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(Proceduren afhænger af, hvilket retsgrundlag der er valgt i udkastet til 
retsakt)

Ændringsforslag til et udkast til retsakt

I Parlamentets ændringsforslag er ændringer i udkastet til retsakt markeret 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene, som vedrører elementer i udkastet til retsakt, der 
foreslås rettet ved affattelsen af den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.

Informationsblokken til ethvert ændringsforslag, der angår en eksisterende 
retsakt, som udkastet til retsakt har til formål at ændre, indeholder en tredje 
og en fjerde linje, hvori det er anført, hvilken eksisterende retsakt og hvilken 
bestemmelse heri der er berørt. Passager fra en bestemmelse i en eksisterende 
retsakt, som ikke er medtaget i udkastet til retsakt, men som Parlamentet 
ønsker at ændre, er markeret med fede typer. Hvis Parlamentet ønsker, at 
tekst i sådanne passager skal udgå, er dette markeret med [...].
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik 
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0541),

– der henviser til artikel 294, stk. 2, artikel 114 og artikel 168, stk. 4, litra c), i traktaten om 
Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt 
forslaget for Parlamentet (C7-0317/2012),

– der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 14. 
februar 20131,

– der henviser til udtalelse fra Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
(A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag væsentligt eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen og de 
nationale parlamenter.

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 5 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5a) Der bør tages hensyn til de mange 
SMV'er, som er aktive inden for 

                                               
1 Endnu ikke offentliggjort i EU-Tidende.
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medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
når der lovgives på dette område, samtidig 
med at det skal undgås at skabe sundheds-
og sikkerhedsmæssige risici.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) For at sikre det højeste 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør reglerne 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
der fremstilles og anvendes i én enkelt 
sundhedsinstitution, og hvis målinger og 
resultater heraf kun anvendes i samme 
institution, præciseres og styrkes.

(9) For at sikre det højeste 
sundhedsbeskyttelsesniveau bør reglerne 
for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
der fremstilles og anvendes i én enkelt 
sundhedsinstitution, og hvis målinger og 
resultater heraf kun anvendes i samme 
institution, præciseres og styrkes uden at 
lægge en unødvendig byrde på de læger, 
som anvender medicinsk udstyr til in
vitro-diagnostik på modificeret vis for at 
tilpasse dem til patienternes behov.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 37. Patienternes eller patientgruppernes forskellige 
behov skal respekteres.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(26) Medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik bør som generel regel være 
forsynet med CE-mærkningen, som 
angiver, at det er i overensstemmelse med 

(26) Medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik bør som generel regel være 
forsynet med CE-mærkningen, som 
angiver, at det er i overensstemmelse med 
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denne forordning, således at det frit kan 
omsættes inden for Unionen og ibrugtages 
i overensstemmelse med sit formål. 
Medlemsstaterne bør ikke af grunde, der 
vedrører kravene i denne forordning, skabe 
hindringer for omsætning eller 
ibrugtagning.

denne forordning, således at det frit kan 
omsættes inden for Unionen og ibrugtages 
i overensstemmelse med sit formål. 
Medlemsstaterne bør ikke af grunde, der 
vedrører kravene i denne forordning, skabe 
hindringer for omsætning eller 
ibrugtagning. Medlemsstaterne bør dog 
kunne beslutte, om de vil begrænse 
anvendelsen af en specifik type udstyr til 
in vitro-diagnostik vedrørende aspekter, 
der ikke er omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse
Hænger sammen med ændringsforslag 13. Det har længe været EU's politik, at spørgsmålet 
om at tillade, forbyde eller tillade inden for grænserne for fornuftige etiske teknologier som 
genetiske præimplantationstest er underlagt nærhedsprincippet. De medlemsstater, som 
tillader denne type test, bør sikre, at de overholder standarderne i denne forordning, men de 
medlemsstater, som ønsker at forbyde dem i overensstemmelse med den nationale etiske 
debat, bør fortsat have denne mulighed. Formuleringen er hentet fra en tilsvarende 
bestemmelse i forordningen om avanceret terapi.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 44 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44a) Interventionelle undersøgelser af 
klinisk ydeevne og andre undersøgelser af 
klinisk ydeevne, der omfatter risici for de 
personer, der er genstand for 
undersøgelserne, bør kun tillades efter en 
etisk komités vurdering og godkendelse.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med debatten om forordningen om kliniske forsøg. Ordføreren mener, at den
etiske komités rolle skal styrkes.
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Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 45 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45a) Der bør oprettes strenge regler for 
personer, som ikke kan give oplyst 
samtykke som f.eks. børn og personer 
uden handleevne på samme niveau som i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/20/EF af 4. april 2001 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes love og 
administrative bestemmelser om 
anvendelse af god klinisk praksis ved 
gennemførelse af kliniske forsøg med 
lægemidler til human brug.
_____________
¹ EUT L 121 af 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
interventionelle undersøgelser af klinisk ydeevne meget svage og upræcise. Interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne kan indebære en betydelig risiko for patienten, f.eks. hvis 
prøven tages med spinalpunktur. Bestemmelserne skal derfor angives. Hensigten med 
forslaget er som minimum at fastholde den standardbeskyttelse, som siden 2001 er garanteret 
for kliniske forsøg med lægemidler gennem direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, navnlig respekt for 
den menneskelige værdighed, respekt for 

(59) Denne forordning overholder de 
grundlæggende rettigheder og de 
principper, som bl.a. Den Europæiske 
Unions charter om grundlæggende 
rettigheder anerkender, navnlig respekt for 
den menneskelige værdighed, respekt for 
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menneskets integritet, beskyttelse af 
personoplysninger, frihed for kunst og 
videnskab, frihed til at drive virksomhed 
og ejendomsretten. Denne forordning bør 
anvendes af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med disse rettigheder og 
principper.

menneskets integritet, princippet om frit 
og informeret samtykke for de berørte 
personer, beskyttelse af personoplysninger, 
frihed for kunst og videnskab, frihed til at 
drive virksomhed og ejendomsretten samt 
konventionen om menneskerettigheder og 
biomedicin og tillægsprotokollen om 
genetiske forsøg til sundhedsformål. 
Denne forordning bør anvendes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
disse rettigheder og principper.

Or. en

Begrundelse

Princippet om frit og informeret samtykke er et vigtigt punkt i chartret, artikel 3, og bør 
nævnes her.

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 59 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59a) Princippet om informeret samtykke, 
som er et af de vigtigste punkter i chartret 
om grundlæggende rettigheder, og visse 
dokumenter fra internationale 
organisationer som Europarådet og 
Organisationen for Økonomisk 
Samarbejde og Udvikling (OECD), bør 
respekteres i denne forordning. Kvaliteten 
af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
samt rammerne for anvendelsen af dette 
udstyr er vigtigt, navnlig hvad angår 
DNA-test. Der skal derfor indføres et 
kapitel om informeret samtykke.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 31. Princippet om frit og informeret samtykke er et 
vigtigt punkt i chartret, artikel 3, og forordningen bør indeholder bestemmelser om 
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overholdelse af dette princip.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 59 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59b) Denne forordning er i 
overensstemmelse med FN-konventionen 
af 13. december 2006 om handicappedes 
rettigheder, der blev ratificeret af EU den 
23. december 2010, og hvori 
underskriverne navnlig forpligter sig til at 
fremme, beskytte og garantere alle 
handicappedes fulde og ligeberettigede 
udøvelse af alle menneskerettigheder og 
frihedsrettigheder og til at fremme 
respekten for deres medfødte værdighed, 
bl.a. ved at øge bevidstheden omkring 
handicappedes evner og bidrag.

Or. de

Begrundelse

EU har ratificeret FN-konventionen om handicappede. Dette bør afspejles i forordningen.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 60

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(60) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende tilpasning til 
den tekniske udvikling af de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne, af de 
elementer, der skal behandles i den 

(60) For at opretholde et højt 
beskyttelsesniveau for sundhed og 
sikkerhed bør Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage retsakter i 
overensstemmelse med artikel 290 i 
traktaten om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde vedrørende mindstekravet 
til indholdet af EU-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
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tekniske dokumentation, af mindstekravet 
til indholdet af EU-
overensstemmelseserklæringen og af 
attester udstedt af bemyndigede organer, af 
de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne, af 
overensstemmelsesvurderingsprocedurern
e og af den dokumentation, der skal 
indgives, for at få godkendt undersøgelser 
af klinisk ydeevne samt oprettelse af UDI-
systemet, de oplysninger, der skal 
forelægges, for at registrere medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik og visse 
erhvervsdrivende, struktur og størrelse af 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer, de offentligt 
tilgængelige oplysninger om undersøgelser 
af klinisk ydeevne, vedtagelsen af 
forebyggende sundhedsforanstaltninger på 
EU-plan og kriterier for EU-
referencelaboratorier og deres opgaver og 
struktur og størrelse af gebyrerne for de 
videnskabelige udtalelser, de afgiver. Det 
er især vigtigt, at Kommissionen 
gennemfører relevante høringer under sit 
forberedende arbejde, herunder på 
ekspertniveau. Kommissionen bør i 
forbindelse med forberedelsen og 
udarbejdelsen af delegerede retsakter sørge 
for samtidig, rettidig og passende 
fremsendelse af relevante dokumenter til 
Europa-Parlamentet og Rådet.

de mindstekrav, som de bemyndigede 
organer skal opfylde, af 
klassificeringsreglerne og af den 
dokumentation, der skal indgives, for at få 
godkendt undersøgelser af klinisk ydeevne 
samt oprettelse af UDI-systemet, de 
oplysninger, der skal forelægges, for at 
registrere medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik og visse erhvervsdrivende, 
struktur og størrelse af gebyrer for 
udpegelse og overvågning af bemyndigede 
organer, de offentligt tilgængelige 
oplysninger om undersøgelser af klinisk 
ydeevne, vedtagelsen af forebyggende 
sundhedsforanstaltninger på EU-plan og 
kriterier for EU-referencelaboratorier og 
deres opgaver og struktur og størrelse af 
gebyrerne for de videnskabelige udtalelser, 
de afgiver. Vigtige elementer i denne 
forordning som generelle krav om 
sikkerhed og ydeevne, elementer, der skal 
medtages i den tekniske dokumentation, 
minimumsindholdet i Unionens 
overensstemmelseserklæring, der ændrer 
eller supplerer procedurerne for 
overensstemmelsesvurderinger, bør 
imidlertid kun ændres gennem den 
almindelige lovgivningsprocedure. Det er 
især vigtigt, at Kommissionen gennemfører 
relevante høringer under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau. 
Kommissionen bør i forbindelse med 
forberedelsen og udarbejdelsen af 
delegerede retsakter sørge for samtidig, 
rettidig og passende fremsendelse af 
relevante dokumenter til Europa-
Parlamentet og Rådet.

Or. en

Begrundelse

De nævnte dele er en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge artikel 290 i traktaten derfor 
ikke ændres gennem en delegeret retsakt.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 64

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(64) For at de give erhvervsdrivende,
bemyndigede organer, medlemsstaterne 
og Kommissionen mulighed for at tilpasse 
sig til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, bør der fastsættes en 
tilstrækkelig lang overgangsperiode for 
denne tilpasning og for de organisatoriske 
foranstaltninger, der skal træffes, for at 
den anvendes korrekt. Det er særlig 
vigtigt, at der fra datoen for dens 
anvendelse er udpeget et tilstrækkeligt 
antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik på 
markedet.

(64) For at de give erhvervsdrivende, og 
navnlig SMV'er, mulighed for at tilpasse 
sig til de ændringer, der indføres ved denne 
forordning, og sikre, at den anvendes 
korrekt, er det hensigtsmæssigt at 
fastsætte en tilstrækkelig lang 
overgangsperiode for denne tilpasning og 
for de organisatoriske foranstaltninger, der 
skal træffes. De dele af forordningen, som 
vedrører medlemsstaterne og 
Kommissionen, bør imidlertid 
gennemføres hurtigst muligt. Det er særlig 
vigtigt, at der snarest muligt udpeges et 
tilstrækkeligt antal bemyndigede organer i 
overensstemmelse med de nye krav, 
således at man undgår mangel på 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik på 
markedet.

Or. en

Begrundelse

Der henvises til begrundelsen.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 65

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(65) For at sikre en gnidningsløs overgang 
til registreringen af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, af relevante 
erhvervsdrivende og af attester bør 
forpligtelsen til at indsende de relevante 
oplysninger til de elektroniske systemer, 
der ved denne forordning er indført på EU-

(65) For at sikre en gnidningsløs overgang 
til registreringen af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik bør de elektroniske 
systemer, der ved denne forordning er 
indført på EU-plan, tages i brug hurtigst 
muligt. Erhvervsdrivende og bemyndigede 
organer, som registreres i de relevante 
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plan, først have fuldstændig virkning 18 
måneder efter datoen for dens anvendelse. 
I denne overgangsperiode bør artikel 10 
og artikel 12, stk. 1, litra a) og b), i 
direktiv 99/79/EF fortsat være gældende 
For at undgå dobbeltregistreringer bør
erhvervsdrivende og bemyndigede organer, 
som registreres i de relevante elektroniske 
systemer, der er fastsat på EU-plan, dog 
anses for at opfylde de registreringskrav, 
som medlemsstaterne vedtager i henhold til 
disse bestemmelser i direktivet.

elektroniske systemer, der er fastsat på EU-
plan, dog anses for at opfylde de 
registreringskrav, som medlemsstaterne 
vedtager i henhold til disse bestemmelser i 
direktivet.

Or. en

Begrundelse

De elektroniske systemer skal oprettes hurtigst muligt. Erhvervsdrivende skal kunne deltage, 
så snart de er klar.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 67 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(67a) Det har længe været EU's politik 
ikke at gribe ind i national politik, der på 
nationalt plan tillader, forbyder eller 
begrænser etisk kontroversielle 
teknologier som genetiske 
præimplantationstest. Denne forordning 
bør derfor ikke gribe ind i dette princip, 
og beslutningen om at tillade, forbyde 
eller begrænse sådanne teknologier bør 
derfor forblive på nationalt plan. Såfremt 
en medlemsstat tillader sådanne 
teknologier, enten med eller uden 
begrænsninger, bør standarderne i denne 
forordning finde anvendelse.

Or. en
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Begrundelse

Det har længe været EU's politik, at spørgsmålet om at tillade, forbyde eller tillade inden for 
grænserne for fornuftige etiske teknologier som genetiske præimplantationstest er underlagt 
nærhedsprincippet. De medlemsstater, som tillader denne type test, bør sikre, at de 
overholder standarderne i denne forordning, men de medlemsstater, som ønsker at forbyde 
dem i overensstemmelse med den nationale etiske debat, bør fortsat have denne mulighed.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. Lovgivningen om medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik på EU-plan bør ikke 
gribe ind i medlemsstaternes frihed til at 
beslutte, om de vil begrænse anvendelsen 
af en specifik type udstyr til in vitro-
diagnostik vedrørende aspekter, der ikke 
er omfattet af denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Det har længe været EU's politik, at spørgsmålet om at tillade, forbyde eller tillade inden for 
grænserne for fornuftige etiske teknologier som genetiske præimplantationstest er underlagt 
nærhedsprincippet. De medlemsstater, som tillader denne type test, bør sikre, at de 
overholder standarderne i denne forordning, men de medlemsstater, som ønsker at forbyde 
dem i overensstemmelse med den nationale etiske debat, bør fortsat have denne mulighed.
Formuleringen er hentet fra en tilsvarende bestemmelse i forordningen om avanceret terapi.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1) "medicinsk udstyr": ethvert instrument, 
apparat, udstyr, software, implantat, 
reagens, materiale eller anden genstand, 
som af fabrikanten er beregnet til 

1) "medicinsk udstyr": ethvert instrument, 
apparat, udstyr, software, implantat, 
reagens, materiale eller anden genstand, 
som af fabrikanten er beregnet til 
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anvendelse, alene eller i kombination, på 
mennesker med henblik på et eller flere af 
følgende særlige medicinske formål:

anvendelse, alene eller i kombination, på 
mennesker med henblik på et eller flere af 
følgende særlige direkte eller indirekte
medicinske formål:

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

– diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, forudsigelse, behandling eller 
lindring af sygdomme

– diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap

– diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap

– undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces 
eller tilstand

– undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces 
eller tilstand

– svangerskabsforebyggelse eller –støtte – svangerskabsforebyggelse eller –støtte
– desinficering eller sterilisering af 
ovennævnte produkter

– desinficering eller sterilisering af 
ovennævnte produkter

– oplysninger om direkte eller indirekte 
indvirkninger på sundheden,

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
den menneskelige krop ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis forventede 
virkning kan understøttes ad denne vej

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
den menneskelige krop ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis forventede 
virkning kan understøttes ad denne vej

Or. en

Begrundelse

a) I artikel 2, stk. 2, er definitionen af medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik blevet udvidet til 
også at omfatte forudsigelses- og dispositionstest. Definitionen af medicinsk udstyr er 
imidlertid ikke blevet udvidet tilsvarende. b) Såkaldte livsstilstest bør høre under 
forordningen, eftersom de kan have enorme konsekvenser for patientens/forbrugerens 
sundhed. Det er derfor vigtigt at udvide anvendelsesområdet for at beskytte patienter og 
forbrugere i Europa.

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 2 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– om en medfødt anomali – medfødte fysiske eller mentale handicap
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Or. de

Begrundelse

Begrebet "medfødt anomali" opfattes af handicappede og deres repræsentanter som 
diskriminering og bør derfor udskiftes.

Ændringsforslag 16

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, 
der anvendes til DNA-test, bør være 
underlagt denne forordning.

Or. en

Begrundelse

Såkaldte livsstilstest bør høre under forordningen, eftersom de kan have enorme konsekvenser 
for patientens/forbrugerens sundhed. Det er derfor vigtigt at udvide anvendelsesområdet for 
at beskytte patienter og forbrugere i Europa.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8) "engangsudstyr": udstyr, der er 
beregnet til kun at blive brugt én gang og 
kun til en individuel patient i forbindelse 
med ét enkelt indgreb.

udgår

Dette indgreb kan omfatte flere 
anvendelser eller langvarig brug på 
samme patient

Or. en
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Begrundelse

Engangsudstyr anvendes ikke på IVD'er.

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

12a) "genetisk test": en test, der udføres 
af sundhedshensyn, og som involverer en 
analyse af biologiske prøver af human 
oprindelse, og som har specifikt til formål 
at identificere en persons genetiske 
kendetegn, som er arvet eller erhvervet 
under tidlig prænatal udvikling.

Or. en

Begrundelse

Ordføreren introducerer særlige bestemmelser for genetiske test. Derfor er en definition 
nødvendig. Formuleringen bygger på Europarådets protokol.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 16 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som fremstiller eller
nyistandsætter udstyr eller får sådant 
udstyr konstrueret, fremstillet eller 
nyistandsat og bringer dette udstyr i
omsætning i sit navn eller under sit 
varemærke.

16) "fabrikant": en fysisk eller juridisk 
person, som er ansvarlig for konstruktion, 
fremstilling, emballering og mærkning af 
en anordning med henblik på dennes 
markedsføring i sit vedkommendes eget 
navn, uanset om de pågældende 
handlinger udføres af vedkommende 
person selv eller for hans regning af 
tredjemand. De forpligtelser, der i 
henhold til denne forordning påhviler 
fabrikanter, gælder ligeledes enhver fysisk
eller juridisk person, som med henblik på 
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markedsføring i sit navn eller under sit 
varemærke samler, emballerer, behandler, 
nyistandsætter eller mærker et eller flere 
præfabrikerede produkter og/eller 
foreskriver, til hvilket formål de som 
udstyr er bestemt.

Or. en

Begrundelse

a) Definitionen af termen "fabrikant" er mindre tydelig end i det eksisterende IVD-direktiv, da 
vigtige dele (f.eks. emballering og mærkning) mangler i den nuværende definition (98/79/EF, 
artikel 1, litra f)). De fysiske eller juridiske personer, som mærker et medicinsk produkt i eget 
navn, er fabrikanter (se den nuværende lovgivning). b) En fabrikant markedsfører produkter i 
eget navn. Selve varemærket definerer ikke fabrikanten.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden, dog ikke kommercielle 
laboratorier, der tilbyder kliniske tjenester

Or. en

Begrundelse

Forordningen tager højde for visse undtagelser i forhold til at opfylde behovene på hospitaler 
og andre sundhedsplejeinstitutioner. Det bør præciseres, at kommercielle laboratorier ikke 
hører under denne fordeling, da de ikke bør drage fordel af samme undtagelser.
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Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 25

Kommissionens forslag Ændringsforslag

25) "overensstemmelsesvurderingsorgan": 
et organ, der som tredjepart udfører 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, 
herunder kalibrering, afprøvning, 
certificering og inspektion

25) "overensstemmelsesvurderingsorgan": 
et organ, der som tredjepart udfører 
overensstemmelsesvurderingsopgaver, 
herunder afprøvning, certificering og 
inspektion

Or. en

Begrundelse

Overensstemmelsesvurderingsorganer inddrages aldrig i kalibreringen af IVD-udstyr – IVD-
udstyr skal kalibreres inden brug.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 43 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

43a) "kalibrator": en målestandard, der 
anvendes til at kalibrere udstyr.

Or. en

Begrundelse

Kalibratorer og kontrolmaterialer er meget forskellige, ikke kun på grund af deres 
videnskabelige brug og kendetegn, men også fra et rent lovgivningsmæssigt synspunkt, 
eftersom de rent faktisk klassificeres efter forskellige regler. Definitionen skal derfor deles i to 
– en for kalibratorer og en anden for kontrolmaterialer.
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Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

44) "kalibrator- og kontrolmaterialer":
enhver type stof, materiale eller artikel, 
som af dets fabrikant er bestemt til
etablering af målereferencer eller
verifikation af ydeevnekarakteristika for 
udstyr i forhold til den anvendelse, det 
pågældende udstyr er bestemt til

44) "kontrolmateriale": et stof, et materiale 
eller en artikel, som af fabrikanten er 
bestemt til anvendelse til verifikation af 
ydeevnekarakteristika for udstyr

Or. en

Begrundelse

Kalibratorer og kontrolmaterialer er meget forskellige, ikke kun på grund af deres 
videnskabelige brug og kendetegn, men også fra et rent lovgivningsmæssigt synspunkt, 
eftersom de rent faktisk klassificeres efter forskellige regler. Definitionen skal derfor deles i to 
– en for kalibratorer og en anden for kontrolmaterialer.

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

45) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne

45) "sponsor": en person, et firma, en 
institution eller et organ, der påtager sig 
ansvaret for igangsætning og ledelse, 
gennemførelse eller finansiering af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne

Or. en

Begrundelse

Bilag XIII, afsnit II, omfatter yderligere ansvarsområder. Hvis undersøgelsen ellers normalt 
anses for at være afsluttet efter den seneste testpersons seneste besøg, mangler der en 
henvisning til sponsorens ansvar med hensyn til tilknyttede opfølgningsopgaver, f.eks. 
arkivering af dokumentation, udarbejdelse af den kliniske afprøvningsrapport og 
offentliggørelse af resultaterne. Hvis denne bestemmelse suppleres med en henvisning til 
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sponsorens ansvar for finansiering, svarer det til definitionen i overensstemmelse med artikel 
2, litra e), i direktiv 2001/20/EF.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 48 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

48a) "inspektion": en officiel kontrol, der 
gennemføres af en kompetent myndighed, 
af dokumenter, faciliteter, journaler, 
kvalitetssikringsordninger og alle andre 
ressourcer, som den kompetente 
myndighed anser for at have relation til 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, og 
som kan være lokaliseret på forsøgsstedet, 
hos sponsor og/eller 
kontraktforskningsorganisationen eller på 
andre steder, som den kompetente 
myndighed finder det relevant at 
inspicere.

Or. en

Begrundelse

I modsætning til forslaget om kliniske forsøg, COM(2012)0369, indeholder den foreslåede 
forordning ingen bestemmelser om inspektioner. Det må ikke være op til den enkelte 
medlemsstat at beslutte, om gennemførelsen af undersøgelser af klinisk ydeevne skal 
overvåges. Dette kan føre til, beslutninger om, hvorvidt man skal overvåge en undersøgelse, 
gøres afhængige af, om de nødvendige budgetmidler er til rådighed. Dette kan endvidere 
medføre, at der fortrinsvist gennemføres undersøgelser af klinisk ydeevne i stater, der giver 
afkald på overvågningen.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Kapitel II – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Tilgængeliggørelse af udstyr, 
erhvervsdrivendes forpligtelser, CE-

Tilgængeliggørelse og anvendelse af 
udstyr, erhvervsdrivendes forpligtelser, 
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mærkning og fri bevægelighed CE-mærkning og fri bevægelighed

Or. en

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Påvisning af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne 
skal være baseret på klinisk 
dokumentation i overensstemmelse med 
artikel 47.

3. Påvisning af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne 
skal omfatte klinisk dokumentation i 
overensstemmelse med artikel 47.

Or. en

Begrundelse

Klinisk dokumentation omhandler ikke alle de generelle krav til sikkerhed og ydeevne –
mange af dem omhandles på anden vis (krav til kemisk sikkerhed, elektrisk sikkerhed, 
mekanisk sikkerhed, radiologisk sikkerhed mv. fastlægges f.eks. ikke gennem klinisk 
dokumentation).

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, 
finder kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 

5. Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, 
finder kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, medmindre udstyret er 
beregnet til ledsagende diagnosticering, jf. 
Reglerne i bilag VII, og fremstillet og 
anvendt i én enkelt sundhedsinstitution, 
såfremt fremstillingen og anvendelsen af 
dette udstyr er omfattet af ét enkelt 
kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
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anerkendt standard. Medlemsstaterne kan 
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

sundhedsinstitutionen er akkrediteret til
standard EN ISO 15189 eller en anden 
tilsvarende anerkendt standard. 
Medlemsstaterne kan kræve, at 
sundhedsinstitutionerne forelægger den 
kompetente myndighed en liste over sådant 
udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt 
på deres område, og kan indføre yderligere 
sikkerhedskrav over for fremstillingen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr.

Udstyr, der er klassificeret i klasse D i 
overensstemmelse med reglerne i bilag 
VII, skal opfylde kravene i denne 
forordning, selv hvis de fremstilles og 
anvendes i én enkelt sundhedsinstitution. 
Bestemmelserne vedrørende CE-mærkning 
i artikel 16 og forpligtelserne i artikel 21-
25 finder dog ikke anvendelse på sådant 
udstyr.

Ledsagende diagnosticering og udstyr, der 
er klassificeret i klasse D i 
overensstemmelse med reglerne i bilag 
VII, skal opfylde kravene i denne 
forordning, selv hvis de fremstilles og 
anvendes i én enkelt sundhedsinstitution. 
Bestemmelserne vedrørende CE-mærkning 
i artikel 16 og forpligtelserne i artikel 21-
25 finder dog ikke anvendelse på sådant 
udstyr.

Or. en

Begrundelse

Udstyr til ledsagende diagnosticering er en særlig klasse af udstyr, som er underlagt stadig 
større krav til overholdelse i forhold til andet klasse C-udstyr, og al udstyr til ledsagende 
diagnosticering gennemgår navnlig kontrol af konstruktionsdokumentationen, ligesom det er 
underlagt en vurdering fra Det Europæiske Lægemiddelagentur. Dette øgede 
overholdelsesniveau skal sikre udstyret til ledsagende diagnosticerings sikkerhed og ydeevne.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyn til de tilsigtede brugere eller 
patienter at ændre eller udbygge de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 

udgår
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der er fastsat i bilag I, herunder 
oplysningerne fra fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

De generelle krav til sikkerhed og ydeevne er en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge 
artikel 290 i traktaten derfor ikke ændres gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 4 a
Genetiske oplysninger, rådgivning og 

frivilligt samtykke
1. Udstyr må kun anvendes til genetiske 
test, hvis testen gennemføres af personer, 
der har tilladelse til lægeerhvervet i 
henhold til den gældende nationale 
lovgivning.
2. Et produkt kan kun anvendes til 
genetiske test, hvis forsøgspersonernes 
rettigheder, sikkerhed og velfærd er 
beskyttet, og de kliniske data, der 
genereres i løbet af testen, ventes at blive 
pålidelige og robuste.
3. Inden udstyret anvendes til genetiske 
test, skal personen i stk. 1 give den 
relevante forsøgsperson de rigtige 
oplysninger om arten, betydningen og 
konsekvenserne af den genetiske test.
4. Inden udstyret anvendes til genetiske 
test, skal personen i stk. 1 give den 
relevante forsøgsperson korrekt og 
forståelig genetisk rådgivning uden at 
afgøre resultat på forhånd. Denne 
genetiske rådgivning skal omfatte 
medicinske, etiske, sociale, psykosociale 
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og retlige aspekter.
Formen og omfanget af denne genetiske 
rådgivning defineres efter konsekvenserne 
af resultaterne af testen og deres 
betydning for personen eller personens 
familiemedlemmer, herunder eventuelle 
konsekvenser vedrørende 
forplantningsmæssige valg.
5. Udstyret må kun anvendes til genetiske 
test, efter den berørte forsøgsperson har 
givet sit frie og informerede samtykke 
hertil. Samtykket skal gives udtrykkeligt 
og skriftligt. Samtykket kan til enhver tid 
tilbagekaldes, enten skriftligt eller 
mundtligt.
I tilfælde af mindreårige skal der 
indhentes informeret samtykke fra 
forældrene eller værgen. Samtykket skal 
udtrykke den mindreåriges formodede
vilje og skal når som helst kunne trækkes 
tilbage, uden at det er til skade for den 
mindreårige. I tilfælde af voksne uden 
handleevne, som ikke kan give et 
informeret juridisk samtykke, indhentes 
det informerede samtykke fra den 
juridiske repræsentant. Samtykket skal 
udtrykke den berørte persons formodede 
vilje og kan når som helst trækkes tilbage, 
uden at det er til skade for den berørte 
person. 
6. Udstyr må kun anvendes til at fastslå 
køn i forbindelse med prænatale 
diagnoser, hvis dette opfylder et medicinsk 
formål, og hvis der er risiko for en 
alvorlig kønsspecifik arvelig sygdom.
Uanset artikel 2, stk. 1 og 2, gælder 
samme begrænsning produkter, som ikke 
skal opfylde et specifikt medicinsk formål.
7. Bestemmelserne i denne artikel om 
brug af udstyr til genetiske test skal ikke 
forhindre nogen medlemsstater i at 
bibeholde eller indføre strengere national 
lovgivning på dette område af hensyn til 
sikkerheden eller den offentlige orden.
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Or. en

Begrundelse

Se også begrundelsen. Dette nye kapitel henviser til langvarige anmodninger fra Europa-
Parlamentet og andre internationale institutioner som Europarådet og OECD. Genetiske test 
bør gennemføres af læger efter passende genetisk rådgivning. Informeret samtykke er en 
forudsætning i charteret om grundlæggende rettigheder og bør derfor indføres i lovgivningen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, og 
den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis der er behov for at 
håndtere bekymringer vedrørende 
folkesundheden, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, og 
den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Det fastlægges ved hjælp af harmoniserede standarder, hvilke grundlæggende krav i 
forordningen der opfyldes ved at overholde standarden. Kommissionen fastlægger, hvilke 
standarder der anerkendes som harmoniserede standarder. Såfremt en harmoniseret standard 
ikke længere afspejler den nyeste praksis, fjerner Kommissionen harmoniseringen af denne 
standard. Standarden skal derefter revideres af det kompetente standardiseringsorgan. Første 
punktum i artikel 7: "eller hvis disse er utilstrækkelige” er formuleret således, at det kan være 
årsag til misforståelser og skal slettes.
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Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Or. en

Begrundelse

De generelle krav til sikkerhed og ydeevne er en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge 
artikel 290 i traktaten derfor ikke ændres gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Fabrikanterne sikrer, at udstyret 
ledsages af de oplysninger, der skal gives i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 17, 
på et officielt EU-sprog, som er let at forstå 
for den tilsigtede bruger. Det bestemmes 
ved lov i de medlemsstater, hvor udstyret 
gøres tilgængeligt for brugeren, hvilke(t) 
sprog fabrikantens oplysninger skal 
foreligge på.

7. Fabrikanterne sikrer, at de oplysninger, 
der skal gives om udstyret i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 17,
gives på et officielt EU-sprog, som er let at 
forstå for den tilsigtede bruger. Det 
bestemmes ved lov i de medlemsstater, 
hvor udstyret gøres tilgængeligt for 
brugeren, hvilke(t) sprog fabrikantens 
oplysninger skal foreligge på.

For udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal de oplysninger, der 
afgives i medfør af afsnit 17 i bilag I, 
forelægges på sproget/sprogene i den 
medlemsstat, hvor udstyret når den 
tilsigtede bruger.

For udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal de oplysninger, der 
afgives i medfør af afsnit 17 i bilag I, 
forelægges på det/de officielle EU-sprog i 
den medlemsstat, hvor udstyret når den 
tilsigtede bruger.
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Or. en

Begrundelse

Det burde være muligt at afgive oplysningerne elektronisk. Det skal anføres, at oplysningerne 
skal afgives på et af de officielle EU-sprog og ikke på et andet sprog. Begge ændringer 
reducerer den potentielle byrde for SMV'er.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 9 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) stiller den tekniske dokumentation og 
EU-overensstemmelseserklæringen og, 
hvis det er relevant, en kopi af den 
relevante attest, herunder eventuelle tillæg, 
som er udstedt i overensstemmelse med 
artikel 43, til rådighed for de kompetente 
myndigheder i den periode, der er nævnt i 
artikel 8, stk. 4

a) stiller et sammendrag af den tekniske 
dokumentation og på anmodning EU-
overensstemmelseserklæringen og, hvis det 
er relevant, en kopi af den relevante attest, 
herunder eventuelle tillæg, som er udstedt i 
overensstemmelse med artikel 43, til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 
den periode, der er nævnt i artikel 8, stk. 4

Or. en

Begrundelse

Fabrikanten stiller den tekniske dokumentation til rådighed, eftersom denne gemmes flere 
steder i virksomheden. Alternativt bør sammendraget af den tekniske dokumentation også 
gives (se også GHTF: Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to 
the Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED)).

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) udstyret er mærket i overensstemmelse 
med denne forordning og ledsaget af de 
krævede brugsanvisninger og den krævede 
EU-overensstemmelseserklæring

e) udstyret er mærket i overensstemmelse 
med denne forordning og ledsaget af de 
krævede brugsanvisninger
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Or. en

Begrundelse

EU-overensstemmelseserklæringen bør ikke ledsage produktet. Der er ikke behov for og ingen 
ekstra værdi i dette krav.

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 14 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, nr. 16), samler eller 
tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient.

Første afsnit finder ikke anvendelse på en 
person, som uden at være fabrikant som 
defineret i artikel 2, nr. 16), samler eller 
tilpasser udstyr, der allerede er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med dets 
formål med henblik på en bestemt patient
eller en specifik begrænset gruppe af 
patienter i en enkelt 
sundhedsplejeinstitution.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om interne test er meget kontroversielt. Kommissionens forslag dækker kun i 
meget begrænset omfang interne test i klasse A, B og C, men inddrager fuldt ud interne test i 
klasse D. Ordføreren ønsker i princippet at bevare strukturen i forslaget, men i bestemte 
tilfælde tilpasser hospitaler test i klasse D til patienternes behov. Ikke kun i individuelle 
tilfælde, men også i form af retningslinjer, f.eks. for for tidligt fødte børn. Denne nødvendige 
tilpasning bør ikke kræve en fuldstændig og helt ny overensstemmelsesvurdering af 
sundhedsplejeinstitutionen.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
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der er blevet dokumenteret, at kravene i 
denne forordning er opfyldt. Den skal 
løbende ajourføres. Erklæringen skal 
mindst indeholde de oplysninger, der er 
fastsat i bilag III. Den skal oversættes til 
det eller de officielle EU-sprog, der kræves 
af de(n) medlemsstat(er), hvor udstyret 
gøres tilgængeligt.

der er blevet dokumenteret, at kravene i 
denne forordning er opfyldt. Den skal 
løbende ajourføres. Erklæringen skal 
mindst indeholde de oplysninger, der er 
fastsat i bilag III. Den skal udstedes på et 
af de officielle EU-sprog.

Or. en

Begrundelse

Generelt er oversættelse af overensstemmelseserklæringer til alle officielle EU-sprog, hvor 
udstyret stilles til rådighed, en uforholdsmæssig stor administrativ og dermed 
omkostningsintensiv byrde, navnlig for SMV'er, som ikke er berettiget. Som under det 
nuværende direktiv bør det være tilstrækkeligt, at de findes på ét sprog.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
ændre eller udbygge mindstekravet til 
indholdet af EF-
overensstemmelseserklæringen, jf. bilag 
III, på baggrund af den tekniske 
udvikling.

udgår

Or. en

Begrundelse

Som det vigtigste middel til at vise overensstemmelse med lovgivningen er 
overensstemmelseserklæringen en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge artikel 290 i 
traktaten derfor ikke ændres gennem en delegeret retsakt.
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Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For udstyr til selvtestning og "near patient 
testing" skal fabrikanten desuden opfylde 
de supplerende krav i afsnit 6.1 i bilag 
VIII.

For udstyr til selvtestning skal fabrikanten 
desuden opfylde de supplerende krav i 
afsnit 6.1 i bilag VIII.

Or. en

Begrundelse

Der er fastlagt krav for såkaldt udstyr til "near patient testing" (test, der gennemføres uden 
for et laboratoriemiljø, men altid til professionel brug) med hensyn til 
overensstemmelsesvurderingsproceduren og uanset risikoklassificeringen af testen. Endvidere 
kræves der næsten altid en konstruktionsundersøgelse i henhold til bilag VIII, nr. 6.1. Dette 
krav medfører enorme ekstra omkostninger og arbejdsbyrder, som faktisk er uberettigede i 
lyset af risikoklassificeringen.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 2 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) for så vidt angår udstyr til "near 
patient testing", til kravene i afsnit 6.1 i 
bilag VIII 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der bør være forskel med hensyn til overensstemmelsesvurderingen og risikoklasserne for 
udstyr til "near patient testing". Udstyr til "near patient testing", som er klassificeret som 
klasse A-udstyr, bør i bilag VIII behandles på samme måde som alt andet udstyr. Så 
klassificeringsreglerne overføres til overensstemmelsesvurderingsvejene og -kravene.
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Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 5 – afsnit 2 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) for så vidt angår udstyr, som har en 
målefunktion, de aspekter af 
fremstillingen, som vedrører udstyrets 
overensstemmelse med metrologiske krav.

udgår

Or. en

Begrundelse

Alle IVD'er har pr. definition en målefunktion. De fleste af kravene til ydeevne og en del af 
den kliniske dokumentation, som kræves til det enkelte udstyr, er nødvendige for at vurdere 
målefunktionen for IVD'er. Denne tekst, som er den generelle udtalelse om målefunktioner fra 
forslaget om medicinsk udstyr, indeholder ikke nogen yderligere sikkerhed for IVD'er.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med udpegelsen eller 
overvågningen af bemyndigede organer, 
jf. artikel 26-38, eller i forbindelse med 
overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteter, jf. artikel 59-73, 
tillægges Kommissionen beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
ændre eller udbygge de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastlagt i bilag VIII-X.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Overensstemmelsesvurderingsprocedurer er en vigtig del af lovgivningen og kan ifølge artikel 
290 i traktaten derfor ikke ændres gennem en delegeret retsakt.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Påvisning af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne i 
bilag I ved forskriftsmæssig brug baseres 
på klinisk dokumentation.

1. Påvisning af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne i 
bilag I ved forskriftsmæssig brug baseres 
på klinisk dokumentation eller yderligere 
sikkerhedsoplysninger om generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne, som ikke er 
omfattet af klinisk dokumentation.

Or. en

Begrundelse

Der er talrige generelle krav til sikkerhed og ydeevne, som ikke er omfattet af klinisk 
dokumentation, som f.eks. krav vedrørende kemisk, mekanisk og elektrisk sikkerhed. Klinisk 
dokumentation skal derfor altid tages i betragtning ved påvisning af overensstemmelse med 
de generelle krav til sikkerhed og ydeevne, men andre overvejelser er også vigtige.

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Hævder eller beskriver fabrikanten en 
klinisk fordel, indgår dokumentation for 
denne fordel i kravene.

Or. de

Begrundelse

Der forlanges ikke en udtrykkelig undersøgelse af klinisk ydeevne for al in vitro-diagnostik. 
Det ville også være uforholdsmæssigt, men i overensstemmelse med EU-lovgivningen på 
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andre områder, f.eks. health claims, hvis en fabrikant skulle tilvejebringe dokumentation for 
den kliniske fordel, såfremt han hævder, at en sådan findes.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 1 – litra a og b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

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

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

Or. en

Begrundelse

Ud fra et perspektiv om beskyttelse af patienten er det irrelevant, om en undersøgelse af 
klinisk ydeevne gennemføres på fabrikantens ansvar og skal danne grundlag for yderligere 
CE-mærkning, eller om en undersøgelse gennemføres til ikkekommercielle og navnlig 
videnskabelige formål. Undersøgelser af klinisk ydeevne, som hører under eller forvaltes af 
en anden person eller organisation end en potentiel fabrikant, bør ligeledes være underlagt 
forordningens bestemmelser.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Alle undersøgelser af klinisk ydeevne 
skal designes og gennemføres på en sådan 
måde, at de forsøgspersoner, der deltager i 
en undersøgelse af klinisk ydeevne, er 

4. Alle undersøgelser af klinisk ydeevne 
skal designes og gennemføres på en sådan 
måde, at de forsøgspersoner, der deltager i 
en undersøgelse af klinisk ydeevne, er 
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beskyttet med hensyn til deres rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, og at kliniske data, 
der genereres i undersøgelsen af klinisk 
ydeevne, bliver pålidelige og robuste.

beskyttet med hensyn til deres rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, og at kliniske data, 
der genereres i undersøgelsen af klinisk 
ydeevne, bliver pålidelige og robuste.
Sådanne undersøgelser gennemføres ikke, 
hvis risikoen i forbindelse med 
undersøgelsen ikke kan berettiges 
medicinsk med hensyn til udstyrets 
potentielle fordele.

Or. en

Begrundelse

I ændringsforslaget tages der hensyn til, at medicinsk innovation ikke kan reduceres til 
levering af ny teknologisk udvikling. Ud over dokumentation for behandlingsfordele skal der 
påvises et acceptabelt forhold mellem risici og fordele.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. For interventionelle undersøgelser af 
klinisk ydeevne som defineret i artikel 2, 
nr. 37), og andre undersøgelser af klinisk 
ydeevne, hvor undersøgelsens 
gennemførelse, herunder indsamling af 
prøver, omfatter invasive indgreb eller 
andre risici for de personer, der er genstand 
for undersøgelserne, finder kravene i 
artikel 49-58 og bilag XIII samt de 
forpligtelser, der er fastsat i denne artikel, 
anvendelse.

6. For interventionelle undersøgelser af 
klinisk ydeevne som defineret i artikel 2, 
nr. 37), og andre undersøgelser af klinisk 
ydeevne, hvor undersøgelsens 
gennemførelse, herunder indsamling af 
prøver, omfatter invasive indgreb eller 
andre risici for de personer, der er genstand 
for undersøgelserne, finder kravene i 
artikel 49-58 og bilag XIII samt de 
forpligtelser, der er fastsat i denne artikel, 
anvendelse. Kommissionen tillægges 
beføjelser til at vedtage delegerede 
retsakter i overensstemmelse med artikel 
85 om udarbejdelse af en liste over 
ubetydelige risici, som gør det muligt at 
fravige den relevante artikel.

Or. en
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Begrundelse

Ikke alle risici berettiger reelt set til de meget strenge regler om interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne, idet der findes procedurer for prøvetagning som f.eks. 
prøvetagning af sved, som involverer en vis risiko, f.eks. ved at irritere huden, men slet ikke 
en betydelig risiko. Spørgsmålet om, hvad der i denne henseende anses for at være en 
ubetydelig risiko, skal angives.

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sponsor af en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, indgiver en ansøgning til den 
medlemsstat, hvor undersøgelsen skal 
gennemføres, ledsaget af den 
dokumentation, der er omhandlet i bilag 
XIII. Senest seks dage efter modtagelsen af 
ansøgningen underretter den berørte 
medlemsstat sponsor om, hvorvidt 
undersøgelsen af klinisk ydeevne falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

2. Sponsor af en undersøgelse af klinisk 
ydeevne, indgiver en ansøgning til den 
medlemsstat, hvor undersøgelsen skal 
gennemføres, ledsaget af den 
dokumentation, der er omhandlet i bilag 
XIII. Senest 14 dage efter modtagelsen af 
ansøgningen underretter den berørte 
medlemsstat sponsor om, hvorvidt 
undersøgelsen af klinisk ydeevne falder ind 
under denne forordnings 
anvendelsesområde, og om ansøgningen er 
fuldstændig.

Or. en

Begrundelse

Med den foreslåede tidsgrænse i stk. 2 tages der ikke hensyn til, at weekender og helligdage 
kan betyde, at der ikke er tid til, at den kompetente myndighed kan undersøge ansøgningen, 
og at det derfor er udelukket, at en etisk komité, som kan mene, at der er behov for en vis 
dokumentation, deltager. Tidsfristerne i stk. 2 og 3 skal derfor forlænges.

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 3 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

sponsor i henhold til stk. 2 senest syv dage 
efter modtagelsen af bemærkningerne eller 
af den fuldstændiggjorte ansøgning, anses 
undersøgelsen af klinisk ydeevne for at 
falde ind under den forordnings 
anvendelsesområde, og ansøgningen 
betragtes som fuldstændig.

Or. en

Begrundelse

Med den foreslåede tidsgrænse i stk. 2 tages der ikke hensyn til, at weekender og helligdage 
kan betyde, at der ikke er tid til, at den kompetente myndighed kan undersøge ansøgningen, 
og at det derfor er udelukket, at en etisk komité, som kan mene, at der er behov for en vis 
dokumentation, deltager. Tidsfristerne i stk. 2 og 3 skal derfor forlænges.

Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 5 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at tilpasse tidsfristen for at fremme en effektiv vurdering af undersøgelsen 
af klinisk ydeevne. I tilfælde af undersøgelser af klinisk ydeevne, som gennemføres i flere 
medlemsstater, skal der navnlig være tilstrækkelig tid til en koordineret evaluering i 
overensstemmelse med artikel 56. Eftersom forslaget til forordning ikke indeholder en særlig 
vurderingstidsfrist for multinationale undersøgelser af klinisk ydeevne, skal den generelle 
vurderingstidsfrist i denne forordning tilpasses behørigt.
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Ændringsforslag 51

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medlemsstaterne sikrer, at en 
undersøgelse af klinisk ydeevne 
suspenderes, aflyses eller midlertidigt 
afbrydes, hvis den i lyset af nye 
oplysninger ikke længere kan godkendes 
af den kompetente myndighed, eller hvis 
den ikke længere får en positiv udtalelse 
fra den etiske komité.

Or. en

Begrundelse

Artikel 54 indeholder bestemmelser om udveksling af oplysninger mellem medlemsstaterne, i
det omfang en af medlemsstaterne giver instruktion om suspension, aflysning eller midlertidig
afbrydelse af en klinisk undersøgelse. Det fastlægges imidlertid ikke i forslaget til forordning, 
under hvilke omstændigheder en medlemsstat er berettiget til at træffe en sådan beslutning. 
Dette kan kun være tilfældet, hvis der findes nye oplysninger, som står i vejen for en 
godkendelse.

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Alle faser i undersøgelsen af den 
kliniske ydeevne fra den første overvejelse 
om behovet for undersøgelsen og dens 
berettigelse til offentliggørelsen af 
resultaterne foretages i overensstemmelse 
med anerkendte etiske principper, som 
f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske 
principper for medicinsk forskning med 
mennesker, der blev tiltrådt på den 18. 
samling i Verdenslægesammenslutningen 
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i 1964 i Helsingfors, og senest ændret på 
den 59. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i Seoul, i 
2008.

Or. en

Begrundelse

Formuleringen er flyttet fra bilaget til artikel 49. Disse vigtige overvejelser bør medtages i 
forordningens tekst og bør ikke kun nævnes i bilagene.

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6b. Godkendelse gives kun, hvis en 
uafhængig etisk komité tidligere har 
afgivet en positiv afgørelse om 
undersøgelsen af klinisk ydeevne. Den 
etiske komités udtalelse skal navnlig 
omfatte den medicinske begrundelse for 
undersøgelsen, forsøgspersonens 
samtykke, efter denne har fået fulde 
oplysninger om undersøgelsen om 
ydeevne og undersøgernes og 
undersøgelsesfaciliteternes egnethed.
Den etiske komité skal beskytte alle 
forsøgspersoners, brugeres og 
tredjeparters rettigheder, sikkerhed og 
velfærd. Komitéen er uafhængig af 
forskeren og sponsoren og fri for enhver 
anden ubehørig påvirkning. Den tager 
hensyn til lovene og reglerne i det eller de 
lande, hvor forskningen skal 
gennemføres, og overholder alle relevante 
internationale normer og standarder. Den 
etiske komité består af et passende antal 
medlemmer, som tilsammen har de 
relevante kvalifikationer og den relevante 
erfaring til at kunne vurdere de 
videnskabelige, medicinske og etiske 
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aspekter af den kliniske undersøgelse, 
som undersøges.
Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at nedsætte en etisk 
komité og lette dens arbejde.

Or. en

Begrundelse

Stk. 6, litra b) (nyt), punkt 1 og 2, hænger sammen med debatten om kliniske forsøg. For at 
kunne garantere forsøgspersonens beskyttelse er det nødvendigt at gøre medlemsstaternes 
godkendelse afhængig af kompetente, uafhængige og tværfaglige etiske komitéer. En negativ 
afgørelse fra den etiske komité medfører, at der ikke gives godkendelse til undersøgelsen af 
klinisk ydeevne. Forslaget afspejler de internationale beskyttelsesstandarder i henhold til 
Helsingforserklæringen.

Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 49 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 49a
Medlemsstaternes tilsyn

1. Medlemsstaterne udpeger inspektører, 
som skal føre tilsyn med overholdelsen af 
denne forordning, og sikrer, at de 
pågældende inspektører har tilstrækkelige 
kvalifikationer og tilstrækkelig 
uddannelse.
2. Inspektionerne gennemføres under 
ansvar af den medlemsstat, hvor 
inspektionen finder sted.
3. Hvis en berørt medlemsstat agter at 
foretage en inspektion med hensyn til et 
eller flere interventionelle undersøgelser 
af klinisk ydeevne, som gennemføres i 
mere end én medlemsstat, underretter den 
de øvrige berørte medlemsstater, 
Kommissionen og agenturet herom via 
EU-portalen og meddeler dem sine 
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resultater efter inspektionen.
4. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr koordinerer samarbejdet 
vedrørende inspektioner mellem 
medlemsstaterne og inspektioner 
gennemført af medlemsstaterne i 
tredjelande.
5. Efter en inspektion udarbejder den 
medlemsstat, under hvis ansvar 
inspektionen er blevet gennemført, en 
inspektionsrapport. Den pågældende 
medlemsstat stiller inspektionsrapporten 
til rådighed for sponsoren af det relevante 
kliniske forsøg og indsender 
inspektionsrapporten via EU-portalen til 
EU-databasen. Når inspektionsrapporten 
stilles til rådighed for sponsoren, sikrer 
den pågældende medlemsstat, at 
fortroligheden beskyttes.
6. Kommissionen præciserer de nærmere 
oplysninger om tilrettelæggelsen af 
inspektionsprocedurerne ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter i 
overensstemmelse med artikel 85.

Or. en

Begrundelse

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).
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Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at undgå misforståelser bør forhold ændres til alvorlige forhold i hele artikel 61 om 
"Analyse af alvorlige forhold og sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger".

Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Artikel 23, stk. 2 og 3, og artikel 43, stk. 
4, anvendes fra den [18 måneder efter den 
i stk. 2 omhandlede anvendelsesdato].

a) Artikel 23, stk. 1, anvendes fra den ...*.

__________________________
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* EUT: Indsæt venligst dato: 18 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indebærer en meget lang overgangsperiode på fem år (se 
begrundelsen). Der er et tvingende behov for at forbedre systemet. Artikel 23, stk. 1, 
omhandler Kommissionens oprettelse af et elektronisk system i samarbejde med 
medlemsstaterne. Dette bør ske hurtigst muligt. Artikel 22, stk. 2, artikel 23, stk. 3, og artikel 
23, stk. 4, giver virksomhederne en endnu længere periode til at håndtere det elektroniske 
system. Når det elektroniske system indføres hurtigt, er denne længere periode ikke 
nødvendig.

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ba) Artikel 74 anvendes fra den ...*).
_____________________________
* EUT: Indsæt venligst dato: seks 
måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indebærer en meget lang overgangsperiode på fem år (se 
begrundelsen). Der er et tvingende behov for at forbedre systemet. Artikel 74 omhandler 
medlemsstaternes forpligtelse til at udpege den eller de kompetente myndigheder. Dette bør 
ske hurtigst muligt.
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra b b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bb) Artikel 75-77 anvendes fra den …*.
___________________________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indebærer en meget lang overgangsperiode på fem år. Dette kan være 
nødvendigt for de elementer, hvor SMV'er er underlagt helt nye tilgange, f.eks. hvis de har 
behov for at gennemføre en overensstemmelsesvurdering i fremtiden og ikke skulle 
gennemføre en sådan under det nuværende direktiv. Der er et tvingende behov for at forbedre 
systemet. Artikel 75-77 omhandler samarbejdet mellem medlemsstaterne og 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr. Dette bør ske hurtigst muligt.

Ændringsforslag 59

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra b c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bc) Artikel 59-64 anvendes fra den … *.
___________________________
* EUT: Indsæt venligst dato: 24 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indebærer en meget lang overgangsperiode på fem år (se 
begrundelsen). Der er et tvingende behov for at forbedre systemet. Artikel 59-64 omhandler 
overvågning og markedstilsyn og bør af hensyn til patientbeskyttelsen træde i kraft hurtigst 
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muligt.

Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 – litra b d (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

bd) Artikel 78 anvendes fra den ...*.
__________________________
* EUT: Indsæt venligst dato: 24 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag indebærer en meget lang overgangsperiode på fem år (se 
begrundelsen). Der er et tvingende behov for at forbedre systemet. Artikel 78 omhandler EU-
referencelaboratorier og bør af hensyn til patientbeskyttelsen træde i kraft inden for 24 
måneder.

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Gennemførelsesretsakterne i artikel 
31, stk. 4, artikel 40, stk. 9, artikel 42, stk. 
8, artikel 46, stk. 2, og artikel 58 og 64 
vedtages senest …*
____________________________
* EUT: Indsæt venligst dato: 12 måneder 
efter datoen for denne forordnings 
ikrafttræden.

Or. en
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Begrundelse

For at give markedsdeltagerne, navnlig SMV'er, tilstrækkelig tid til at forberede sig på 
situationen bør gennemførelsesretsakterne vedtages hurtigst muligt. Dette er også nødvendigt 
for at forbedre kvaliteten af systemet hurtigst muligt, hvilket er afgørende for folkesundheden.

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 16

Kommissionens forslag Ændringsforslag

16. Beskyttelse mod risici i forbindelse 
med udstyr, der af fabrikanten er bestemt 
til selvtestning eller "near-patient testing"

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

16.1. Udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at det har en 
passende ydeevne i forhold til sit formål og 
under hensyntagen til de færdigheder og 
midler, de påtænkte brugere har, og til de 
påvirkninger, der skyldes den variation, 
som med rimelighed kan forventes i den 
påtænkte brugers teknik og omgivelser. 
Fabrikantens oplysninger og instruktioner 
skal være lette at forstå og anvende af den 
påtænkte bruger.

16.1. Udstyr til selvtestning skal 
konstrueres og fremstilles på en sådan 
måde, at det har en passende ydeevne i 
forhold til sit formål og under hensyntagen 
til de færdigheder og midler, de påtænkte 
brugere har, og til de påvirkninger, der 
skyldes den variation, som med rimelighed 
kan forventes i den påtænkte brugers 
teknik og omgivelser. Fabrikantens 
oplysninger og instruktioner skal være lette 
at forstå og anvende af den påtænkte 
bruger.

16.2. Udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde:

16.2. Udstyr til selvtestning skal 
konstrueres og fremstilles på en sådan 
måde:

- at det er nemt at anvende i alle 
håndteringsfaser af den bruger, det er 
beregnet for, og

- at det er nemt at anvende i alle 
håndteringsfaser af den bruger, det er 
beregnet for, og

- at faren for, at den tiltænkte bruger begår 
fejl i forbindelse med håndtering af 
udstyret og en eventuel prøve samt i 
fortolkningen af resultatet, mindskes mest 
muligt.

- at faren for, at den tiltænkte bruger begår 
fejl i forbindelse med håndtering af 
udstyret og en eventuel prøve samt i 
fortolkningen af resultatet, mindskes mest 
muligt.

16.3. Udstyr til selvtestning eller "near-
patient testing" skal så vidt muligt omfatte 
en procedure, hvormed den påtænkte 

16.3. Udstyr til selvtestning skal så vidt 
muligt omfatte en procedure, hvormed den 
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bruger: påtænkte bruger:

- kan kontrollere, at udstyret på det 
tidspunkt, hvor det bruges, har den 
tilsigtede ydeevne og

- kan kontrollere, at udstyret på det 
tidspunkt, hvor det bruges, har den 
tilsigtede ydeevne og

- advares, hvis der ikke er opnået et gyldigt 
resultat med udstyret.

- advares, hvis der ikke er opnået et gyldigt 
resultat med udstyret.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen sidestillede udstyr til selvtestning med udstyr til professionel brug. Dette er 
ikke hensigtsmæssigt, da der ikke er nogen forskel på kvalificerede personer og lægpersoner.
Kommissionens formulering vil pålægge navnlig SMV'er en unødvendig byrde.

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 17.1 – litra vi

Kommissionens forslag Ændringsforslag

vi) Oplysninger om tilbageværende risici, 
som skal meddeles brugeren og/eller anden 
person, medtages som begrænsninger,
kontraindikationer, forholdsregler eller 
advarsler i fabrikantens oplysninger.

vi) Oplysninger om tilbageværende risici, 
som skal meddeles brugeren og/eller anden 
person, medtages som begrænsninger, 
forholdsregler eller advarsler i fabrikantens 
oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Der er ingen kontraindikationer for IVD'er, kun begrænsninger. Eftersom medicinsk udstyr til 
in vitro-diagnostik stadig kan anvendes, men der skal tage hensyn til begrænsninger (når en 
immun status fastslås, skal der f.eks. tages hensyn til, om der for nylig er gennemført en 
vaccination, men uanset med hvilken status selve IVD-testen kan gennemføres uden risiko, 
skal resultatet fortolkes med hensyn til denne begrænsning).
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 17.2 – litra xv

Kommissionens forslag Ændringsforslag

xv) Hvis udstyret er beregnet til 
engangsbrug, en angivelse af dette. En 
fabrikants angivelse af engangsbrug skal 
være konsekvent i hele Unionen.

udgår

Or. en

Begrundelse

Næsten alt udstyr til in vitro-diagnostik er til engangsbrug, hvilket er åbenlyst for alle, der 
bruger det. Det virker praktisk talt ikke, hvis det forsøges brugt anden gang. Mærkning er 
unødvendigt og vil kun forvirre patienten og andre brugere. Se ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Bilag I – nr. 17.3 – litra ii – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ii) Udstyrets formål: ii) Udstyrets formål, herunder:

Or. en

Begrundelse

De anførte punkter er ikke udtømmende og ikke altid gældende for alle produkter.
Harmoniseret med formuleringen i bilag II, punkt 1.1, litra c).

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Bilag II – nr. 3.2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) identifikation af alle faciliteter, herunder 
leverandører og underentreprenører, hvor 

b) identifikation af alle faciliteter, herunder 
leverandører og underentreprenører, hvor 
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der udføres fremstillingsaktiviteter. der udføres kritiske fremstillingsaktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Bør harmoniseres med GHTF-dokumentet "Summary Technical Documentation (STED) for 
Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro 
Diagnostic Medical Devices".

Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Bilag V – Del B – nr. 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

13. mærket som engangsudstyr (ja/nej) udgår

Or. en

Begrundelse

Engangsudstyr anvendes ikke til IVD'er. Se ændringsforslag 17.

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Bilag VII – nr. 2.3 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) påvisning af tilstedeværelsen af et 
smitstof, hvis der en betydelig risiko for, at 
et fejlagtigt resultat vil medføre død eller 
alvorligt handicap for den person eller det 
foster, der testes, eller for den pågældende 
persons afkom

c) påvisning af tilstedeværelsen af et 
smitstof, hvis der en betydelig risiko for, at 
et fejlagtigt resultat vil medføre død eller 
alvorligt handicap for den person eller det 
foster eller det embryon, der testes, eller 
for den pågældende persons afkom

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke kun test for fostre, men også for embryoner, som er stadiet inden tredje 
måned. De bør omfattes af forordningen og bør behandles i klasse C, eftersom de samme 
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risici som for fostre gør sig gældende med hensyn til test af dårlig kvalitet.

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Bilag VII – nr. 2.3 – litra j

Kommissionens forslag Ændringsforslag

j) screening for genetiske lidelser i fostret. j) screening for genetiske lidelser i fostret
eller embryonet.

Or. en

Begrundelse

Der findes ikke kun test for fostre, men også for embryoner, som er stadiet inden tredje 
måned. De bør omfattes af forordningen og bør behandles i klasse C, eftersom de samme 
risici som for fostre gør sig gældende med hensyn til test af dårlig kvalitet.

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Bilag VIII – nr. 4.4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

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

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Bilag VIII – nr. 6.1 – afsnit 1 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6.1. Undersøgelse af konstruktionen af 
udstyr til selvtestning eller "near-patient 
testing" klassificeret i klasse A, B eller C.

6.1. Undersøgelse af konstruktionen af 
udstyr til selvtestning klassificeret i klasse 
A, B eller C samt udstyr til "near patient 
testing" klassificeret i klasse C.

Or. en

Begrundelse

Der bør være forskel med hensyn til overensstemmelsesvurderingen og risikoklasserne for 
udstyr til "near patient testing". Udstyr til "near patient testing", som er klassificeret som 
klasse B-udstyr, bør i bilag VIII behandles på samme måde som alt andet udstyr. Så 
klassificeringsreglerne overføres til overensstemmelsesvurderingsvejene og -kravene.

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Bilag VIII – nr. 6.1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) Fabrikanten af udstyr til selvtestning 
eller "near-patient testing" klassificeret i 
klasse A, B eller C skal forelægge det i 
afsnit 3.1 omhandlede bemyndigede organ 
en ansøgning om undersøgelse af 
konstruktionen.

a) Fabrikanten af udstyr til selvtestning
klassificeret i klasse A, B eller C og udstyr 
til "near-patient testing" klassificeret i 
klasse C skal forelægge det i afsnit 3.1 
omhandlede bemyndigede organ en 
ansøgning om undersøgelse af 
konstruktionen.

Or. en
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Begrundelse

Der bør være forskel med hensyn til overensstemmelsesvurderingen og risikoklasserne for 
udstyr til "near patient testing". Udstyr til "near patient testing", som er klassificeret som 
klasse B-udstyr, bør i bilag VIII behandles på samme måde som alt andet udstyr. Så 
klassificeringsreglerne overføres til overensstemmelsesvurderingsvejene og -kravene.

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Bilag XII – Del A – nr. 2.3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3a Undersøgelse af klinisk ydeevne på 
forsøgspersoner uden handleevne
For så vidt angår forsøgspersoner uden 
handleevne, der ikke har givet eller ikke 
har nægtet at give et informeret samtykke, 
inden de blev ude af stand at give 
samtykke, må undersøgelsen af klinisk 
ydeevne kun gennemføres, hvis følgende 
betingelser, ud over de generelle 
betingelser alle er opfyldt:
- der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant, som 
udtrykker forsøgspersonens formodede 
vilje, og som til enhver tid kan 
tilbagekaldes uden skade for 
forsøgspersonen 
– forsøgspersonen uden handleevne har 
modtaget information, som er afpasset 
efter vedkommendes forståelsesevne, om 
undersøgelsen og dens risici og fordele
– investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en forsøgsperson 
uden handleevne, der er i stand til at 
danne sig en mening og til at vurdere 
denne information, om ikke at deltage i 
eller om når som helst at udgå af 
undersøgelsen om klinisk ydeevne
– der er ikke tale om nogen tilskyndelse 
eller økonomisk begunstigelse, bortset fra 
en godtgørelse for deltagelse i 
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undersøgelsen af klinisk ydeevne
– sådan forskning er afgørende for at 
efterprøve data indhentet ved 
undersøgelser af klinisk ydeevne på 
personer, der er i stand til at give et 
informeret samtykke, eller ved andre 
forsøgsmetoder
– forskningen vedrører direkte en 
livstruende eller svækkende 
sygdomstilstand, som forsøgspersonen 
befinder sig i
– undersøgelsen af klinisk ydeevne er 
udformet således, at smerter, gener, frygt 
og enhver anden forudseelig risiko 
minimeres i forhold til sygdommen, og 
såvel risikogrænsen som 
belastningsgraden skal fastsættes specifikt 
og til stadighed kontrolleres
– der er grund til at antage, at deltagelse i 
undersøgelsen af klinisk ydeevne giver
forsøgspersonen uden handleevne en 
gevinst, der opvejer risiciene, eller slet 
ikke indebærer nogen risiko
– forsøgsprotokollen er godkendt af en 
etisk komité, som har ekspertise i den 
pågældende sygdom og den pågældende 
patientgruppe eller har indhentet råd i 
kliniske, etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende den pågældende sygdom og 
den pågældende patientgruppe.
Forsøgspersonen skal så vidt muligt 
deltage i proceduren for samtykke.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
interventionelle undersøgelser af klinisk ydeevne meget svage og upræcise. Interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne kan indebære en betydelig risiko for patienten, f.eks. hvis 
prøven tages med spinalpunktur. Bestemmelserne skal derfor angives. Hensigten med 
forslaget er som minimum at fastholde den standardbeskyttelse, som er garanteret for kliniske 
forsøg med lægemidler siden 2001 gennem direktiv 2001/20/EF.
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Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Bilag XII – nr. 2.3 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3b Undersøgelse af klinisk ydeevne på 
mindreårige
En undersøgelse af klinisk ydeevne på 
mindreårige må kun gennemføres, hvis 
følgende betingelser, ud over de generelle
betingelser, alle er opfyldt:
– der er indhentet et informeret samtykke 
fra den juridiske repræsentant; samtykket 
skal udtrykke den mindreåriges 
formodede vilje
– den mindreårige har af en læge (enten 
investigatoren eller et medlem af 
undersøgelsesteamet), der er uddannet i 
eller har erfaring med at arbejde med 
børn, modtaget al relevant information på 
en måde, som er tilpasset den 
mindreåriges alder og modenhed, om 
undersøgelsen, risiciene og fordelene
– investigatoren tager behørigt hensyn til 
et udtrykkeligt ønske fra en mindreårig, 
der er i stand til at danne sig en mening 
og til at vurdere ovenstående information, 
om ikke at deltage i eller om når som helst 
at udgå af undersøgelsen om klinisk 
ydeevne
– der er ikke tale om nogen tilskyndelse 
eller økonomisk begunstigelse, bortset fra 
en godtgørelse for deltagelse i 
undersøgelsen af klinisk ydeevne
– sådan forskning er afgørende for at 
efterprøve data indhentet ved 
undersøgelser af klinisk ydeevne på 
personer, der er i stand til at give et 
informeret samtykke, eller ved andre 
forsøgsmetoder
– sådan forskning skal enten direkte 
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vedrøre en sygdomstilstand, som den 
pågældende mindreårige befinder sig i, 
eller være af en sådan art, at den kun kan 
foretages på mindreårige
– undersøgelsen af klinisk ydeevne er 
udformet således, at smerter, gener, frygt 
og enhver anden forudseelig risiko 
minimeres i forhold til sygdommen og 
udviklingstrinnet, og såvel risikogrænsen 
som belastningsgraden skal fastsættes 
specifikt og til stadighed kontrolleres
– undersøgelsen af klinisk ydeevne giver 
patientgruppen en direkte gevinst
– de relevante videnskabelige 
retningslinjer fra agenturet skal følges
– forsøgsprotokollen er godkendt af en 
etisk komité, som har ekspertise i pædiatri 
eller har indhentet rådgivning om 
kliniske, etiske og psykosociale spørgsmål 
vedrørende pædiatri.
Den mindreårige deltager i proceduren 
for samtykke på en måde, der er tilpasset 
vedkommendes alder og modenhed.

Or. en

Begrundelse

Sammenlignet med forslaget om kliniske forsøg med lægemidler er bestemmelserne om 
interventionelle undersøgelser af klinisk ydeevne meget svage og upræcise. Interventionelle 
undersøgelser af klinisk ydeevne kan indebære en betydelig risiko for patienten, f.eks. hvis 
prøven tages med spinalpunktur. Bestemmelserne skal derfor angives. Hensigten med 
forslaget er som minimum at fastholde den standardbeskyttelse, som siden 2001er garanteret 
for kliniske forsøg med lægemidler gennem direktiv 2001/20/EF.
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BEGRUNDELSE

 Hvad er medicinsk udstyr til IVD?

Medicinsk udstyr til IVD er medicinsk udstyr til diagnostisk brug uden for den menneskelige 
krop (in vitro), hvilket kan være i et laboratorium eller i nærheden af patienten, f.eks. ved 
sengen. Det omfatter mange forskellige test som selvtest til blodsukkermåling, HIV-test og 
DNA-test.

 Hvorfor er det vigtigt at forbedre forordningen om medicinsk udstyr til IVD?

Mange mennesker er af den mening, at forordningen om medicinsk udstyr til IVD er 
"lillesøster" til forordningen om medicinsk udstyr. I den høring, vi afholdt den 26. februar, 
sagde en af eksperterne, Sine Jensen fra Forbrugerrådet, at medicinsk udstyr til IVD ikke er 
"lillesøster", men "forælder" til medicinsk udstyr og måske ophav til alle behandlinger, 
herunder lægemidler og kirurgi. Uden en reel diagnose findes der ingen reel behandling eller 
forebyggelse af sygdomme. Uheldigvis forhindrer det nuværende direktiv ikke, at 
medicinsk udstyr til IVD af dårlig kvalitet markedsføres. Der har tidligere været sager, 
hvor en HIV-test af dårlig kvalitet blev markedsført i Europa med CE-mærke. Et 
videnskabeligt institut fastslog, allerede inden de bemyndigede organer godkendte CE-
mærket, at disse test gav langt flere falske negative resultater end andre tilgængelige 
HIV-test, hvilket betyder, at der ifølge testen ikke er nogen virus, selv om der rent 
faktisk er. Produktet var imidlertid tilgængeligt for patienter i EU i årevis. Hvis der 
foretages en blodtransfusion på grundlag af et falsk negativt HIV-resultat, udgør dette en 
livstruende risiko for modtageren af blodtransfusionen. Alle personer, som er inficeret med 
HIV og får en falsk negativ test, kan udgøre en risiko for deres partner. Dårlige HIV-test 
udgør på en måde en større trussel mod folks helbred end brystimplantater eller 
hofteimplantater af dårlig kvalitet. Lignende tilfælde er set med hepatitis C, som stadig er en 
livstruende sygdom og ikke kan behandles ordentligt. Det er blevet rapporteret, at en ekspert i 
DNA-test har sendt samme prøve til fire forskellige laboratorier og fået fire forskellige 
resultater.

 Hvorfor skal EU lovgive om disse forhold?

Medicinsk udstyr til IVD er produkter, der er frit bevægelige på det indre marked. Der findes 
ingen nationale grænser for disse produkter på det europæiske marked. Derfor er EU 

Eksempler på medicinsk udstyr til IVD 
af lav kvalitet i henhold til den 
nuværende forordning:

 HIV-test
 Hepatitis C-test
 DNA-test
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forpligtet til at sikre den størst mulige sikkerhed. Forslagets retsgrundlag er traktatens 
artikel 114 og 168. I artikel 114 anmodes der om et højt beskyttelsesniveau inden for 
menneskers sundhed. I artikel 168, stk. 4, litra c) angives et specifikt ekstra retsgrundlag.

 Store forbedringer skal imødekomme mangler

Kommissionen medtager store forbedringer til at imødekomme de aktuelle mangler i systemet 
for medicinsk udstyr til IVD svarende til manglerne for andet medicinsk udstyr. De 
bemyndigede organer forbedres betydeligt, og medlemsstaternes tilsyn med de 
bemyndigede organer styrkes. Meget vigtigt er det, at systemet med markedsovervågning 
og -tilsyn styrkes. Uanmeldte inspektioner i virksomhederne bliver obligatoriske.
Kommissionen foreslår endvidere at indføre et netværk af referencelaboratorier, som 
spiller en vigtig rolle i forbindelse med kontrol af medicinsk højrisikoudstyr. Ordføreren 
glæder sig meget over disse forslag, som efter hans mening vil forbedre sikkerheden for 
patienterne dramatisk.

 Fælles problemer i forslaget til en forordning om medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik

Der er mange problemer, hvor Kommissionen foreslår at lovgive om medicinsk udstyr til IVD 
på samme måde som for andet medicinsk udstyr. En stor del af Kommissionens forslag er 
derfor identiske. Disse dele skal vurderes sammen af de to ordførere og de respektive
skyggeordførere. Dette omfatter f.eks. de bemyndigede organers rolle og struktur samt den 
nødvendige forbedring af disse, overvågningssystemet, den fælles vurdering, kontrol, 
identifikation og sporbarhed samt Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG).

Ordføreren mener, at den grundlæggende struktur i Kommissionens forslag er 
passende. Han vil ikke foreslå et system med forhåndsgodkendelse fra statslige myndigheder, 
men foreslår at fortsætte med at arbejde på at forbedre systemet med de bemyndigede organer.
Ordføreren er naturligvis åben over for diskussioner og forbedringer af teksten.

 Undersøgelser af klinisk ydeevne

Forslaget indeholder et kapitel om undersøgelser af klinisk ydeevne. Dette vedrører forslaget 
til en forordning om kliniske forsøg og forslaget om medicinsk udstyr. Forslaget om 
kliniske forsøg er genstand for en del kritik, og der er fremsat mange ændringsforslag i ENVI-
udvalget. Den respektive del af IVD-forordningen skal vedtages for at imødekomme de 
bekymringer, som er rejst i debatten om forordningen om kliniske forsøg.
Navnlig når en undersøgelse af klinisk ydeevne indebærer en betydelig risiko for 
forsøgspersonen, f.eks. hvis prøven tages med spinalpunktur, skal der sikres den bedst 
mulige beskyttelse.
Ordføreren introducerer tre vigtige forbedringer af Kommissionens forslag, som ligeledes er 
fremsat af en del kolleger i forbindelse med forslaget til en forordning om kliniske forsøg:

1. Undersøgelsen af klinisk ydeevne skal vurderes positivt af en uafhængig etisk komité, 
inden den indledes.
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2. Beskyttelse af mindreårige og andre personer, som ikke er i stand til at give 
informeret samtykke, bør anføres på samme måde som i direktivet om kliniske forsøg 
i 2001.

3. Tidsfristerne bør forlænges moderat for at give den etiske komité og myndighederne 
den nødvendige tid til at vurdere forslaget.

Gør forslaget acceptabelt for SMV'er

Inden for medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik er mange af de virksomheder, som 
tilbyder dette udstyr, SMV'er. Derfor skal der i forordningen tages hensyn til SMV'ernes 
kapacitet til at dække byrden. Dette bør naturligvis ikke kompromittere sundhed og sikkerhed.
Der fremsættes ændringsforslag, der tager hensyn til SMV'ernes kapacitet og behov. Det bør 
f.eks. være muligt at afgive visse krævede oplysninger elektronisk, og det skal anføres, at de 
oplysninger, der ledsager produktet, skal afgives på et af de officielle EU-sprog og ikke på et 
andet sprog. Begge ændringer reducerer den potentielle byrde for SMV'er. Oversættelse af 
overensstemmelseserklæringer til alle officielle EU-sprog, hvor udstyret stilles til rådighed, er 
en uforholdsmæssig stor administrativ og dermed omkostningsintensiv byrde, navnlig for 
SMV'er, som ikke er berettiget. Som i øjeblikket bør det være tilstrækkeligt, at de findes på ét 
sprog.

Klassificering 

Der foreslås et helt nyt klassificeringssystem (A-D) (A=lavrisikoudstyr - D=højrisikoudstyr).
De fleste interessenter mener, at dette er passende og baseret på international konsensus.
Ordføreren tilslutter sig dette forslag.

Interne test

I det nuværende direktiv er alle interne test, dvs. test gennemført i en enkelt 
sundhedsplejeinstitution, f.eks. et hospital, undtaget fra kravene. Kommissionen foreslog at 
bevare dette, i princippet for risikoklasse A, B og C, men at inddrage dem fuldstændigt, når 
testen foretages i klasse D. Dette skal tilpasses lidt med hensyn til lægers og patienters 
behov i en enkelt sundhedsplejeinstitution.

Ledsagende diagnostik

Ledsagende diagnostik er DNA-test, som giver oplysninger, hvis en specifik behandling 
sandsynligvis vil virke for en bestemt patient. Der skal i forordningen tages højde for den 
store mulighed med hensyn til skræddersyet og stratificeret medicin. Kommissionens 
forslag er et godt udgangspunkt, men skal præciseres yderligere. Ordføreren foreslog at 
præcisere, at ledsagende diagnostik ikke er underlagt nogen form for intern undtagelse.

Selvtestning og "near patient testing"
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Test, som ikke gennemføres af læger, men af patienter, skal i endnu højere grad omfattes af 
lovgivningen, fordi læger kan medtage andre elementer i deres diagnoser, mens lægpersoner 
kan lade deres beslutning afhænge helt af testen. Det er kritisabelt, at Kommissionen 
lovgiver ens om selvtestning og "near patient testing" gennemført af læger. Dette skal 
ændres.

Anvendelsesområde

Anvendelsesområdet skal præciseres yderligere. I henhold til Kommissionens forslag er 
såkaldte nutrigenetiske test og livsstilstest ikke omfattet. Men disse test kan som 
minimum indirekte have meget alvorlige konsekvenser for folks sundhed. Hvis det f.eks. 
påstås, at en test hjælper en patient med at tabe sig, og patienten desperat skal tabe sig af 
sundhedsmæssige årsager, er det en alvorlig trussel mod patientens sundhed, hvis testen reelt 
ikke er af høj kvalitet og ikke leverer de påståede resultater.

Overgangsperiode

Kommissionen har foreslået en meget lang overgangsperiode på fem år efter vedtagelsen.
Dette kan være nødvendigt for dele af forordningen, fordi den omfatter mange helt nye 
elementer, som ikke er lette at gennemføre, navnlig for SMV'er. På den anden side er der et 
tvingende behov for at forbedre systemet, og visse elementer af forslaget bør indføres 
langt hurtigere. Dette gælder uden tvivl for de dele, der kun vedrører Kommissionen og 
medlemsstaterne. De er meget bedre forberedte til at gennemføre forordningen end f.eks. 
SMV'er.

Tekniske ændringer

Der er behov for et betydeligt antal tekniske ændringer for at afspejle bekymringerne hos de 
mennesker, som er involveret i sektoren. I visse tilfælde fører ønsket om at have samme 
formulering som i MDD-forordningen til uhensigtsmæssige formuleringer for IVD'er.

Ikkeforskelsbehandling for handicappede

EU har ratificeret FN's konvention om ikkeforskelsbehandling af handicappede. Dette bør 
afspejles i teksten. I definitionen kan formuleringen "medfødt anomali" f.eks. blive set som 
forskelsbehandling af handicappede og bør ændres.

Delegeret retsakt i forhold til fælles beslutningstagning

Kommissionen foreslår at ændre en del elementer i forslaget i delegerede retsakter. Dette 
gælder også vigtige dele af forordningen, f.eks.

 generelle krav til sikkerhed og ydeevne
 de elementer, der skal medtages i den tekniske dokumentation
 EU's overensstemmelseserklæring
 ændring eller supplering af procedurerne for overensstemmelsesvurdering

Disse vigtige dele bør kun ændres efter den fælles beslutningsprocedure.
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Informeret samtykke

Kommissionen fokuserer i sit forslag i høj grad på produktets kvalitet. Eksperter og mange 
internationale organisationer som Europarådet, OECD og European Society for Human 
Genetics har gentagne gange udtrykt deres holdning om, at de rammer, hvor produktet 
anvendes i mange tilfælde er endnu vigtigere end produktets kvalitet. Navnlig inden for 
DNS-test er det meget vigtigt at respektere princippet om informeret samtykke. Europa-
Parlamentet har også anmodet om dette indtil flere gange. Det konkluderes i en juridisk 
udtalelse, at det er muligt og hensigtsmæssigt at indføre formuleringer, der respekterer dette, i 
forslaget.2 Ordføreren foreslår derfor ændringsforslag om dette. Der er enighed om, at EU 
ikke bør have til hensigt at begrænse patienters adgang til DNA-test, men der bør under alle 
omstændigheder tilbydes passende genetisk rådgivning, inden en test gennemføres. For 
at respektere nærhedsprincippet bør det være op til medlemsstaterne at lovgive om detaljerne, 
og medlemsstaterne bør have mulighed for at gå videre, end forordningen kræver. Det kan 
argumenteres, at det er obligatorisk at lade forslaget omfatte informeret samtykke, fordi det 
er et afgørende element i chartret om grundlæggende rettigheder (artikel 3), og chartret 
om grundlæggende rettigheder er juridisk bindende for EU på de områder, det dækker.

European Society for Human Genetics

                                               
2 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the Area of 
Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In Vitro Diagnostic 
Medical Devices".


