvarande med att fastställa kriterier för identifiering av hormonstörande ämnen, och den 
framtida rekommendationen bör utgöra en lämplig referens.
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Ändringsförslag 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om produkter, eller delar av produkter, 
som är avsedda

Produkter, eller delar av produkter, som är 
avsedda

Or. en

(AT4AM delar upp detta stycke på ett artificiellt sätt (på grund av de punktsatser som följer 
efter texten ovan). Detta ändringsförslag ska läsas tillsammans med ändringsförslaget från 
samma författare om huvuddelen av detta stycke efter punktsatserna (som det inte föreslås 

några ändringar för).)

Motivering

Början av stycket måste ändras i linje med det relaterade ändringsförslaget om att gå från en 
bestämmelse om märkning av vissa CMR-ftalater till ett förbud mot CMR-ämnen och 
hormonstörande ämnen om inga alternativ finns tillgängliga.

Ändringsförslag 767
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt kategori 1A 
eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008, ska det av 
märkningen på själva produkten och/eller 
på varje produkts förpackning eller i 
förekommande fall på 
försäljningsförpackningen framgå att 
produkten innehåller ftalater. Om sådana 

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater, ska det av märkningen på själva 
produkten och/eller på varje produkts 
förpackning eller i förekommande fall på 
försäljningsförpackningen framgå att 
produkten innehåller ftalater som ska fasas 
ut inom 5 år efter det att denna 
förordning träder i kraft förutsatt att inga 
säkrare alternativ finns tillgängliga. Om 
det inte finns några säkrare alternativ ska 
medicintekniska produkter märkas och
tillverkaren ska i den tekniska 
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produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor ska tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder.

dokumentationen och i bruksanvisningen
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder. Om 
sådana produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor ska ftalater förbjudas från och 
med den 1 januari 2017.

Or. en

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

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt kategori 1A 
eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008, ska det av märkningen 
på själva produkten och/eller på varje 
produkts förpackning eller i förekommande 
fall på försäljningsförpackningen framgå 
att produkten innehåller ftalater. Om 
sådana produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor ska tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 

ska inte innehålla, i en koncentration på 
0,1 viktprocent eller mer av homogent 
material, substanser som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt kategori 1A 
eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI till 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1272/2008, eller substanser som 
befunnits vara hormonstörande i enlighet 
med första stycket, såvida inte tillverkaren 
kan visa att det inte finns några lämpliga 
säkrare substanser eller produkter som 
inte innehåller dessa substanser.
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prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder.

Om tillverkaren kan visa att det inte finns 
några lämpliga säkrare substanser eller 
produkter som inte innehåller dessa 
substanser, ska det av märkningen på 
själva produkten och/eller på varje 
produkts förpackning eller i förekommande 
fall på försäljningsförpackningen framgå 
att produkten innehåller substanser som 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
enligt kategori 1A eller 1B eller 
substanser som befunnits vara 
hormonstörande. Tillverkaren ska i den 
tekniska dokumentationen och i 
bruksanvisningen särskilt motivera varför 
dessa ämnen används, med hänsyn till 
uppfyllandet av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda, särskilt kraven i 
denna punkt, samt i bruksanvisningen 
tillhandahålla information om kvarvarande 
risker för patienterna och, i tillämpliga 
fall, om lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

(Kopplat till ändringsförslaget från författarna till de första åtta orden i detta stycke 
(avvikelse i AT4AM.).)

Motivering

CMR-substanser är förbjudna i kosmetika och CMR-ftalater är förbjudna i leksaker. Om det 
inte finns säkrare alternativ ska samma restriktioner gälla för medicintekniska produkter i de 
fall exponering är oundviklig. Samma bestämmelser ska gälla för kända hormonstörande 
substanser. Om det inte finns några alternativ ska tillverkaren märka produkterna och 
särskilt motivera användningen, med hänsyn till överensstämmelse med förordningens 
säkerhetskrav för produkter för alla patienter, inte bara för vissa riskgrupper.

Ändringsförslag 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.6. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de risker 
som är kopplade till partiklarnas storlek 
och egenskaper blir så små som möjligt. 
Särskild försiktighet ska iakttas när 
produkter innehåller eller består av 
nanomateriel som kan avges till patienten 
eller användaren.

7.6. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de risker 
som är kopplade till partiklarnas storlek 
och egenskaper blir så små som möjligt. 
Särskild försiktighet ska iakttas när 
produkter innehåller eller består av 
nanomateriel som kan avges till patienten 
eller användaren. Tillverkaren ska i den 
tekniska dokumentationen lägga fram 
specifika bevis för att användning av 
nanomaterial uppfyller de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda. Dessa 
specifika bevis måste visas vara relevanta 
för de specifika egenskaperna hos
nanomaterialet. Tillverkaren ska också i 
bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
patienterna och, i tillämpliga fall, om 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

Motivering

Om nanomaterial används i medicintekniska produkter ska tillverkarna lägga fram specifika 
bevis som visar att det aktuella nanomaterialet uppfyller de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda. Dessa bevis ska tydligt vara relevanta för nanomaterialets specifika natur. Detta 
skulle underlätta tillämpningen av de svåraste bedömningarna av överensstämmelse som 
fastställs i regel 19 och skäl 13.

Ändringsförslag 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 8.7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.7a. Tillverkare av medicintekniska 
produkter ska informera sina användare 
om den nivå av desinficering som krävs ör 
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att garantera patienternas säkerhet och 
om alla tillgängliga metoder för att uppnå 
denna nivå. Tillverkarna ska vara 
skyldiga att testa sina produkters 
lämplighet med alla metoder som kan 
användas för att trygga patienternas 
säkerhet och ska motivera ett eventuellt 
förkastande av en metod antingen genom 
att visa att den inte är effektiv eller att den 
ger upphov till negativa effekter som 
minskar den medicinska nyttan av deras 
produkt i betydligt större utsträckning än 
de övriga metoder som rekommenderas av 
tillverkaren.

Or. fr

Motivering

Tillverkarna rekommenderar ibland protokoll, metoder eller lösningar utan hänsyn till 
huruvida de verkligen är effektiva eller tillgängliga på den berörda marknaden. Tillverkarna 
uppvisar i sina rekommendationer i bland också preferenser som inte är kopplade till 
patientsäkerheten utan i stället har att göra med industriintressen.

Ändringsförslag 771
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel och 
produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel

Or. de

Ändringsförslag 772
Dagmar Roth-Behrendt
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel och 
produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller
administreras rektalt eller vaginalt

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel

Or. en

Ändringsförslag 773
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 774
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 

utgår
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administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

Or. en

Motivering

Dessa produkters säkerhet garanteras genom efterlevnad av erkända harmoniserade 
standarder eller gemensamma tekniska specifikationer. Krav på överensstämmelse med 
analytiska, toxikologisk-farmakologiska och kliniska standarder och protokoll i fråga om 
undersökning av läkemedel (bilaga I i direktiv 2001/83/EG) kommer därför inte att tillföra 
någon ytterligare information vad gäller patientsäkerheten.

Ändringsförslag 775
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. de

Ändringsförslag 776
Dagmar Roth-Behrendt

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG.

utgår

Or. en

Motivering

Hänvisningen till bilaga I i direktiv 2011/83/EG är inte tillämplig eftersom läkemedel per 
definition har ett annat verkningssätt än produkter. Att hänvisa till bilaga I i 
direktiv 2001/83/EG för produkter som inte är läkemedel är vetenskapligt och tekniskt 
felaktigt och skulle leda till en felaktig bedömning.

Ändringsförslag 778
Anja Weisgerber, Peter Liese



AM\936128SV.doc 107/180 PE510.767v01-00

SV

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och som 
absorberas av eller sprids i kroppen ska på 
motsvarande sätt uppfylla de relevanta 
kraven i bilaga I till direktiv 2001/83/EG.

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och som 
absorberas av eller sprids i kroppen för att 
uppnå önskad effekt ska på motsvarande 
sätt uppfylla de relevanta kraven i bilaga I 
till direktiv 2001/83/EG.

Or. de

Motivering

Om en produkts upptagning och spridning i kroppen för att uppnå en viss medicinsk effekt 
inte är avsedd är bevisen och studierna enligt direktiv 2001/83/EG om humanläkemedel inte 
möjliga.

Ändringsförslag 779
Dan Jørgensen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 10.2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Användning av metoder som inte 
omfattar djurförsök bör främjas. 
Användningen av djur bör minimeras och 
försök på ryggradsdjur bör endast 
genomföras som en sista utväg. I enlighet 
med direktiv 2010/63/EU måste försök på 
ryggradsdjur ersättas, begränsas och 
förfinas. Parlamentet uppmanar därför 
kommissionen att fastställa bestämmelser 
som förhindrar att samma tester utförs 
flera gånger och upprepning av försök 
och studier på ryggradsdjur bör 
förbjudas. 

Or. en
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Motivering

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. 

Ändringsförslag 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 11.1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.1a. Godkännanden av det 
sammankopplade systemet måste vara 
enhetliga för att inte påverka 
produkternas prestanda. Ett icke godkänt 
sammankopplat system säkerställer inte, 
utan begränsar produktens avsedda 
ändamål och garanterar inte patientens 
rättigheter.

Or. it

Ändringsförslag 781
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 11.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.7. Produkterna ska vara konstruerade 11.7. Produkterna ska vara konstruerade 
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och tillverkade på ett sådant sätt att säker 
avfallshantering av produkten och/eller 
eventuella avfallsämnen underlättas för 
både användare, patienter och andra 
personer.

och tillverkade på ett sådant sätt att säker 
avfallshantering av produkten, substanser 
med vilka den har behandlats och/eller 
eventuella avfallsämnen underlättas för 
både användare, patienter och andra 
personer, och där så är möjligt och 
lämpligt ska produkten ersättas av en 
produkt med en högre säkerhetsstandard.
I synnerhet ska detta syfta till att minska 
de risker för patienter och användare som 
kan uppstå till följd av en belastning med 
kemiska eller nukleära material.

Or. de

Ändringsförslag 782
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 11.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11.7. Produkterna ska vara konstruerade 
och tillverkade på ett sådant sätt att säker 
avfallshantering av produkten och/eller 
eventuella avfallsämnen underlättas för 
både användare, patienter och andra 
personer.

11.7. Produkterna ska vara konstruerade 
och tillverkade på ett sådant sätt att säker 
avfallshantering av produkten och de 
substanser som produkten har utsatts för 
och/eller eventuella avfallsämnen 
underlättas för både användare, patienter 
och andra personer samt, när så är möjligt 
och i tillämpliga fall, ersättas med 
produkter och metoder som förbättrar 
säkerhetsfunktioner och -egenskaper för 
att i mesta möjliga mån minska patienters,
användares och andra personers 
exponering för potentiellt skadliga 
substanser, till exempel kemiska ämnen 
och kärnämnen.

Or. en

Ändringsförslag 783
Thomas Ulmer
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Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 13.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkterna ska konstrueras, tillverkas 
och förpackas på ett sådant sätt att 
patienter, användare och andra personer 
inte utsätts för mer strålning än som är 
nödvändigt med tanke på det avsedda 
ändamålet, men den strålning som är 
föreskriven för terapeutiskt eller 
diagnostiskt syfte får inte begränsas.

a) Produkterna ska konstrueras, tillverkas 
och förpackas på ett sådant sätt att 
patienter, användare och andra personer 
inte utsätts för mer strålning än som är 
nödvändigt med tanke på det avsedda 
ändamålet, och användningen ska om så 
är möjligt ersättas av användning med en 
högre säkerhetsstandard, men den 
strålning som är föreskriven för 
terapeutiskt eller diagnostiskt syfte får inte 
begränsas.

Or. de

Ändringsförslag 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 13.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkterna ska konstrueras och tillverkas 
på ett sådant sätt att patienter, användare 
och andra personer så litet som möjligt 
utsätts för oavsiktlig strålning, ströstrålning 
eller läckstrålning.

Produkterna ska konstrueras och tillverkas 
på ett sådant sätt att patienter, användare 
och andra personer så lite som möjligt 
utsätts för oavsiktlig strålning, ströstrålning 
eller läckstrålning, och där så är möjligt 
ska metoder väljas som minskar 
strålningsbelastningen för patienter, 
användare och andra eventuellt berörda 
personer.

Or. de

Ändringsförslag 785
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 13.4 – led a



AM\936128SV.doc 111/180 PE510.767v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Produkter som är avsedda att utsända 
joniserande strålning ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att det om 
möjligt går att variera och kontrollera den 
utsända strålningens kvantitet, geometri 
och energifördelning (eller kvalitet) med 
tanke på den avsedda användningen.

a) Produkter som är avsedda att utsända 
joniserande strålning ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att det om 
möjligt går att variera och kontrollera den 
utsända strålningens kvantitet, geometri 
och energifördelning (eller kvalitet) med 
tanke på den avsedda användningen. Om 
möjligt ska produkter användas som hela 
tiden under och efter behandlingen kan 
kontrollera den utsända strålningen.

Or. de

Ändringsförslag 786
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 16 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Skydd mot mekaniska och termiska
risker

16. Skydd mot risker till följd av produkter 
som tillverkare avser använda för egna 
försök

Or. de

Ändringsförslag 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Produktens namn får inte anknyta till 
namnet av ett läkemedel, en 
biocidprodukt, ett skönhetsmedel eller ett 
diettillskott.

Or. pl
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Motivering

Det finns åtskilliga marknadsexempel på medicinska produkter vars namn är identiska med 
ett läkemedelsnamn eller innefattar en betydande del av ett läkemedelsnamn. 
Desinficeringsmedel har mycket ofta samma namn som läkemedel eller biocidprodukter. 
Detta problem har hittills inte blivit reglerat på ett lämpligt sätt i föreskrifterna om 
medicinska produkter. För att värna säkerheten vid tillämpningen av dessa produkter samt 
för att undvika att vilseleda deras användare bör man precisera dessa frågor.

Ändringsförslag 788
Gilles Pargneaux

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format men kan kompletteras med 
maskinläsbara format, 
t.ex. radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format och ska kompletteras med 
maskinläsbara format, 
t.ex. radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.

Or. fr

Motivering

Märkningen av medicintekniska produkter ska bestå av både ett människoläsbart format och 
ett annat format som är maskinläsbart, detta för att det inte ska uppkomma svårigheter vid 
registrering av den unika produktidentifieringen.

Ändringsförslag 789
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format men kan kompletteras med 
maskinläsbara format, t.ex. 
radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format och ska kompletteras med 
maskinläsbara format, t.ex. 
radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.
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Or. en

Motivering

Märkning på medicintekniska produkter ska finnas i båda formaten, såväl människo- som 
maskinläsbart, eftersom det med det maskinläsbara formatet i de flesta fall går snabbare och 
blir mer korrekt att skanna märkningen och läsa av den unika identifieringen på detta sätt. 

Ändringsförslag 790
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format men kan kompletteras med 
maskinläsbara format, t.ex. 
radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.

d) Märkningen ska ha ett människoläsbart 
format och ska kompletteras med 
maskinläsbara format, t.ex. 
radiofrekvensidentifiering (RFID) och 
streckkoder.

Or. en

Motivering

Märkning på medicintekniska produkter måste finnas i såväl människoläsbart som 
maskinläsbart format, annars kan det blir svårt att läsa av den unika identifieringen.

Ändringsförslag 791
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Texten: ”Denna produkt är en 
medicinteknisk produkt”.

Or. en
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Ändringsförslag 792
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.3 – led l

Kommissionens förslag Ändringsförslag

l) Om det på produkten anges att den är 
avsedd för engångsbruk ska information 
tillhandahållas om kända egenskaper och 
tekniska faktorer som tillverkaren känner 
till och som skulle kunna utgöra en risk om 
produkten återanvänds. Om det i enlighet 
med punkt 19.1 c inte behövs någon 
bruksanvisning, ska denna information på 
begäran göras tillgänglig för användaren.

l) Om det på produkten anges att den är 
avsedd för engångsbruk ska information 
tillhandahållas om kända egenskaper och 
tekniska faktorer som tillverkaren känner 
till och som skulle kunna utgöra en risk om 
produkten återanvänds. Om det rör sig om 
en produkt som finns med på en 
förteckning över icke-rekonditionerbara 
produkter i enlighet med artikel 15.4 ska 
information tillhandahållas om att 
produkten inte under några 
omständigheter får rekonditioneras. Om 
det i enlighet med punkt 19.1 c inte behövs 
någon bruksanvisning, ska denna 
information på begäran göras tillgänglig 
för användaren.

Or. cs

Ändringsförslag 793
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.3 – led q

Kommissionens förslag Ändringsförslag

q) När det gäller produkter som är avsedda 
att användas av lekmän: under vilka 
omständigheter användaren bör rådfråga 
hälso- och sjukvårdspersonal.

q) När det gäller produkter som är avsedda 
att användas av lekmän: under vilka 
omständigheter användaren bör rådfråga 
hälso- och sjukvårdspersonal. Sådana 
delar i bruksanvisningen som är avsedda 
för patienter bör granskas med 
synpunkter från patientorganisationer för 
att se till att de verkligen uppfyller 
patienternas behov och är förståeliga och 
lättillgängliga.
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Or. en

Ändringsförslag 794
Milan Cabrnoch

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 1.2 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) En förteckning över språkvarianterna 
för de medlemsstater där produkten är 
avsedd att marknadsföras.

b) En hänvisning till en förteckning över 
de medlemsstater där produkten 
marknadsförs. 

Or. cs

Ändringsförslag 795
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentationen ska innehålla en 
sammanfattning av

Dokumentationen ska innehålla all 
tillgänglig information i samband med

Or. de

Motivering

Som primäranvändare av medicintekniska produkter, och eftersom läkare är ansvariga för 
sina patienters säkerhet, måste hälso- och sjukvårdspersonal ha tillgång till alla tekniska och 
kliniska data som tillverkarna tillhandahåller för att kunna fatta beslut om vilka produkter 
som passar för deras patienter och informera dem om detta.

Ändringsförslag 796
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 5 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dokumentationen ska innehålla en 
sammanfattning av

Dokumentationen ska innehålla all 
tillgänglig information rörande

Or. en

Ändringsförslag 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 6.2 – led e

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) Om produkten ska kopplas till andra 
produkter för att fungera på avsett sätt ska 
det finnas en beskrivning av denna 
kombination, inklusive bevis för att den 
uppfyller de allmänna säkerhets- och 
prestandakraven när den är kopplad till 
sådana produkter med beaktande av de 
egenskaper som tillverkaren har angett.

e) Om produkten med hjälp av ett 
sammankopplat system ska kopplas till 
andra produkter för att fungera på avsett 
sätt ska det finnas en beskrivning av denna 
kombination, inklusive bevis för att den 
uppfyller de allmänna säkerhets- och 
prestandakraven när den är kopplad till 
sådana produkter med beaktande av de 
egenskaper som tillverkaren har angett. En 
sådan sammankopplad kombination bör 
godkännas för att det avsedda ändamålet 
och behandlingen av patienter ska kunna 
garanteras.

Or. it

Ändringsförslag 798
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. CE-märkningen ska bestå av initialerna
”CE” enligt följande modell:

1. CE-märkningen ska bestå av
initialerna”CE” med tillägget 
”medicinteknisk produkt” enligt följande 
modell:
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Or. de

Ändringsförslag 799
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIKRAV SOM SKA UPPFYLLAS 
AV ANMÄLDA ORGAN

KRAV SOM SKA UPPFYLLAS AV 
ANMÄLDA ORGAN

Or. de

Motivering

För att ställa upp enhetliga krav för anmälda organ i alla medlemsstater och för att säkra 
rättvisa och lika villkor bör man hellre tala om ”krav” på de anmälda organen istället för 
”minimikrav”. Dessutom motsvarar denna terminologi den som används i 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 768/2008/EG med avseende på anmälda organ.

Ändringsförslag 800
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIKRAV SOM SKA UPPFYLLAS 
AV ANMÄLDA ORGAN

KRAV SOM SKA UPPFYLLAS AV 
ANMÄLDA ORGAN

Or. en

Ändringsförslag 801
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1.2.1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1. Ett anmält organ ska vara ett 
tredjepartsorgan som är oberoende av 
tillverkaren av den produkt som är föremål 
för bedömningar av överensstämmelse. Det 
anmälda organet ska också vara oberoende 
av varje annan ekonomisk aktör som har ett 
intresse av produkten samt av eventuella 
konkurrenter till tillverkaren.

1.2.1. Ett anmält organ och dess personal
ska vara ett tredjepartsorgan som är 
oberoende av tillverkaren av den produkt 
som är föremål för bedömningar av 
överensstämmelse. Det anmälda organet 
ska också vara oberoende av varje annan 
ekonomisk aktör som har ett intresse av 
produkten samt av eventuella konkurrenter 
till tillverkaren. Detta gäller även 
bedömningar av överensstämmelse som 
avser ekonomiska aktörer eller 
konkurrenter som nämns ovan.

Or. en

Motivering

Klargörande av att detta krav även gäller personal som är anställd vid de anmälda organen. 
Klargörande av att ett anmält organ kan utföra bedömning av överensstämmelse för olika 
ekonomiska aktörer som tillverkar andra eller liknande produkter.

Ändringsförslag 802
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.4. Det ska garanteras att de anmälda 
organen såväl som deras ledning och
medarbetarna inom bedömningspersonalen 
är opartiska. Ersättningen till ledningen 
och bedömningspersonalen vid ett anmält 
organ får inte styras av resultatet av 
bedömningarna.

1.2.4. Det ska garanteras att de anmälda 
organen, deras ledning, medarbetarna inom 
bedömningspersonalen samt 
underleverantörer är opartiska. 
Ersättningen till ledningen, 
bedömningspersonalen vid samt 
underleverantörer till ett anmält organ får 
inte styras av resultatet av bedömningarna.

Or. en

Motivering

Om ett anmält organ använder sig av externa konsulter i sin verksamhet ska dessa externa 
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konsulter uppfylla samma krav som personalen vid det anmälda organet.

Ändringsförslag 803
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det anmälda organet ska ha de finansiella 
resurser som krävs för att bedriva 
verksamheten för bedömning av 
överensstämmelse och därmed 
sammanhängande affärsverksamhet. Det 
ska dokumentera och bevisa sin 
ekonomiska kapacitet och ekonomiska 
bärkraft, med beaktande av särskilda 
omständigheter under en första inledande 
fas.

Det anmälda organet, inbegripet dess 
dotterbolag, ska ha de finansiella resurser 
som krävs för att bedriva verksamheten för 
bedömning av överensstämmelse och 
därmed sammanhängande 
affärsverksamhet. Det ska dokumentera 
och bevisa sin ekonomiska kapacitet och 
ekonomiska bärkraft, med beaktande av 
särskilda omständigheter under en första 
inledande fas.

Or. en

Motivering

För att garantera högsta möjliga säkerhet ska alla dotterbolag till ett anmält organ uppfylla 
samma krav som det anmälda organet.

Ändringsförslag 804
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1.6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.1. Det anmälda organet ska delta i eller 
se till att dess bedömningspersonal får 
information om det relevanta 
standardiseringsarbetet och om arbetet i det 
anmälda organets samordningsgrupp, samt 
att dess bedömningspersonal och 
beslutsfattande personal informeras såväl 
om all relevant lagstiftning som om alla 
relevanta riktlinjer och dokument om bästa 

1.6.1. Det anmälda organet ska delta i eller 
se till att dess bedömningspersonal, 
inbegripet underleverantörer, får 
information om och utbildning i det 
relevanta standardiseringsarbetet och om 
arbetet i det anmälda organets 
samordningsgrupp, samt att dess 
bedömningspersonal och beslutsfattande 
personal informeras såväl om all relevant 
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metoder som antagits inom ramen för 
denna förordning.

lagstiftning och standarder som om alla 
relevanta riktlinjer och dokument om bästa 
metoder som antagits inom ramen för 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Underleverantörerna måste uppfylla samma stränga krav som bedömningspersonalen vid de 
anmälda organen.

Ändringsförslag 805
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1.6.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.6.2. Det anmälda organet ska följa en 
uppförandekod som bl.a. behandlar etiska 
affärsmetoder för anmälda organ inom 
området medicintekniska produkter och 
som är godkänd av de nationella 
myndigheter som ansvarar för anmälda 
organ. I uppförandekoden ska det 
föreskrivas ett system för övervakning och 
kontroll av att de anmälda organen 
genomför koden.

utgår

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Det baseras på aktuell lagstiftning och omarbetas kontinuerligt av de anmälda 
organen. I förordningen bör man därför inte hänvisa till ett sådant icke-rättsligt dokument. 
De viktigaste delarna av uppförandekoden, som ännu inte ingår under ”Krav som ska 
uppfyllas av anmälda organ” bör införlivas i förordningen.

Ändringsförslag 806
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 2.2 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.2. Det anmälda organets 
kvalitetsledningssystem ska minst omfatta 
följande:

2.2. Det anmälda organets och dess 
underleverantörers
kvalitetsledningssystem ska minst omfatta 
följande:

Or. en

Motivering

För att garantera högsta möjliga säkerhet ska detta krav även gälla de anmälda organens 
underleverantörer.

Ändringsförslag 807
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 2.2 – strecksats 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

- Fortbildning.

Or. en

Motivering

De anmälda organens kvalitetsledningssystem bör innefatta regelbundna utbildningsprogram.

Ändringsförslag 808
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.1. Ett anmält organ ska kunna utföra 
alla de uppgifter som den åläggs genom 
denna förordning med högsta yrkesmässiga 
integritet och nödvändig teknisk 

3.1.1. Ett anmält organ och dess 
underleverantörer ska kunna utföra alla de 
uppgifter som de åläggs genom denna 
förordning med högsta yrkesmässiga 
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kompetens på området, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av det anmälda organet 
självt eller av annan part för dess räkning 
och under dess ansvar.

integritet och nödvändig teknisk 
kompetens på området, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av det anmälda organet 
självt eller av annan part för dess räkning 
och under dess ansvar.

Or. en

Motivering

För att garantera högsta möjliga säkerhet ska detta krav även gälla de anmälda organens 
underleverantörer.

Ändringsförslag 809
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.1. Ett anmält organ ska kunna utföra 
alla de uppgifter som den åläggs genom 
denna förordning med högsta yrkesmässiga 
integritet och nödvändig teknisk 
kompetens på området, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av det anmälda organet 
självt eller av annan part för dess räkning 
och under dess ansvar.

3.1.1. Ett anmält organ ska kunna utföra 
alla de uppgifter som den åläggs genom 
denna förordning med högsta yrkesmässiga 
integritet och nödvändig teknisk 
kompetens på området, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av det anmälda organet 
självt eller av annan part för dess räkning 
och under dess ansvar. Det är viktigt att 
processens kvalité säkerställs och 
kontrolleras.

Or. sl

Ändringsförslag 810
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det ska i synnerhet ha nödvändig personal 
och ska förfoga över eller ha tillgång till all 

Det ska i synnerhet ha nödvändig personal 
och ska förfoga över eller ha tillgång till all 
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utrustning och alla hjälpmedel som det 
behöver för att korrekt utföra de tekniska 
och administrativa uppgifter som ingår i 
den verksamhet för bedömning av 
överensstämmelse för vilka det är anmält.

utrustning och alla hjälpmedel som det 
behöver för att korrekt utföra de tekniska, 
vetenskapliga och administrativa uppgifter 
som ingår i den verksamhet för bedömning 
av överensstämmelse för vilka det är 
anmält.

Or. en

Ändringsförslag 811
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att det i organisationen ska 
finnas tillräckligt med vetenskaplig 
personal med tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att kunna göra en bedömning 
av den medicinska funktionsdugligheten 
och prestandan hos de produkter för vilka 
organisationen har blivit anmäld, med 
hänsyn till kraven i denna förordning, 
särskilt de i bilaga I.

Detta innebär att det i organisationen alltid
ska finnas tillräckligt med vetenskaplig 
personal med tillräcklig erfarenhet och 
kunskap för att kunna göra en bedömning 
av den medicinska funktionsdugligheten 
och prestandan hos de produkter för vilka 
organisationen har blivit anmäld, med 
hänsyn till kraven i denna förordning, 
särskilt de i bilaga I.

Fast anställd egen personal ska användas, 
men de anmälda organen måste ha 
flexibilitet nog att tillfälligt kunna anlita 
externa experter när så behövs.

Or. en

Ändringsförslag 812
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta innebär att det i organisationen ska 
finnas tillräckligt med vetenskaplig 
personal med tillräcklig erfarenhet och 

Detta innebär att det i organisationen ska 
finnas tillräckligt med vetenskaplig 
personal med nödvändig och tillräcklig 
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kunskap för att kunna göra en bedömning 
av den medicinska funktionsdugligheten 
och prestandan hos de produkter för vilka 
organisationen har blivit anmäld, med 
hänsyn till kraven i denna förordning, 
särskilt de i bilaga I.

erfarenhet, diplomerad 
universitetsutbildning och kunskap för att 
kunna göra en bedömning av den 
medicinska funktionsdugligheten och 
prestandan hos de produkter för vilka 
organisationen har blivit anmäld, med 
hänsyn till kraven i denna förordning, 
särskilt de i bilaga I.

Or. fr

Ändringsförslag 813
Philippe Juvin

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den personal som ansvarar för 
utvärderingen ska genomföra oanmälda 
inspektioner minst en gång per år på 
samtliga produktionsanläggningar för de 
medicintekniska produkter som de 
ansvarar för. En sådan oanmäld 
inspektion förutsätter att tillverkaren inte 
vid någon tidpunkt informeras om möjligt 
datum och tidpunkt för inspektionen.
Den personal som ansvarar för 
utvärderingen ska underrätta samtliga 
behöriga myndigheter i de medlemsstater 
som berörs av produktionen och 
utsläppandet på marknaden av den 
medicintekniska produkten om resultaten 
av de årliga inspektionerna. Resultaten 
ska ingå i en rapport.
Den ska också innehålla en beskrivning 
av de årliga inspektionerna av den 
berörda behöriga nationella myndigheten.

Or. fr
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Ändringsförslag 814
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl teknisk kunskap om 
som tillräcklig och lämplig erfarenhet av 
medicintekniska produkter och 
motsvarande teknik som krävs för 
bedömningen av överensstämmelse, 
inbegripet bedömningen av kliniska data.

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl teknisk kunskap om 
som tillräcklig och lämplig erfarenhet av 
medicintekniska produkter och 
motsvarande teknik som krävs för 
bedömningen av överensstämmelse, 
inbegripet bedömningen av kliniska data 
eller utvärdering av en bedömning utförd 
av en underleverantör.

Or. en

Motivering

Anställd personal vid ett anmält organ ska ha kompetens att utföra en bedömning av tekniska 
och kliniska dokument för en produkt eller ha kompetens att utvärdera kvalitet och lämplighet 
hos en bedömning utförd av en underleverantör till ett anmält organ.

Ändringsförslag 815
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl teknisk kunskap om 

3.1.2. Vid alla tidpunkter och vid varje 
bedömning av överensstämmelse och för 
varje typ eller kategori av produkter för 
vilka det har anmälts, ska det anmälda 
organet inom sin organisation ha den 
administrativa, tekniska och vetenskapliga 
personal med såväl medicinsk, teknisk och 



PE510.767v01-00 126/180 AM\936128SV.doc

SV

som tillräcklig och lämplig erfarenhet av 
medicintekniska produkter och 
motsvarande teknik som krävs för 
bedömningen av överensstämmelse, 
inbegripet bedömningen av kliniska data.

när så är möjligt farmakologisk kunskap 
om som tillräcklig och lämplig erfarenhet 
av medicintekniska produkter och 
motsvarande teknik som krävs för 
bedömningen av överensstämmelse, 
inbegripet bedömningen av kliniska data.

Or. en

Ändringsförslag 816
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3. Det anmälda organet ska tydligt 
dokumentera omfattningen och 
begränsningen av arbetsuppgifter, ansvar 
och befogenheter i fråga om den personal 
som deltar i bedömningen av 
överensstämmelse och ska informera 
berörd personal om detta.

3.1.3. Det anmälda organet ska tydligt 
dokumentera omfattningen och 
begränsningen av arbetsuppgifter, ansvar 
och befogenheter i fråga om den personal 
som deltar i bedömningen av 
överensstämmelse, inbegripet
underleverantörer och dotterbolag, och 
ska informera berörd personal om detta.

Or. en

Ändringsförslag 817
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.1. Det anmälda organet ska fastställa 
och dokumentera dels 
kvalifikationskriterier och förfaranden för 
urval och auktorisering av personer som
deltar i bedömningen av överensstämmelse
(kunskap, erfarenhet och annan kompetens 
som krävs), dels den utbildning som krävs
(grundläggande utbildning och 

3.2.1. Det anmälda organet ska fastställa 
och dokumentera dels 
kvalifikationskriterier och förfaranden för 
urval och auktorisering av personer som 
deltar i bedömningen av överensstämmelse
(kunskap, erfarenhet och annan kompetens 
som krävs), dels den utbildning som krävs
(grundläggande utbildning och 
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fortbildning). Kvalifikationskriterierna ska 
behandla de olika funktionerna i processen 
för bedömning av överensstämmelse
(t.ex. granskningar, 
produktutvärdering/produktprovning, 
granskning av produktens 
konstruktionsunderlag och beslutsfattande) 
samt de produkter, den teknik och de 
områden (t.ex. biokompatibilitet, 
sterilisering, vävnader och celler från
människa och djur, klinisk utvärdering) 
som ingår i det verksamhetsområde organet 
utsetts för.

fortbildning). Kvalifikationskriterierna ska 
behandla de olika funktionerna i processen 
för bedömning av överensstämmelse
(t.ex. granskningar, 
produktutvärdering/produktprovning, 
granskning av produktens 
konstruktionsunderlag och beslutsfattande) 
samt de produkter, den teknik och de 
områden (t.ex. biokompatibilitet, 
sterilisering, vävnader och celler från 
människa och djur, klinisk utvärdering och 
riskhantering) som ingår i det 
verksamhetsområde organet utsetts för.

Or. de

Motivering

Kvalifikationskriterierna för personal vid anmälda organ ska innefatta ”riskhantering”.

Ändringsförslag 818
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.1. Det anmälda organet ska fastställa 
och dokumentera dels
kvalifikationskriterier och förfaranden för 
urval och auktorisering av personer som 
deltar i bedömningen av överensstämmelse 
(kunskap, erfarenhet och annan kompetens 
som krävs), dels den utbildning som krävs 
(grundläggande utbildning och 
fortbildning). Kvalifikationskriterierna ska 
behandla de olika funktionerna i processen 
för bedömning av överensstämmelse 
(t.ex. granskningar, 
produktutvärdering/produktprovning, 
granskning av produktens 
konstruktionsunderlag och beslutsfattande) 
samt de produkter, den teknik och de 
områden (t.ex. biokompatibilitet, 
sterilisering, vävnader och celler från 

3.2.1. Samordningsgruppen ska fastställa 
och dokumentera principer för hög 
kompetens och kvalifikationskriterier och 
förfaranden för urval och auktorisering av 
personer som deltar i bedömningen av 
överensstämmelse (kunskap, erfarenhet 
och annan kompetens som krävs), samt den 
utbildning som krävs (grundläggande 
utbildning och fortbildning). 
Kvalifikationskriterierna ska behandla de 
olika funktionerna i processen för 
bedömning av överensstämmelse 
(t.ex. granskningar, 
produktutvärdering/produktprovning, 
granskning av produktens
konstruktionsunderlag och beslutsfattande) 
samt de produkter, den teknik och de 
områden (t.ex. biokompatibilitet, 
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människa och djur, klinisk utvärdering) 
som ingår i det verksamhetsområde organet 
utsetts för.

sterilisering, vävnader och celler från 
människa och djur, klinisk utvärdering) 
som ingår i det verksamhetsområde organet 
utsetts för.

Or. en

Motivering

För att säkerställa att myndigheter, snarare än anmälda organ, fastställer harmoniserade 
kriterier för kompetens och kvalifikationer, ska de myndigheter som ingår i 
samordningsgruppen fastställa kriterier för kompetens och kvalifikationer för 
bedömningspersonal vid de anmälda organen, liksom de nödvändiga förfaranden som måste 
införas.

Ändringsförslag 819
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Särskilda kvalifikationskrav ska fastställas 
för bedömning av 
biokompatibilitetsaspekter, klinisk 
utvärdering och de olika typerna av 
steriliseringsprocesser.

Särskilda kvalifikationskrav ska fastställas 
för bedömning av 
biokompatibilitetsaspekter, säkerhet, 
klinisk utvärdering och de olika typerna av 
steriliseringsprocesser.

Or. en

Ändringsförslag 820
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.3 – strecksats 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– De typer av kvalifikationer (kunskap, 
erfarenhet och annan kompetens) som 
krävs för att genomföra bedömningar av 
medicintekniska produkters 
överensstämmelse, liksom de relevanta 

– De typer av kvalifikationer (kunskap, 
erfarenhet och annan kompetens) som 
krävs för att genomföra bedömningar av 
medicintekniska produkters 
överensstämmelse som grundas på 
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kvalifikationskriterierna. normer, liksom de relevanta 
kvalifikationskriterierna.

Or. sl

Ändringsförslag 821
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.3 – strecksats 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Tillräcklig tjänstetid/erfarenhet av 
bedömning av överensstämmelse enligt 
denna förordning eller tidigare gällande 
direktiv under minst 3 år i ett anmält 
organ. Personal vid ett anmält organ som 
deltar i certifieringsbeslut får inte ha 
deltagit i den bedömning av 
överensstämmelse för vilken ett beslut om 
certifiering måste fattas.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Det baseras på aktuell lagstiftning och omarbetas kontinuerligt av de anmälda 
organen. I förordningen bör man därför inte hänvisa till ett sådant icke-rättsligt dokument. 
De viktigaste delarna av uppförandekoden, som ännu inte ingår under ”Krav som ska 
uppfyllas av anmälda organ” bör införlivas i förordningen.

Ändringsförslag 822
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4. De anmälda organen ska förfoga 
över personal med klinisk expertis. Denna 
personal ska vara stadigvarande integrerad 

3.2.4. De anmälda organen ska alltid
förfoga över personal med expertis i fråga 
om utformningen av kliniska prövningar, 
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i det anmälda organets beslutsprocess för 
att

medicinsk statistik, klinisk 
patienthantering, god klinisk sed i 
samband med kliniska prövningar och, 
när så är möjligt, farmakologi. Fast 
anställd egen personal ska användas, men 
de anmälda organen måste ha flexibilitet 
nog att tillfälligt kunna anlita externa 
experter när så behövs.
Denna personal ska vara stadigvarande 
integrerad i det anmälda organets 
beslutsprocess för att

Or. en

Ändringsförslag 823
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.4 – strecksats 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– säkerställa oberoende och objektivitet 
och avslöja eventuella intressekonflikter.

Or. en

Ändringsförslag 824
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn 
(t.ex. översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den 
tekniska dokumentationen eller 
typkontroll, inklusive aspekter såsom den 
kliniska utvärderingen, biologisk säkerhet, 
sterilisering och programvaruvalidering)

3.2.5. Produktspecialist: Den personal som 
ansvarar för att utföra produktrelaterad 
översyn, översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller typkontroll av 
klass III-produkter, i synnerhet aspekter 
såsom den kliniska utvärderingen, 
biologisk säkerhet, sterilisering och 
programvaruvalidering ska ha följande 
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ska ha följande bevisade kvalifikationer: bevisade kvalifikationer:

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Det baseras på aktuell lagstiftning och omarbetas kontinuerligt av de anmälda 
organen. I förordningen bör man därför inte hänvisa till ett sådant icke-rättsligt dokument. 
De viktigaste delarna av uppförandekoden, som ännu inte ingår under ”Krav som ska 
uppfyllas av anmälda organ” bör införlivas i förordningen.

Ändringsförslag 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn 
(t.ex. översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, biologisk säkerhet, 
sterilisering och programvaruvalidering) 
ska ha följande bevisade kvalifikationer:

3.2.5. Den personal som ansvarar för att 
utföra produktrelaterad översyn 
(t.ex. översyn av produktens 
konstruktionsunderlag eller av den tekniska 
dokumentationen eller typkontroll, 
inklusive aspekter såsom den kliniska 
utvärderingen, biologisk säkerhet, 
sterilisering och programvaruvalidering) 
ska ha lämpliga kvalifikationer, vilka 
godkänts av medlemsstaterna. Som 
lämpliga kvalifikationer torde, till 
exempel, följande kunna anses:

Or. lt

Ändringsförslag 826
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.5a. Produktgranskare: Den personal 
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som ansvarar för att utföra 
produktrelaterad översyn (översyn av 
tekniska dokument) eller typkontroll av 
klass IIa-/IIb-produkter ska ha följande 
bevisade kvalifikationer:
– Examen från ett universitet eller en 
fackskola eller motsvarande 
kvalifikationer i relevanta ämnen, 
t.ex. medicin, naturvetenskap eller teknik.
– Fyra års yrkeserfarenhet av 
hälsovårdsprodukter eller närliggande 
sektorer (t.ex. industri, revision, hälso-
och sjukvård eller forskning), varvid två 
år av denna erfarenhet ska gälla 
konstruktion, tillverkning, testning eller 
användning av den produkt (enligt 
definition inom en generisk 
produktgrupp) eller teknik som ska 
utvärderas eller som är relaterad till de 
vetenskapliga aspekter som ska bedömas.
– Lämpliga kunskaper om de allmänna 
säkerhets- och prestandakrav som anges i 
bilaga I samt om tillhörande delegerade 
akter och/eller genomförandeakter, i 
harmoniserade standarder, gemensamma 
tekniska specifikationer och 
vägledningsdokument.
– Lämpliga kunskaper om och 
erfarenheter av såväl riskhantering som 
tillhörande standarder och 
vägledningsdokument för 
medicintekniska produkter.
– Lämpliga kunskaper om och 
erfarenheter av de förfaranden för 
bedömning av överensstämmelse som 
fastställs i bilagorna VIII–X, i synnerhet 
de aspekter som de är auktoriserade för, 
samt befogenhet att utföra 
bedömningarna.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Det baseras på aktuell lagstiftning och omarbetas kontinuerligt av de anmälda 
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organen. I förordningen bör man därför inte hänvisa till ett sådant icke-rättsligt dokument. 
De viktigaste delarna av uppförandekoden, som ännu inte ingår under ”Krav som ska 
uppfyllas av anmälda organ” bör införlivas i förordningen.

Ändringsförslag 827
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– fyra års yrkeserfarenhet av 
hälsovårdsprodukter eller närliggande 
sektorer (t.ex. industri, revision, hälso- och 
sjukvård eller forskning), varvid två år av 
denna erfarenhet ska gälla konstruktion, 
tillverkning, testning eller användning av 
den produkt eller teknik som ska 
utvärderas eller som är relaterad till de 
vetenskapliga aspekter som ska bedömas.

– Fyra års yrkeserfarenhet av 
hälsovårdsprodukter eller närliggande 
sektorer (t.ex. industri, revision, hälso- och 
sjukvård eller forskning), varvid två år av 
denna erfarenhet ska gälla konstruktion, 
tillverkning, testning eller användning av 
den produkt (enligt definition inom en 
generisk produktgrupp) eller teknik som 
ska utvärderas eller som är relaterad till de 
vetenskapliga aspekter som ska bedömas.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Det baseras på aktuell lagstiftning och omarbetas kontinuerligt av de anmälda 
organen. I förordningen bör man därför inte hänvisa till ett sådant icke-rättsligt dokument. 
De viktigaste delarna av uppförandekoden, som ännu inte ingår under ”Krav som ska 
uppfyllas av anmälda organ” bör införlivas i förordningen.

Ändringsförslag 828
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – strecksats 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvalifikationerna ska dessutom bygga 
på tekniska eller naturvetenskapliga 
specialiseringar, t.ex. sterilisering, 
biokompatibilitet, vävnader från djur, 
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mänskliga vävnader, programvara, 
funktionell säkerhet, klinisk utvärdering, 
elsäkerhet eller förpackning.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Den bygger på det nuvarande regelverket och är föremål för ständiga 
ändringar av de anmälda organen. Förordningen bör därför inte hänvisa till ett sådant 
icke-rättsligt dokument. Viktiga delar av innehållet i uppförandekoden som hittills inte 
omfattas av de ”Krav som ska uppfyllas av anmälda organ” bör ingå i förordningen.

Ändringsförslag 829
Alda Sousa

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – strecksats 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Lämpliga kunskaper om och 
erfarenheter av klinisk utvärdering.

Or. en

Ändringsförslag 830
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.5 – strecksats 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Organ för bedömning av 
överensstämmelse som är anmälda för 
klass III-produkter ska till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter överlämna en förteckning över 
alla interna och externa experter som gör 
utvärderingen av de kliniska och 
icke-kliniska delarna av bedömningen av 
överensstämmelse. Samordningsgruppen 
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för medicintekniska produkter har rätt att 
kontrollera att de experter som valts ut 
har lämpliga kvalifikationer och ska 
offentliggöra förteckningen.

Or. en

Motivering

Detta ska bidra till fullständig insyn och säkerställa att de experter som ingår i det anmälda 
organet har lämpliga kvalifikationer.

Ändringsförslag 831
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ska ha följande 
bevisade kvalifikationer:

3.2.6. Granskare: Den personal som 
ansvarar för att utföra granskningar av 
tillverkarens kvalitetssäkringssystem ska 
ha följande bevisade kvalifikationer:

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Den bygger på det nuvarande regelverket och är föremål för ständiga 
ändringar av de anmälda organen. Förordningen bör därför inte hänvisa till ett sådant 
icke-rättsligt dokument. Viktiga delar av innehållet i uppförandekoden som hittills inte 
omfattas av de ”Krav som ska uppfyllas av anmälda organ” bör ingå i förordningen.

Ändringsförslag 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 

3.2.6. Den personal som ansvarar för att 
utföra granskningar av tillverkarens 
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kvalitetsledningssystem ska ha följande 
bevisade kvalifikationer:

kvalitetsledningssystem ska ha lämpliga 
kvalifikationer, vilka godkänts av 
medlemsstaterna. Som lämpliga 
kvalifikationer torde, till exempel, 
följande kunna anses:

Or. lt

Ändringsförslag 833
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.2.6 – strecksats 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Kvalifikationerna ska bygga på teknik 
enligt definitionen i IAF:s/EAC:s 
kodsystem eller motsvarande.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Den bygger på det nuvarande regelverket och är föremål för ständiga 
ändringar av de anmälda organen. Förordningen bör därför inte hänvisa till ett sådant 
icke-rättsligt dokument. Viktiga delar av innehållet i uppförandekoden som hittills inte 
omfattas av de ”Krav som ska uppfyllas av anmälda organ” bör ingå i förordningen.

Ändringsförslag 834
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3.4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4.3. Om underentreprenörer eller externa 
experter används inom ramen för 
bedömning av överensstämmelse, särskilt i 
fråga om nya, invasiva och implanterbara 
medicintekniska produkter eller ny teknik 
inom det området, ska det anmälda organet 

3.4.3. Om underentreprenörer eller externa 
experter används inom ramen för 
bedömning av överensstämmelse, särskilt i 
fråga om nya, invasiva och implanterbara 
medicintekniska produkter eller ny teknik 
inom det området, ska det anmälda organet 
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ha tillräcklig egen kompetens på varje 
produktområde för vilket det utsetts att 
leda bedömningen av överensstämmelse, 
för att kunna kontrollera 
expertutlåtandenas lämplighet och giltighet 
och fatta beslut om certifiering.

ha tillräcklig egen kompetens på varje 
produktområde eller inom varje 
behandling eller medicinsk specialitet för 
vilket det utsetts att leda bedömningen av 
överensstämmelse, för att kunna 
kontrollera expertutlåtandenas lämplighet 
och giltighet och fatta beslut om 
certifiering.

Or. en

Motivering

Bedömning av tillräckliga kvalifikationer hos anmälda organ bör inte endast ske på grundval 
av kompetens på produktområdet utan också på behandlingsområdet eller inom den 
medicinska specialiteten.

Ändringsförslag 835
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Minimitid för granskningar utförda av 
anmälda organ
– Anmälda organ ska fastställa 
granskningens längd för de inledande 
granskningarna i etapp 1 och etapp 2 
samt kontrollgranskningar för varje 
sökande och certifierad kund.
– Det verkliga antalet anställda hos 
tillverkaren inbegripet alla enskilda 
tillverkningsanläggningar som omfattas 
av intyget ska ligga till grund för 
beräkningen av granskningens längd.
– Det är lämpligt att basera 
granskningens längd på det verkliga 
antalet anställda inom organisationen, 
komplexiteten hos processerna inom 
organisationen, beskaffenheten och 
egenskaperna hos de medicintekniska 
produkter som omfattas av granskningen 
samt de olika tekniker som används för att 
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tillverka och kontrollera de 
medicintekniska produkterna. 
Granskningens längd ska anpassas till 
viktiga faktorer som är specifika för den 
organisation som ska granskas. Det 
anmälda organet ska iaktta diskretion så 
att variationer i granskningens längd inte 
leder till några kompromisser i fråga om 
dess effektivitet.
– Längden på en planerad granskning på 
plats får inte understiga en 
granskare/dag.
– Certifieringen av flera anläggningar 
som omfattas av ett 
kvalitetssäkringssystem får inte grundas 
på ett stickprovssystem.

Or. en

Motivering

Uppförandekoden togs fram av de flesta anmälda organ som ett frivilligt initiativ för 
självreglering. Den bygger på det nuvarande regelverket och är föremål för ständiga 
ändringar av de anmälda organen. Förordningen bör därför inte hänvisa till ett sådant 
icke-rättsligt dokument. Viktiga delar av innehållet i uppförandekoden som hittills inte 
omfattas av de ”Krav som ska uppfyllas av anmälda organ” bör ingå i förordningen.

Ändringsförslag 836
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Det anmälda organets 
beslutsförfarande ska vara tydligt 
dokumenterat när det gäller exempelvis 
utfärdande, tillfälligt upphävande, 
återinförande eller indragning av intyg om 
bedömning av överensstämmelse eller 
avslag på ansökningar om sådana intyg 
eller ändringar eller begränsningar av 
sådana, såväl som när det gäller frågan om 
tillägg.

4.1. Det anmälda organets 
beslutsförfarande ska vara tydligt 
dokumenterat och allmänt tillgängligt när 
det gäller exempelvis utfärdande, tillfälligt 
upphävande, återinförande eller indragning 
av intyg om bedömning av 
överensstämmelse eller avslag på 
ansökningar om sådana intyg eller 
ändringar eller begränsningar av sådana, 
såväl som när det gäller frågan om tillägg.
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Or. en

Ändringsförslag 837
Zofija Mazej Kukovič

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Det anmälda organets 
beslutsförfarande ska vara tydligt 
dokumenterat när det gäller exempelvis 
utfärdande, tillfälligt upphävande, 
återinförande eller indragning av intyg om 
bedömning av överensstämmelse eller 
avslag på ansökningar om sådana intyg 
eller ändringar eller begränsningar av 
sådana, såväl som när det gäller frågan om 
tillägg.

4.1. Det anmälda organets 
beslutsförfarande ska vara klart, tydligt 
dokumenterat när det gäller exempelvis 
utfärdande, tillfälligt upphävande, 
återinförande eller indragning av intyg om 
bedömning av överensstämmelse eller 
avslag på ansökningar om sådana intyg 
eller ändringar eller begränsningar av 
sådana, såväl som när det gäller frågan om 
tillägg.

Or. sl

Ändringsförslag 838
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4.3 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Det anmälda organet ska ha 
dokumenterade förfaranden som omfattar 
åtminstone

4.3. Det anmälda organet ska ha 
dokumenterade förfaranden som är 
offentliga och omfattar åtminstone

Or. en

Ändringsförslag 839
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.2 – strecksats 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

– är aktiva och implanterbara produkter 
särskilt avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 840
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

– särskilt är avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 841
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.2 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– särskilt är avsedda att användas i direkt 
kontakt med centrala nervsystemet, i vilket 
fall de tillhör klass III,

– är aktiva och implanterbara produkter
särskilt avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
fel i det centrala nervsystemet genom
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
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vilket fall de tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 842
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter
avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 843
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

– särskilt är avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 844
Thomas Ulmer
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Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– särskilt är avsedda för användning i 
direkt kontakt med det centrala 
nervsystemet, i vilket fall de tillhör 
klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter
särskilt avsedda för användning i direkt 
kontakt med det centrala nervsystemet, i 
vilket fall de tillhör klass III,

Or. de

Ändringsförslag 845
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.4 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att användas i direkt kontakt 
med hjärtat, centrala cirkulationssystemet 
eller centrala nervsystemet, i vilket fall de 
tillhör klass III,

– är avsedda att användas i direkt kontakt 
med hjärtat, centrala cirkulationssystemet 
eller centrala nervsystemet, i vilket fall de 
tillhör klass III, med undantag för suturer 
och agraffer,

Or. en

Motivering

Klassificeringsregeln är inte helt anpassad till vissa produkter som suturer och agraffer, som 
kan tillhöra antingen klass IIb eller III beroende på produktens avsedda användning enligt 
tillverkaren. Eftersom de är implanterbara skulle de omfattas av kraven på implantatkort, 
vilket skulle innebära en stor belastning utan att öka säkerheten, eftersom många suturer och 
agraffer skulle kunna användas vid ett kirurgiskt ingrepp.

Ändringsförslag 846
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.4 – strecksats 8



AM\936128SV.doc 143/180 PE510.767v01-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är ryggdiskimplantat och implanterbara 
produkter som kommer i kontakt med 
ryggraden, i vilket fall de tillhör klass III.

– är ryggdiskimplantat, i vilket fall de 
tillhör klass III.

Or. de

Ändringsförslag 847
Frédérique Ries

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.4 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är ryggdiskimplantat och implanterbara 
produkter som kommer i kontakt med 
ryggraden, i vilket fall de tillhör klass III.

– är ryggdiskimplantat och implanterbara 
produkter som kommer i kontakt med 
ryggmärgen, i vilket fall de tillhör 
klass III.

Or. en

Motivering

Alla ryggimplantat som kommer i direkt kontakt med ryggmärgen klassificeras som klass III, 
eftersom ryggmärgen definieras som en del av det centrala nervsystemet. Det tycks inte 
föreligga några kliniska eller vetenskapliga bevis som stöder den högre klassificering som 
föreslås för ryggimplantat som kommer i kontakt med ryggkotsdelar och ligament. Det finns 
en lång historik av klinisk användning av dessa produkter som visar att de är säkra och 
effektiva utan att systematiska säkerhetsproblem har rapporterats.

Ändringsförslag 848
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial och som är avsedda att 
avsiktligt avges till människokroppen
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på ett sådant sätt att det inte kan avges till 
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

tillhör klass III.

Or. en

Motivering

Vid riskbedömningen ska hänsyn tas till riskerna med att använda nanomaterial. Emellertid 
kan alltför många produkter som inte innebär någon allvarlig hälsorisk omfattas av denna 
bestämmelse. En högre klassificering i klass III ska endast ske om nanomaterial används 
avsiktligt och som en del av produktens avsedda användning.

Ändringsförslag 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 
på ett sådant sätt att det inte kan avges till
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial och som uttryckligen är 
avsedda att avges till kroppen tillhör 
klass III.

Or. de

Motivering

Många medicintekniska produkter innehåller nanomaterial, men utgör ingen risk för 
patienterna. Vid klassificeringen av medicintekniska produkter med nanomaterial bör hänsyn 
därför tas till nanomaterialets avsedda verkan.

Ändringsförslag 850
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller Alla produkter som innehåller 
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nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 
på ett sådant sätt att det inte kan avges till 
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

nanomaterial och avsiktligt har funktionen 
att avges till kroppen tillhör klass III.

Or. de

Ändringsförslag 851
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 
på ett sådant sätt att det inte kan avges till 
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial och som är avsedda att 
avsiktligt avges till människokroppen
tillhör klass III.

Or. en

Ändringsförslag 852
Marian Harkin

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 
på ett sådant sätt att det inte kan avges till 
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial och som är avsedda att 
avsiktligt avges till människokroppen
tillhör klass III.

Or. en
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Motivering

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.

Ändringsförslag 853
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.8. Regel 20 utgår
Alla produkter som är avsedda att 
användas för aferes, t.ex. maskiner, set, 
anslutningsdon och lösningar, tillhör 
klass III.

Or. en

Motivering

Det är många olika och vittomfattande medicintekniska produkter som används för aferes och 
därför är det inte lämpligt att klassificera dem på ett schablonmässigt sätt som klass III. 
Dessutom omfattas åtgärder för spårbarhet, övervakning och rapportering av allvarliga 
negativa händelser gällande medicintekniska produkter i klass III redan av EU-direktiven om 
kvalitet och säkerhet för blod och EU:s läkemedelslagstiftning för dessa produkter vid sidan 
av nationella lagar och åtgärder.
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Ändringsförslag 854
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.8. Regel 20 utgår
Alla produkter som är avsedda att 
användas för aferes, t.ex. maskiner, set, 
anslutningsdon och lösningar, tillhör 
klass III.

Or. de

Motivering

Medicintekniska produkter som tillverkas för att användas för aferes skiljer sig åt när det 
gäller utformning och användning. Det tycks därför inte vara korrekt att alla dessa produkter 
generellt ska ingå i klass III.

Ändringsförslag 855
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.8. Regel 20 utgår
Alla produkter som är avsedda att 
användas för aferes, t.ex. maskiner, set, 
anslutningsdon och lösningar, tillhör 
klass III.

Or. en

Ändringsförslag 856
Marina Yannakoudakis
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Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som är avsedda att 
användas för aferes, t.ex. maskiner, set, 
anslutningsdon och lösningar, tillhör 
klass III.

Alla produkter som är avsedda att 
användas för aferes, t.ex. maskiner, set, 
anslutningsdon och lösningar, tillhör 
klass IIB.

Or. en

Ändringsförslag 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.9. Regel 21 utgår
Produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
tillhör klass III.

Or. en

Motivering

Regel 21 medför att produkter tillhör den högsta riskklassen enbart på grund av 
administrationssättet. Detta återspeglar inte de risker som är förbundna med de flesta av 
dessa produkter. Att klassificera sådana lågriskprodukter som klass III strider dessutom mot 
allmänhetens säkerhet. Det fråntar de verkliga högriskprodukterna den nödvändiga 
uppmärksamheten och förlänger certifieringen så att behandlingsprodukterna inte finns 
tillgängliga på marknaden i tid.

Ändringsförslag 858
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.9
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och som 
absorberas av eller sprids i kroppen tillhör 
klass III.

Produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som i första 
hand är avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och som 
absorberas av och sprids i kroppen för att 
deras avsedda ändamål ska uppnås tillhör 
klass III.

Or. en

Ändringsförslag 859
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 3.2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2. Tillämpningen av 
kvalitetsledningssystemet ska garantera att 
produkterna i varje led från konstruktion 
till slutkontroll överensstämmer med de 
tillämpliga bestämmelserna i denna 
förordning. Alla de faktorer, krav och 
bestämmelser som tillverkaren tar hänsyn 
till genom sitt kvalitetsledningssystem ska 
dokumenteras på ett systematiskt och 
metodiskt sätt i form av skriftliga riktlinjer 
och rutiner, till exempel kvalitetsprogram, 
kvalitetsplaner, kvalitetsmanualer och 
kvalitetsdokument.

3.2. Tillämpningen av 
kvalitetsledningssystemet ska garantera att 
produkterna i varje led från konstruktion 
till slutkontroll och leverans 
överensstämmer med de tillämpliga 
bestämmelserna i denna förordning. Alla 
de faktorer, krav och bestämmelser som 
tillverkaren tar hänsyn till genom sitt 
kvalitetsledningssystem ska dokumenteras 
på ett systematiskt och metodiskt sätt i 
form av skriftliga riktlinjer och rutiner, till 
exempel kvalitetsprogram, kvalitetsplaner, 
kvalitetsmanualer och kvalitetsdokument.

Or. en

Motivering

Kvalitetssäkringssystemet bör inte endast omfatta förfarandena fram till slutkontrollen. Det 
bör även omfatta alla aspekter som är relevanta för överensstämmelse med rättsliga krav och 
produktkvalitet (t.ex. korrekt transport och lagring).
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Ändringsförslag 860
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 3.2 – stycke 2 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de produktidentifieringsförfaranden
som utarbetats och hållits aktuella på 
grundval av ritningar, specifikationer eller 
andra relevanta handlingar under varje 
skede av tillverkningen.

– de produktidentifierings- och 
spårbarhetsförfaranden som utarbetats 
och hållits aktuella på grundval av 
ritningar, specifikationer eller andra 
relevanta handlingar under varje skede av 
tillverkningen.

Or. en

Ändringsförslag 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 3.3 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Det anmälda organet ska granska 
kvalitetsledningssystemet för att kunna 
avgöra om det motsvarar de krav som 
avses i avsnitt 3.2. Om det inte finns några 
bevis på motsatsen ska det presumeras att 
sådana kvalitetsledningssystem som följer 
de relevanta harmoniserade standarderna 
eller de gemensamma tekniska 
specifikationerna uppfyller kraven i dessa 
standarder eller specifikationer.

a) Det anmälda organet ska granska 
kvalitetsledningssystemet för att kunna 
avgöra om det motsvarar de krav som 
avses i avsnitt 3.2. Det ska presumeras att 
sådana kvalitetsledningssystem som följer 
de relevanta harmoniserade standarderna 
uppfyller kraven i avsnitt 3.2.

Or. en

Motivering

Harmoniserade standarder används som ett sätt att presumera överensstämmelse med de 
väsentliga kraven i de medicintekniska direktiven. Om en harmoniserad standard anses vara 
otillräcklig för att garantera ett lämpligt kvalitetsledningssystem bör standarden ändras och 
inte kompletteras med gemensamma tekniska specifikationer som endast skulle gälla i EU. 
Det framgår heller inte klart och tydligt på vilken grund ett anmält organ kan betrakta en 
särskild harmoniserad standard som otillräcklig i förhållande till kraven i avsnitt 3.2.
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Ändringsförslag 862
Christel Schaldemose

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Tillverkaren ska underrätta det 
anmälda organ som har godkänt 
kvalitetsledningssystemet om varje 
planerad väsentlig ändring av 
kvalitetsledningssystemet eller det 
produktsortiment som berörs. Det anmälda 
organet ska bedöma de föreslagna 
ändringarna och kontrollera om 
kvalitetssystemet efter dessa ändringar 
fortfarande motsvarar de krav som avses i 
avsnitt 3.2. Det ska underrätta tillverkaren
om sitt beslut, som ska innehålla 
slutsatserna från granskningen och en 
motiverad bedömning. Godkännandet av 
en väsentlig förändring av 
kvalitetsledningssystemet eller det berörda 
produktsortimentet ska ingå som ett tillägg 
till EU-intyget om fullständig 
kvalitetssäkring.

3.4. I samarbete med det anmälda organet 
fastställer tillverkaren vilka ändringar 
som ska betraktas som väsentliga och som 
ska rapporteras till det anmälda organet. 
Det anmälda organet kontrollerar genom 
granskningar att tillverkarens 
beskrivningar av väsentliga ändringar är 
fullgoda och att tillverkaren följer dessa. 
Godkännandet av en väsentlig förändring 
av kvalitetsledningssystemet eller det 
berörda produktsortimentet ska ingå som 
ett tillägg till EU-intyget om fullständig 
kvalitetssäkring.

Or. da

Ändringsförslag 863
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.1. Avsikten med övervakningen är att 
säkerställa att tillverkaren på ett riktigt sätt 
fullgör de skyldigheter som följer av det 
godkända kvalitetsledningssystemet.

4.1. Avsikten med övervakningen är att 
säkerställa att tillverkaren på ett riktigt sätt 
fullgör alla de skyldigheter som följer av 
det godkända kvalitetsledningssystemet.

Or. en
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Ändringsförslag 864
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Det anmälda organet ska med jämna 
mellanrum, minst var tolfte månad, utföra 
lämpliga granskningar och utvärderingar 
för att säkerställa att tillverkaren tillämpar 
det godkända kvalitetsledningssystemet 
och planen för övervakning av produkter 
som släppts ut på marknaden och ska ge 
tillverkaren en utredningsrapport. Detta ska 
omfatta inspektioner av tillverkarens 
lokaler och, i tillämpliga fall, även av 
tillverkarens leverantörers och/eller 
underentreprenörers lokaler. Vid sådana 
inspektioner ska det anmälda organet vid 
behov utföra eller låta utföra provningar 
för att kontrollera att 
kvalitetsledningssystemet fungerar väl. 
Tillverkaren ska få en inspektionsrapport 
och om provningar har utförts även en 
provningsrapport. Det anmälda organet 
ska göra slumpvisa oanmälda 
inspektioner hos tillverkaren och i 
tillämpliga fall även hos tillverkarens 
leverantörer och/eller 
underentreprenörer;

4.3. Det anmälda organet ska med jämna 
mellanrum, minst var tolfte månad, utföra 
lämpliga granskningar och utvärderingar 
för att säkerställa att tillverkaren tillämpar 
det godkända kvalitetsledningssystemet 
och planen för övervakning av produkter 
som släppts ut på marknaden och ska ge 
tillverkaren en utredningsrapport. Detta ska 
omfatta inspektioner av tillverkarens 
lokaler och, i tillämpliga fall, även av 
tillverkarens leverantörers och/eller 
underentreprenörers lokaler.

Or. de

Motivering

Skyldigheten att utföra eller ge tester i uppdrag med syfte att kontrollera att 
kvalitetssäkringssystemet fungerar korrekt i enlighet med punkt 4.3 är en del av 
inspektionerna och inte av de regelbundna kontrollerna. I ”ISO/IEC Guide 67 – Conformity 
assessment; Fundamentals of product certification”, tabell 1, system 5, anges flera exempel 
på kontrollåtgärder. De olika alternativen för kontrollutvärderingar bör definieras i olika 
punkter i bilaga VIII punkt 4, och får inte blandas ihop.

Ändringsförslag 865
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.3. Det anmälda organet ska med jämna 
mellanrum, minst var tolfte månad, utföra 
lämpliga granskningar och utvärderingar 
för att säkerställa att tillverkaren tillämpar 
det godkända kvalitetsledningssystemet
och planen för övervakning av produkter 
som släppts ut på marknaden och ska ge 
tillverkaren en utredningsrapport. Detta ska 
omfatta inspektioner av tillverkarens 
lokaler och, i tillämpliga fall, även av 
tillverkarens leverantörers och/eller 
underentreprenörers lokaler. Vid sådana 
inspektioner ska det anmälda organet vid 
behov utföra eller låta utföra provningar 
för att kontrollera att 
kvalitetsledningssystemet fungerar väl. 
Tillverkaren ska få en inspektionsrapport 
och om provningar har utförts även en 
provningsrapport. Det anmälda organet ska 
göra slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer;

4.3. Det anmälda organet ska en gång per 
år utföra lämpliga granskningar och 
utvärderingar för att säkerställa att 
tillverkaren tillämpar det godkända 
kvalitetssäkringssystemet och planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden och ska ge tillverkaren en 
utredningsrapport. Detta ska omfatta 
inspektioner av tillverkarens lokaler och, i 
tillämpliga fall, även av tillverkarens 
leverantörers och/eller underentreprenörers 
lokaler. Vid sådana inspektioner ska det 
anmälda organet vid behov utföra eller låta 
utföra provningar för att kontrollera att 
kvalitetsledningssystemet fungerar väl. 
Tillverkaren ska få en inspektionsrapport 
och om provningar har utförts även en 
provningsrapport. Det anmälda organet ska 
göra slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer;

Or. en

Motivering

Om det fastställs att granskningar måste utföras minst en gång ”var tolfte månad” begränsas 
i stor utsträckning tillverkarnas och de anmälda organens flexibilitet. Om granskningar i 
stället ska utföras ”en gång per år” (i enlighet med ISO/IEC 17021) lämnas mer utrymme till 
att uppfylla de lagstadgade skyldigheterna.

Ändringsförslag 866
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer; dessa inspektioner 
kan kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

4.4. Det anmälda organet ska – minst en 
gång vart femte år och för varje 
tillverkare och generisk produktgrupp –
göra slumpvisa oanmälda inspektioner hos
den berörda tillverkaren och i tillämpliga 
fall även hos tillverkarens leverantörer 
och/eller underentreprenörer. Det anmälda 
organet ska upprätta en plan för de 
oanmälda inspektionerna som inte får 
lämnas ut till tillverkaren.

Vid sådana oanmälda inspektioner ska det 
anmälda organet utföra eller låta utföra 
provningar för att kontrollera att 
kvalitetssäkringssystemet fungerar väl och 
lämna en inspektionsrapport till 
tillverkaren.

Or. en

Motivering

Antalet oanmälda inspektioner måste tydligt fastställas för att stärka de nödvändiga 
kontrollerna och garantera att oanmälda inspektioner utförs på samma nivå och med samma 
intervall i alla medlemsstater. Därför bör oanmälda inspektioner ske minst en gång under en 
certifieringscykel och för varje tillverkare och generisk produktgrupp. Eftersom detta är ett så 
oerhört viktigt styrmedel bör omfattningen av och förfarandena för oanmälda inspektioner 
skrivas in i själva förordningen i stället för i härledda bestämmelser såsom en 
genomförandeakt.

Ändringsförslag 867
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 

4.4. Det anmälda organet ska minst en 
gång vart femte år och för varje 
tillverkare och generisk produktgrupp 
göra slumpvisa oanmälda inspektioner hos
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underentreprenörer; dessa inspektioner 
kan kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

den berörda tillverkaren och i tillämpliga 
fall även hos tillverkarens leverantörer 
och/eller underentreprenörer. Det anmälda 
organet ska upprätta en plan för de 
oanmälda inspektionerna som inte får 
lämnas ut till tillverkaren. Vid sådana 
inspektioner ska det anmälda organet 
utföra eller låta utföra provningar för att 
kontrollera att kvalitetsledningssystemet 
fungerar väl och lämna en 
inspektionsrapport och en 
provningsrapport till tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 868
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underleverantörer, dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa och oanmälda inspektioner –
minst vart femte år och för varje 
tillverkare och varje specifik 
produktgrupp – vid de relevanta 
tillverkningsplatserna och i tillämpliga fall 
även hos tillverkarens leverantörer 
och/eller underleverantörer. Det anmälda 
organet ska upprätta en plan för de 
oanmälda inspektionerna som inte får 
lämnas ut till tillverkaren.

Vid dessa oanmälda inspektioner ska det 
anmälda organet utföra eller låta utföra 
provningar för att kontrollera att 
kvalitetsledningssystemet fungerar väl. 
Det anmälda organet ska ställa en rapport 
över inspektionen till tillverkarens 
förfogande.

Or. de
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Motivering

Antalet oanmälda inspektioner måste tydligt fastställas. Oanmälda inspektioner bör utföras 
minst en gång per certifieringscykel och för varje tillverkare och varje generisk 
produktgrupp. Omfattningen av och metoderna för de oanmälda inspektionerna bör 
fastställas i själva förordningen. ”Vid behov” och ”om provningar har utförts även en 
provningsrapport” bör raderas eftersom testerna alltid måste genomföras. Det är inte 
nödvändigt att göra åtskillnad mellan ”provningsrapport” och ”inspektionsrapport” 
eftersom ”provningsrapporten” är en del av ”inspektionsrapporten”.

Ändringsförslag 869
Mairead McGuinness

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer; dessa inspektioner 
kan kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och dess leverantörer och/eller 
underentreprenörer utöver den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren. Det anmälda organet ska 
göra minst en oanmäld inspektion vart 
tredje år.

Or. en

Ändringsförslag 870
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
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tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

tillverkarens leverantörer och/eller 
underentreprenörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren. Det anmälda organet ska 
göra sådana inspektioner minst en gång 
vart tredje år.

Or. en

Motivering

I förslaget fastställs inte någon minimifrekvens för de oanmälda inspektionerna. Oanmälda 
inspektioner bör genomföras åtminstone en gång vart tredje år för varje tillverkare och varje 
produktgrupp, grundat på certifieringscykeln.

Ändringsförslag 871
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I stället för eller utöver urvalet från 
produktionen ska det anmälda organet ta 
prover på produkter som finns på 
marknaden för att kontrollera att den 
tillverkade produkten överensstämmer med 
den tekniska dokumentationen och/eller 
konstruktionsunderlaget. Innan urvalet görs 
ska det anmälda organet ange de relevanta 
provtagningskriterierna och 
provningsförfarandet.

Utöver urvalet från produktionen ska det 
anmälda organet där så är möjligt själv 
eller genom externa 
marknadsövervakningsorgan ta prover på 
produkter som finns på marknaden. 
Kontrollen av huruvida den tillverkade 
produkten överensstämmer med den 
tekniska dokumentationen och/eller 
konstruktionsunderlaget måste genomföras 
minst en gång vart femte år för varje 
tillverkare och varje specifik 
produktgrupp. Innan urvalet görs ska det 
anmälda organet ange de relevanta 
provtagningskriterierna och 
provningsförfarandet. Sammanställningen 
över provet och granskningen ska ske på 
tillverkarens bekostnad.
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Or. de

Motivering

Att ta prover från marknaden är ofta inte möjligt, eftersom de anmälda organen inte har 
tillräcklig behörighet att ingripa. I dessa fall bör marknadsövervakningsorgan utföra 
proverna. För att se till att ett tillräckligt antal prover görs ska alla anmälda organ vara 
skyldiga att kontrollera minst en gång per certifieringscykel.

Ändringsförslag 872
Linda McAvan

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det anmälda organet ska ge tillverkaren en 
inspektionsrapport, i tillämpliga fall med 
resultaten av stickproven.

Det anmälda organet ska ge tillverkaren en
inspektionsrapport, i tillämpliga fall med 
resultaten av stickproven. Denna rapport 
ska göras tillgänglig för allmänheten.

Or. en

Motivering

En av de viktigaste lärdomarna efter PIP-skandalen är att det krävs oanmälda inspektioner. 
Av öppenhetsskäl bör allmänheten ha tillgång till inspektionsrapporten.

Ändringsförslag 873
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter i klass III ska 
utvärderingen av övervakningen också 
innehålla en kontroll av de godkända 
delar och/eller material som är viktiga för 
produktens integritet, med i 
förekommande fall överensstämmelsen 
mellan mängden producerade eller 
inköpta delar och/eller material och 

utgår
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mängden färdiga produkter.

Or. en

Motivering

Ofta är det inte möjligt att kontrollera överensstämmelsen mellan mängden producerat eller 
inköpt råmaterial eller viktiga komponenter som godkänts för typen och mängden färdiga 
produkter. De anmälda organens uppgifter och behörigheter utgörs av tekniska 
undersökningar, inte affärsanalyser. Att kontrollera överensstämmelsen hör av 
affärsredovisningsskäl i allmänhet till tillverkarens skyldigheter.

Ändringsförslag 874
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.6. Det anmälda organet ska se till att 
bedömningsgruppen har erfarenhet av den 
berörda tekniken och kontinuerligt 
förhåller sig objektiv och opartisk; 
medlemmarna i bedömningsgruppen ska 
bytas ut med lämpliga mellanrum. 
Generellt får en huvudinspektör inte leda 
och närvara vid en granskning längre än tre
år i sträck i fråga om samma tillverkare.

4.6. Det anmälda organet ska se till att
bedömningsgruppen har erfarenhet av den 
berörda tekniken och kontinuerligt 
förhåller sig objektiv och opartisk. En 
huvudinspektör får inte leda och närvara 
vid en granskning längre än fem år i sträck 
i fråga om samma tillverkare.

Or. en

Motivering

Att det föreligger nödvändiga sakkunskaper om och erfarenheter av de medicintekniska 
produkter som ska bedömas måste garanteras genomgående under hela certifieringscykeln. 
Huvudinspektören ska ha behörighet att leda och närvara vid en granskning upp till fem år i 
sträck i enlighet med den normala certifieringscykeln på fem år för medicintekniska 
produkter. Övriga medlemmar i bedömningsgruppen bör inte bytas ut på grund av deras 
underordnade ansvar gentemot huvudinspektören.

Ändringsförslag 875
Mairead McGuinness
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Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 5.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3a. Om det gäller produkter i klass III 
ska den kliniska delen av underlaget 
bedömas av en lämplig klinisk expert från 
den förteckning som tagits fram av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter i enlighet med artikel 80 g.

Or. en

Ändringsförslag 876
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 8 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år, för 
implanterbara produkter minst 15 år, efter 
att den sista produkten har släppts ut på 
marknaden:

8. Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en

Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 877
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga IX – punkt 7 –stycke 1 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år, för 
implanterbara produkter minst 15 år, efter 
att den sista produkten har släppts ut på 
marknaden:

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en

Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 878
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När det gäller produkter i klass III ska 
övervakningen också innehålla en 
kontroll av överensstämmelsen mellan 
mängden producerat eller inköpt 
råmaterial eller viktiga komponenter som 
godkänts för typen och mängden färdiga 
produkter.

utgår

Or. en

Motivering

Ofta är det inte möjligt att kontrollera överensstämmelsen mellan mängden producerat eller 
inköpt råmaterial eller viktiga komponenter som godkänts för typen och mängden färdiga 
produkter. De anmälda organens uppgifter och behörigheter utgörs av tekniska 
undersökningar, inte affärsanalyser. Att kontrollera överensstämmelsen hör av 
affärsredovisningsskäl i allmänhet till tillverkarens skyldigheter.
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Ändringsförslag 879
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – punkt 6 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år, för 
implanterbara produkter minst 15 år, efter 
att den sista produkten har släppts ut på 
marknaden: 

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en

Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 880
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – punkt 7.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.5. Med avvikelse från avsnitt 6 ska 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år efter att 
den sista produkten har släppts ut på 
marknaden: 

7.5. Med avvikelse från avsnitt 6 ska 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en
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Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 881
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

DEL B: PRODUKTPROTOKOLL DEL B: EU-PRODUKTPROTOKOLL

Or. en

Ändringsförslag 882
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det anmälda organet ska utföra lämpliga 
undersökningar och provningar för att 
kontrollera att produkten uppfyller kraven 
i förordningen, genom undersökning och 
provning av varje produkt enligt avsnitt 5.

4. Det anmälda organet ska utföra lämpliga 
undersökningar och provningar för att 
bedöma om produkten uppfyller kraven i 
förordningen, genom undersökning och 
provning av varje produkt enligt avsnitt 5 
eller genom undersökning och provning 
av produkterna på statistisk grund enligt 
avsnitt 6.

Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.
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Ändringsförslag 883
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Statistisk kontroll av 
överensstämmelse

Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.

Ändringsförslag 884
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 5a – punkt 5.1 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.1a. Tillverkaren ska presentera de 
tillverkade produkterna i form av 
homogena satser. Bevis för att de 
presenterade produkterna är homogena 
ska vara en del av satsens dokumentation.

Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.

Ändringsförslag 885
Holger Krahmer
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Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 5a – punkt 5.2 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.2. Slumpvis valda provexemplar tas från 
varje sats. De produkter som utgör 
provexemplar undersöks individuellt, och 
de lämpliga fysiska tester eller 
laboratorietester som definieras i de 
relevanta standarder som avses i artikel 6 
eller likvärdiga provningar ska utföras, 
för att kontrollera att produkterna 
överensstämmer med den typ som beskrivs 
i EU-typintyget och med de tillämpliga 
kraven i denna förordning.

Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.

Ändringsförslag 886
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 5a – punkt 5.3 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.3. Den statistiska kontrollen av 
produkterna ska baseras på egenskaper 
och/eller variabler och resultera i 
provtagningsmetoder och ett praktiskt 
genomförande som säkerställer en hög 
nivå på säkerheten och prestandan i 
enlighet med den senaste erkända 
kunskapen inom området. 
Provtagningsmetoderna ska fastställas i 
enlighet med de harmoniserade 
standarder eller likvärdiga provningar 
som avses i artikel 6, med beaktande av de 
aktuella produkternas särart.
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Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.

Ändringsförslag 887
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 5a – punkt 5.4 (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5.4. Det anmälda organet ska anbringa 
eller låta anbringa sitt 
identifieringsnummer på varje godkänd 
produkt och utfärda ett EU-intyg om 
produktkontroll för de genomförda 
provningarna.
Alla produkter i satsen får släppas ut på 
marknaden, med undantag av de 
produkter i satsen som befunnits vara icke 
överensstämmande.
Om en sats inte godkänns ska det 
behöriga anmälda organet vidta lämpliga 
åtgärder för att hindra att satsen släpps ut 
på marknaden.
Om det ofta förekommer underkända 
partier kan det anmälda organet tills 
vidare upphöra med statistisk kontroll.

Or. en

Motivering

I enlighet med beslut 768/2008/EG, modul F, punkt 5, ska alternativet statistisk kontroll 
läggas till, eftersom i synnerhet produkter inte kan bedömas genom en produktkontroll utan 
statistisk kontroll.
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Ändringsförslag 888
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 7 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år, för 
implanterbara produkter minst 15 år, efter 
att den sista produkten har släppts ut på 
marknaden: 

Tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant ska hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en

Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 889
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga X – del B – punkt 8.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8.4. Med avvikelse från avsnitt 7 ska 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst fem år efter att 
den sista produkten har släppts ut på 
marknaden: 

8.4. Med avvikelse från avsnitt 7 ska 
tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant hålla följande handlingar 
tillgängliga för de nationella 
myndigheterna under minst den av 
tillverkaren avsedda livslängden för den 
medicintekniska produkten, men minst tio 
år efter att produkten har släppts ut på 
marknaden av tillverkaren:

Or. en
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Motivering

Tidsperioderna för hur länge handlingar ska finnas tillgängliga bör antas för att uppfylla och 
harmonisera med internationella standarder (jämför t.ex. ISO 13485).

Ändringsförslag 890
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kliniska data ska ligga till grund för 
bekräftelsen på överensstämmelse med de 
krav på egenskaper och prestanda som 
avses i avsnitt 1 i bilaga I under normala 
användningsförhållanden och 
utvärderingen av oönskade bieffekter och 
godtagbarheten av det nytta-
/riskförhållande som avses i avsnitten 1 
och 5 i bilaga I.

2. Kliniska data ska ligga till grund för 
bekräftelsen på överensstämmelse med de 
krav på egenskaper och prestanda som 
avses i avsnitt 1 i bilaga I under normala 
användningsförhållanden och 
utvärderingen av oönskade bieffekter och 
godtagbarheten av det nytta-
/riskförhållande som avses i avsnitten 1 
och 5 i bilaga I.

Härvid ska hänsyn även tas till data från 
oberoende vetenskapliga institutioner 
eller medicinska organisationer på basis 
av egna datainsamlingar av kliniska data.

Or. de

Ändringsförslag 891
Marina Yannakoudakis

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Oberoende vetenskapliga organ, till 
exempel akademiska institutioner eller 
läkarsällskap, ska delta i insamling 
och/eller analys av kliniska data.

Or. en
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Ändringsförslag 892
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. Bevis för att 
produkterna är likvärdiga i enlighet med 
avsnitt 4 ska i allmänhet inte anses vara en 
tillräcklig motivering i den mening som 
avses i första meningen i detta stycke.

5. När det gäller implanterbara produkter 
ska kliniska prövningar genomföras såvida 
det inte är vederbörligen motiverat att 
enbart förlita sig på befintliga kliniska data. 
Bevis för att produkterna är likvärdiga i 
enlighet med avsnitt 4 ska i allmänhet inte 
anses vara en tillräcklig motivering i den 
mening som avses i första meningen i detta 
stycke.

Or. en

Motivering

När det gäller produkter som tillverkats av vävnader eller celler från människa eller djur är 
det ofta möjligt att använda sig av klinisk erfarenhet och litteraturrapporter om säkerhet och 
prestanda för likvärdiga produkter eller överensstämmelse med erkända standarder för att 
uppfylla kraven på kliniska bevis.

Ändringsförslag 893
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. Bevis för att 
produkterna är likvärdiga i enlighet med 
avsnitt 4 ska i allmänhet inte anses vara en 
tillräcklig motivering i den mening som 
avses i första meningen i detta stycke.

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. Bevis för att 
produkterna är likvärdiga i enlighet med 
avsnitt 4 ska för nya produkter inte anses 
vara en tillräcklig motivering i den mening 
som avses i första meningen i detta stycke. 
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För produkter som redan finns på 
marknaden och för vilka det finns 
tillgängliga kliniska data samt data från 
övervakning efter utsläppandet på 
marknaden som inte uppvisar några 
säkerhetsproblem, kan bevis för att 
produkterna är likvärdiga anses vara en 
tillräcklig motivering. När det gäller 
produkter som är föremål för den 
vetenskapliga bedömning som avses i 
denna förordning ska bevisen för att 
produkterna är likvärdiga bedömas av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 894
Thomas Ulmer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. Bevis för att 
produkterna är likvärdiga i enlighet med 
avsnitt 4 ska i allmänhet inte anses vara en 
tillräcklig motivering i den mening som 
avses i första meningen i detta stycke.

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. För nya 
produkter ska beviset för att produkterna 
är likvärdiga i enlighet med avsnitt 4 i 
allmänhet inte anses vara en tillräcklig 
motivering i den mening som avses i första 
meningen i detta stycke.

Or. de

Ändringsförslag 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Alla kliniska data som samlas in av 
tillverkaren som en del av den kliniska 
uppföljningen ska göras tillgängliga för 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

Or. en

Ändringsförslag 896
Holger Krahmer

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Tillverkaren ska analysera resultaten av 
den kliniska uppföljningen och 
dokumentera dem i en utvärderingsrapport 
som ska ingå i den tekniska 
dokumentationen.

3. Tillverkaren ska analysera resultaten av 
den kliniska uppföljningen och 
dokumentera dem i en utvärderingsrapport 
som ska ingå i den tekniska 
dokumentationen.

När det gäller implanterbara 
medicintekniska produkter ska 
tillverkarens utvärderingsrapport om den 
kliniska uppföljningen granskas av ett 
oberoende vetenskapligt organ, till 
exempel en akademisk institution eller ett 
läkarsällskap. För att det oberoende 
vetenskapliga organet kunna genomföra 
sin granskning ska tillverkaren förse det 
med relevanta uppgifter. Både 
tillverkarens utvärderingsrapport om den 
kliniska uppföljningen och det oberoende 
vetenskapliga organets granskning ska 
ingå i den tekniska dokumentationen för 
medicintekniska produkter i klass III.

Or. en
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Motivering

Säkerheten hos andra medicintekniska produkter i klass III, exempelvis produkter som 
innehåller en gelatinkapsel, garanteras och bedöms genom en klinisk prövning som utförs 
före CE-märkningen.

Ändringsförslag 897
Anna Rosbach

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla faser i den kliniska undersökningen 
från de första övervägandena om behovet 
av prövningen och dennas berättigande till 
publiceringen av resultaten ska utföras i 
enlighet med vedertagna etiska principer, 
t.ex. de som fastställs i 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, som antogs 1964 av WMA:s 
18:e generalförsamling i Helsingfors i 
Finland, senast ändrad 2008 av den 59:e 
generalförsamlingen i Seoul i Sydkorea.

Alla faser i den kliniska undersökningen 
från de första övervägandena om behovet 
av prövningen och dennas berättigande till 
publiceringen av resultaten ska utföras i 
enlighet med vedertagna etiska principer, 
t.ex. de som fastställs i 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, som antogs 1964 av WMA:s 
18:e generalförsamling i Helsingfors i 
Finland, och i efterföljande ändrade 
versioner.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att se till att kliniska prövningar alltid måste uppfylla kraven i den senast 
ändrade versionen av Helsingforsdeklarationen.

Ändringsförslag 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla faser i studien av klinisk prestanda, 
från de första övervägandena om behovet 

Alla faser i studien av klinisk prestanda, 
från de första övervägandena om behovet 
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av studien och dennas berättigande till 
publiceringen av resultaten, ska utföras i 
enlighet med vedertagna etiska principer, 
t.ex. de som fastställs i 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, som antogs 1964 av WMA:s 
18:e generalförsamling i Helsingfors i 
Finland, senast ändrad 2008 av den 
59:e generalförsamlingen i Seoul i 
Sydkorea.

av studien och dennas berättigande till 
publiceringen av resultaten, ska utföras i 
enlighet med vedertagna etiska principer, 
t.ex. de som fastställs i 
världsläkarorganisationen WMA:s 
Helsingforsdeklaration om etiska principer 
för medicinsk forskning som utförs på 
människor, som antogs 1964 av WMA:s 
18:e generalförsamling i Helsingfors i 
Finland, senast ändrad 2008 av den 
59:e generalförsamlingen i Seoul i 
Sydkorea. Medlemsstaterna ska vara 
ansvariga för att fastställa de utförliga 
villkor som rör försökspersonernas 
deltagande i kliniska prövningar.

Or. de

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att tydligt klargöra att medlemsstaterna måste fastställa 
villkoren för försökspersoners deltagande i kliniska undersökningar. De är i detta avseende 
bundna till den definition av minimistandard som fastställs i världsläkarorganisationen 
WMA:s Helsingforsdeklaration i 2008 års version. 

Ändringsförslag 899
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Kliniska prövningar på 
försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta
När det gäller försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta och som varken har 
gett eller vägrat att ge informerat 
samtycke före beslutsinkompetensens 
inträde får kliniska prövningar 
genomföras endast om samtliga 
nedanstående villkor, utöver de 
övergripande villkoren, är uppfyllda:
– Det juridiska ombudet har gett 
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informerat samtycke och detta ger uttryck 
för försökspersonens förmodade vilja och 
kan återkallas när som helst utan 
negativa följder för försökspersonen.
– Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har fått lämplig 
information om riskerna och nyttan med 
prövningen, anpassad efter personens
förmåga att förstå.
– Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål som uttrycks när 
som helst av en försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga 
att inta en ståndpunkt och bedöma den 
information som avses ovan om att vägra 
att delta eller om att avsluta sitt 
deltagande i den kliniska prövningen.
– Inga incitament eller ekonomiska medel 
ges förutom ersättning för deltagandet i 
den kliniska prövningen.
– Forskningen är avgörande för 
validering av uppgifter som erhållits i 
kliniska prövningar på personer som har 
förmåga att ge sitt informerade samtycke 
eller genom andra forskningsmetoder.
– Forskningen har ett direkt samband 
med ett livshotande eller försvagande 
medicinskt tillstånd som försökspersonen 
lider av.
– Den kliniska prövningen har utformats 
för att minimera smärta, obehag, rädsla 
och alla andra förutsebara risker som 
hänger samman med sjukdomen och dess 
utvecklingsstadier, och både risktröskeln 
och graden av lidande har definierats 
specifikt och ses regelbundet över.
– Det finns anledning att anta att 
deltagande i den kliniska prövningen 
medför en nytta som uppväger riskerna 
för en försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet 
inte innebär några risker alls.
– En etikkommitté som har sakkunskap 
om den aktuella sjukdomen och den 
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berörda patientgruppen eller som har 
inhämtat råd i kliniska, etiska och 
psykosociala frågor som rör den aktuella 
sjukdomen och den berörda 
patientgruppen har godkänt protokollet.
Försökspersonen ska i möjligaste mån 
delta i förfarandet för inhämtande av 
samtycke.

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om kliniska prövningar av läkemedel är bestämmelserna för kliniska 
prövningar här svaga och oprecisa. Kliniska prövningar får inbegripa en avsevärd risk för 
patienten. Därför måste bestämmelserna specificeras.

Ändringsförslag 900
Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kliniska prövningar på minderåriga
Kliniska prövningar på minderåriga får 
genomföras endast om samtliga villkor 
nedan, utöver de övergripande villkoren, 
är uppfyllda:
– Det juridiska ombudet har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den minderårigas förmodade vilja.
– En läkare (antingen prövaren eller en 
person som ingår i prövningsgruppen) 
som är utbildad för eller har erfarenhet av 
att arbeta med barn har gett den 
minderåriga all relevant information om 
prövningen, riskerna och nyttan på ett sätt 
som anpassats till den minderårigas ålder 
och mognad.
– Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål som uttrycks när 
som helst av en minderårig som har 
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förmåga att inta en ståndpunkt och 
bedöma den information som avses ovan 
om att vägra att delta eller om att avsluta 
sitt deltagande i den kliniska prövningen.
– Inga incitament eller ekonomiska medel 
ges förutom ersättning för deltagandet i 
den kliniska prövningen.
– Forskningen är avgörande för 
validering av uppgifter som erhållits i 
kliniska prövningar på personer som har 
förmåga att ge sitt informerade samtycke 
eller genom andra forskningsmetoder.
– Forskningen har ett direkt samband 
med ett medicinskt tillstånd som den 
berörda minderåriga lider av eller är av 
sådan art att den endast kan utföras på 
minderåriga.
– Den kliniska prövningen har utformats 
för att minimera smärta, obehag, rädsla 
och alla andra förutsebara risker som 
hänger samman med sjukdomen och dess 
utvecklingsstadier, och både risktröskeln 
och graden av lidande har definierats 
specifikt och ses regelbundet över.
– Den kliniska prövningen är av direkt 
nytta för patientgruppen.
– Myndighetens motsvarande 
vetenskapliga riktlinjer har följts.
– En etikkommitté som har pediatrisk 
sakkunskap eller som har inhämtat råd i 
kliniska, etiska och psykosociala frågor 
som rör pediatrik har godkänt protokollet.
Den minderåriga ska delta i förfarandet 
för inhämtande av samtycke på ett sätt 
som är anpassat till hans eller hennes 
ålder och mognad.

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om kliniska prövningar av läkemedel är bestämmelserna för kliniska 
prövningar här svaga och oprecisa. Kliniska prövningar får inbegripa en avsevärd risk för 
patienten. Förslaget syftar till att behålla åtminstone den skyddsstandard som garanteras för 
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kliniska prövningar av läkemedel sedan 2001 genom direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del II – punkt 3.1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.3. Information om den ansvariga och 
den samordnande prövaren, inklusive deras 
kvalifikationer, och om prövningsstället.

3.1.3. Information om den ansvariga och 
den samordnande prövaren, inklusive deras 
kvalifikationer, om prövningsstället, om 
avtalet mellan sponsorn och den 
undersökande organisationen samt 
uppgifter om finansieringen.

Or. de

Motivering

Det är rutin att den etiska kommittén har tillgång till de avtal som ingås mellan sponsorn och 
forskningsorganen, och måste ta hänsyn till dessa i utvärderingen av studieprotokollet.

Ändringsförslag 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del II – punkt 3.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1.4. En sammanfattning av den kliniska 
prövningen.

3.1.4. En sammanfattning av den kliniska 
prövningen på det berörda landets 
officiella språk.

Or. de

Motivering

För att objektivt kunna utvärdera tillämpligheten är en sammanfattning av 
undersökningsplanen på respektive officiellt språk av central betydelse. 
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Ändringsförslag 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del II – punkt 3.14a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.14a. En plan för vidare behandling av 
försökspersonerna efter att den kliniska 
prövningen har avslutats.

Or. de

Motivering

I Helsingforsdeklarationen fastställs att protokollet ska utgöra ett avtal för 
försökspersonernas tillgång efter studien till interventioner som har identifierats som 
lämpliga i studien, eller tillgång till andra former av vård eller stöd. 

Ändringsförslag 904
Christofer Fjellner

Förslag till förordning
Bilaga XV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Förteckning över produkter som omfattas 
av det sista stycket i definitionen av 
medicinteknisk produkt i artikel 2.1.1

utgår

1. Kontaktlinser.
2. Implantat för modifiering eller fixering 
av kroppsdelar.
3. Fyllnadsmedel för ansiktet eller övrig 
hud eller slemhinnor.
4. Utrustning för fettsugning.
5. Invasiv laserutrustning avsedd att 
användas på människokroppen.
6. IPL-utrustning.

Or. en

Motivering

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
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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.

Ändringsförslag 905
Linda McAvan

Förslag till förordning
Bilaga XV – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Kemiska skal

Or. en

Motivering

Det råder för närvarande förvirring kring vilken bestämmelse – om någon – som gäller 
kemiska skal för huden, och vissa kan hamna i ett kryphål.

Ändringsförslag 906
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga XV – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utrustning för fettsugning. 4. Utrustning för fettsugning och lipolys

Or. fr

Ändringsförslag 907
Linda McAvan
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Förslag till förordning
Bilaga XV – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Invasiv laserutrustning avsedd att 
användas på människokroppen.

5. Laserutrustning avsedd att användas på 
människokroppen.

Or. en

Motivering

All laserutrustning som används till kosmetiska förfaranden bör regleras som medicinteknisk 
utrustning. Många dermatologiska lasrar är märkta som ”icke-invasiv” eller ”minimalt 
invasiv”, vilket gör att det kan råda förvirring kring vad som omfattas. Till och med de 
senaste lågriskkärllasrarna kan ge upphov till ärrbildning.


