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***I Almindelig lovgivningsprocedure (førstebehandling)
***II Almindelig lovgivningsprocedure (andenbehandling)

***III Almindelig lovgivningsprocedure (tredjebehandling)

(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 og om 
ændring af direktiv 2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) 
nr. 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(COM(2012)0542),

– 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 (C7-0318/2012),

– 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,

– efter høring af Regionsudvalget,

– der henviser til forretningsordenens artikel 55,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og Udvalget om det 
Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse (A7-0000/2013),

1. vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2. anmoder om fornyet forelæggelse for Parlamentet, hvis Kommissionen agter at ændre sit 
forslag i væsentlig grad 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 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Centrale elementer i den eksisterende (3) Centrale elementer i den eksisterende 

                                               
1 EUT C 0 af 0.0.0000, s. 0.
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lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr.

lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
bør indføres bestemmelser vedrørende 
markedsføringstilladelsesproceduren, der 
sikrer gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(7) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør være klart afgrænset fra anden EU-
harmoniseringslovgivning vedrørende 
produkter, f.eks. medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, lægemidler, kosmetik og 
fødevarer. Derfor bør Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 
28. januar 2002 om generelle principper og 
krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse 
af Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
ændres for at udelukke medicinsk udstyr 
fra dens anvendelsesområde.

(7) Denne forordnings anvendelsesområde 
bør være klart afgrænset fra anden EU-
harmoniseringslovgivning vedrørende 
produkter, f.eks. medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, lægemidler, kosmetik og 
fødevarer. Da det i visse tilfælde er svært 
at skelne mellem medicinsk udstyr og 
kosmetiske produkter, lægemidler og 
fødevarer, bør der i Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 
af 30. november 2009 om kosmetiske 
produkter, Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2004/27/EF af 31. marts 
2004 om ændring af direktiv 2001/83/EF 
om oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler, Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om 
generelle principper og krav i 
fødevarelovgivningen, om oprettelse af 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet og om 
procedurer vedrørende fødevaresikkerhed
samt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 2002/46/EF af 10. juni 2002 om 
indbyrdes tilnærmelse af 
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medlemsstaternes lovgivninger om 
kosttilskud indføres en mulighed for at
træffe en EU-dækkende afgørelse 
vedrørende et produkts retlige status.
Derfor bør disse EU-retsakter ændres.

Or. en

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om 
et produkt falder ind under definitionen 
af medicinsk udstyr eller tilbehør til 
medicinsk udstyr. Da det i visse tilfælde er 
svært at skelne mellem medicinsk udstyr 
og kosmetiske produkter, bør der i 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1223/2009 af 30. 
november 2009 om kosmetiske produkter 
ligeledes indføres en mulighed for at 
træffe en EU-dækkende afgørelse 
vedrørende et produkts retlige status.

(8) For at sikre ensartet klassificering i 
alle medlemsstater, navnlig med hensyn 
til grænsetilfælde, bør det være
Kommissionens ansvar fra sag til sag at 
afgøre, om et produkt eller en 
produktgruppe falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde.

Or. en

Begrundelse

For at sikre klarhed og sammenhæng med ensartet klassificering af produkter i alle 
medlemsstater bør det være Kommissionen og ikke medlemsstaterne, som afgør, om et 
produkt eller en produktgruppe falder ind under denne forordnings anvendelsesområde. 
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Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Der bør nedsættes et tværfagligt 
rådgivende udvalg af eksperter og 
repræsentanter for interessent- og 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at yde videnskabelig rådgivning til 
Kommissionen, Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr (MDCG) og 
medlemsstaterne om medicinsk teknologi, 
klassificering og andre aspekter af 
gennemførelsen af denne forordning efter 
behov. 

Or. en

Begrundelse

Der bør nedsættes et rådgivende udvalg med henblik på at yde specialistrådgivning efter 
behov.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Som tilfældet er med produkter, der 
indeholder levedygtige væv eller celler af 
human eller animalsk oprindelse, som 
udtrykkeligt er udelukket fra direktiv 
90/385/EØF og 93/42/EØF og dermed også 
fra denne forordning, bør det tydeliggøres, 
at produkter, der indeholder levende 
biologiske stoffer af anden oprindelse, 
heller ikke er omfattet af denne forordning.

(12) Som tilfældet er med produkter, der 
indeholder levedygtige væv eller celler af 
human eller animalsk oprindelse, som 
udtrykkeligt er udelukket fra direktiv 
90/385/EØF og 93/42/EØF og dermed også 
fra denne forordning, bør det tydeliggøres, 
at produkter, der indeholder levende 
biologiske stoffer af anden oprindelse, og 
som opfylder deres tilsigtede formål ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, heller ikke er omfattet af 
denne forordning.

Or. en
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Begrundelse

I øjeblikket er medicinsk udstyr, som indeholder levende biologiske stoffer, omfattet af 
direktiv 93/42/EØF. En generel udelukkelse af biologiske stoffer vil medføre et tab af sikkert 
og effektivt medicinsk udstyr, som allerede findes på markedet, men som ikke vil blive 
godkendt som lægemidler, idet udstyret ikke har farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk virkning. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 31

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(31)I den videnskabelige udtalelse af 15. 
april 2010 om sikkerheden ved oparbejdet 
medicinsk udstyr beregnet til 
engangsbrug fra Den Videnskabelige 
Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici, der er oprettet ved 
Kommissionens afgørelse 2008/721/EF af 
5. august 2008 om oprettelse af en 
rådgivningsstruktur bestående af 
videnskabelige komitéer og eksperter 
inden for forbrugersikkerhed, 
folkesundhed og miljø og om ophævelse 
af afgørelse 2004/210/EF, og i 
Kommissionens rapport af 27. august 
2010 til Europa-Parlamentet og Rådet om 
spørgsmålet om oparbejdning af 
medicinsk udstyr i Den Europæiske 
Union i overensstemmelse med artikel 12a 
i direktiv 93/42/EØF , efterspørges regler 
på området for oparbejdning af 
engangsudstyr for at sikre et højt 
sundheds- og 
sikkerhedsbeskyttelsesniveau, samtidig 
med at der åbnes mulighed for at 
videreudvikle denne praksis på klare 
betingelser. Ved oparbejdning af 
engangsudstyr ændres udstyrets formål, 
og oparbejderne bør derfor betragtes som 
fabrikanter af det oparbejdede udstyr. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 31 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a. Den nuværende mulighed for at 
oparbejde medicinsk udstyr, der er 
mærket som engangsudstyr, er hverken 
acceptabel ud fra et logisk synspunkt eller 
i juridisk henseende. Derfor er det kun 
udstyr, der er mærket som genanvendeligt 
udstyr, som bør oparbejdes. Følgelig er 
det kun reelt engangsudstyr, der bør 
mærkes som engangsudstyr, og der bør 
kun være to mærkningsmuligheder for 
udstyr: engangsudstyr eller 
genanvendeligt udstyr. På det seneste er 
fabrikanterne begyndt at mærke deres 
udstyr som engangsudstyr på en alt for 
systematisk måde. For at undgå dette bør 
alt udstyr i reglen være genanvendeligt, 
og fabrikanten bør selv give en 
begrundelse på grundlag af tilstrækkelige 
videnskabelige beviser med henblik på 
undtagelse fra denne regel og indføre 
denne begrundelse i det elektroniske 
system til registrering af udstyr. For 
udstyr i klasse III bør denne undtagelse 
være underlagt en positiv udtalelse fra 
Den Videnskabelige Komité for Nye og 
Nyligt Identificerede Sundhedsrisici 
(VKNNPS). Oparbejdning af udstyr 
omfatter en lang række aktiviteter, der 
skal sikre, at medicinsk udstyr kan 
genanvendes uden risiko, herunder 
dekontaminering, sterilisering, rensning, 
demontering, reparation, 
komponentudskiftning og emballering. 
Disse aktiviteter bør være omfattet af 
sammenlignelige og gennemsigtige 
standarder.

Or. en



PR\933401DA.doc 11/117 PE507.972v02-00

DA

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 35

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og bedre information for 
at myndiggøre patienter og 
sundhedspersoner og sætte dem i stand til 
at træffe informerede beslutninger og for at 
skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

(35) Det er nødvendigt med 
gennemsigtighed og tilstrækkelig adgang 
til information, som forelægges den 
tilsigtede bruger på en hensigtsmæssig 
måde, for at myndiggøre patienter, brugere
og sundhedspersoner og sætte dem i stand 
til at træffe informerede beslutninger og for 
at skabe et solidt grundlag for 
lovgivningsmæssige beslutninger og 
opbygge tilliden til lovgivningssystemet.

Or. en

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 36

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende, attester, 
kliniske afprøvninger, overvågning og 
markedstilsyn. Formålet med databasen er 
at øge den samlede gennemsigtighed, 
strømline og lette informationsstrømmen 
mellem erhvervsdrivende, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 

(36) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende,
markedsføringstilladelser, attester, 
kliniske afprøvninger, overvågning og 
markedstilsyn. Formålet med databasen er 
at øge den samlede gennemsigtighed ved at 
give offentligheden og sundhedspersoner 
bedre adgang til oplysninger, strømline og 
lette informationsstrømmen mellem 
erhvervsdrivende, agenturet, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
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medlemsstaterne. I det indre marked kan 
dette kun sikres effektivt på EU-plan, og 
Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), som er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 
europæiske database for medicinsk udstyr.

og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 
medlemsstaterne. I det indre marked kan 
dette kun sikres effektivt på EU-plan, og 
Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), som er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 
europæiske database for medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 37

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(37) Eudameds elektroniske systemer
vedrørende udstyr på markedet, relevante 
erhvervsdrivende og attester bør give 
offentligheden mulighed for at være 
velinformeret om udstyr på EU-markedet. 
Det elektroniske system for kliniske 
afprøvninger bør være et redskab til 
samarbejde mellem medlemsstaterne og 
bør give sponsorer mulighed for på frivillig 
basis at indgive én enkelt ansøgning for 
flere medlemsstater og for i givet fald at 
indberette alvorlige hændelser. Det 
elektroniske system for overvågning bør 
give fabrikanterne mulighed for at 
indberette alvorlige forhold og andre 
indberetningspligtige hændelser og støtte 
koordineringen af de nationale kompetente 
myndigheders vurdering heraf. Det 
elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

(37) Eudameds elektroniske systemer bør 
give offentligheden og sundhedspersoner
mulighed for at være velinformeret om 
udstyr på EU-markedet. Det er af 
afgørende betydning, at offentligheden og 
sundhedspersoner har tilstrækkelig 
adgang til de dele af Eudameds
elektroniske systemer, der indeholder 
centrale oplysninger om medicinsk udstyr, 
som kan udgøre en risiko for den 
offentlige sundhed og sikkerhed. Hvis en 
sådan adgang er begrænset, bør det være 
muligt at videregive eksisterende 
oplysninger om det medicinske udstyr 
efter begrundet anmodning, medmindre 
den begrænsede adgang er begrundet i 
fortrolighedshensyn. Det elektroniske 
system for kliniske afprøvninger bør være 
et redskab til samarbejde mellem 
medlemsstaterne og bør give sponsorer 
mulighed for på frivillig basis at indgive én 
enkelt ansøgning for flere medlemsstater 
og for i givet fald at indberette alvorlige 
hændelser. Det elektroniske system for 
overvågning bør give fabrikanterne 
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mulighed for at indberette alvorlige forhold 
og andre indberetningspligtige hændelser 
og støtte koordineringen af de nationale 
kompetente myndigheders vurdering heraf. 
Det elektroniske system vedrørende 
markedstilsyn bør være et redskab til 
udveksling af oplysninger mellem 
kompetente myndigheder.

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med spørgsmål vedrørende sundhed og sikkerhed er det i offentlighedens 
interesse, at adgangen til oplysninger kan udvides eller muliggøres efter anmodning, hvis den 
er begrænset.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne
og resultatet af den kliniske evaluering i 
et dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne alt efter relevans forelægge 
den nationale myndighed eller agenturet, 
der deltager i 
markedsføringstilladelsesproceduren, en 
rapport vedrørende udstyrets sikkerhed og
kliniske ydeevne. Der bør offentliggøres 
en sammenfatning af rapporten via 
Eudamed.

Or. en

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Betragtning 42

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42) For så vidt angår medicinsk 
højrisikoudstyr bør myndighederne på et 

udgår
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tidligt tidspunkt underrettes om udstyr, 
der er omfattet af en 
overensstemmelsesvurdering, og de bør af 
videnskabeligt underbyggede grunde have 
ret til at foretage en grundig gennemgang 
af de bemyndigede organers foreløbige 
vurdering, navnlig hvad angår nyt udstyr, 
udstyr, hvortil der anvendes en ny 
teknologi, udstyr, der tilhører en 
udstyrskategori med forhøjet frekvens af 
alvorlige forhold, eller udstyr, hvor der er 
konstateret store forskelle i forskellige 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderinger for stort 
set ens udstyr. Den proces, der er fastsat i 
denne forordning, forhindrer ikke en 
fabrikant i frivilligt at underrette en 
kompetent myndighed om, at han har til 
hensigt at ansøge om en 
overensstemmelsesvurdering for et 
medicinsk højrisikoudstyr, før han 
indgiver ansøgningen til det bemyndigede 
organ.

Or. en

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Betragtning 42 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(42a) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
bør ikke omfatte alle typer udstyr. Der bør 
indføres en hurtig centraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for 
innovativt implantabelt udstyr, for 
innovativt udstyr, der som en integreret 
bestanddel indeholder et stof, der anvendt 
alene kan betragtes som et lægemiddel, og 
som har en virkning på organismen ud 
over den, som udstyret har, for innovativt 
udstyr, der er bestemt til administration af 
et lægemiddel samt for innovativt udstyr, 
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der er fremstillet af væv eller celler af 
human eller animalsk oprindelse eller af 
derivater heraf, som er ikke-levedygtige, 
eller som er gjort ikke-levedygtige. Der 
bør indføres en hurtig decentraliseret 
markedsføringstilladelsesprocedure for alt 
udstyr i klasse III, for ikke-innovativt 
implantabelt udstyr, for ikke-innovativt 
udstyr, der som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel, og som har 
en virkning på organismen ud over den, 
som udstyret har, for ikke-innovativt 
udstyr, der er bestemt til administration af 
et lægemiddel samt for innovativt udstyr, 
der er fremstillet af væv eller celler af 
human eller animalsk oprindelse eller af 
derivater heraf, som er ikke-levedygtige, 
eller som er gjort ikke-levedygtige.

Or. en

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Betragtning 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa, IIb og III bør det være 
obligatorisk at inddrage et bemyndiget 
organ i passende omfang, og for medicinsk
udstyr i klasse III bør konstruktion og 
fremstilling på forhånd være udtrykkeligt 
godkendt, før det bringes i omsætning.

(44) 
Overensstemmelsesvurderingsproceduren 
for udstyr i klasse I bør som regel 
gennemføres på fabrikanternes eneansvar, 
idet risikoen i forbindelse med sådanne 
produkter er lille. For medicinsk udstyr i 
klasse IIa og IIb bør det være obligatorisk 
at inddrage et bemyndiget organ i passende 
omfang. For udstyr i klasse III bør det 
være obligatorisk at inddrage agenturet 
eller medlemsstaterne, og udstyrets
konstruktion og fremstilling bør på forhånd 
være udtrykkeligt godkendt, før det bringes 
i omsætning.

Or. en
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Betragtning 48 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(48a) En klinisk afprøvning bør kun 
påbegyndes, når en uafhængig etisk 
komité har afgivet en positiv afgørelse. 
Medlemsstaterne bør træffe de 
nødvendige foranstaltninger for at 
nedsætte en etisk komité, hvis der ikke 
findes en sådan.

Or. en

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Betragtning 49

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(49) Sponsorer af kliniske afprøvninger, 
der skal gennemføres i mere end én 
medlemsstat, bør have mulighed for at 
indgive én enkelt ansøgning for at mindske 
den administrative byrde. For at åbne 
mulighed for ressourcedeling og for at 
sikre en ensartet fremgangsmåde i 
forbindelse med vurderingen af de 
sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter 
af udstyr bestemt til afprøvning og af det 
videnskabelige design af den kliniske 
afprøvning, der gennemføres i flere 
medlemsstater, bør en sådan enkelt 
ansøgning lette koordineringen mellem 
medlemsstaterne under ledelse af en 
koordinerende medlemsstat. Den 
koordinerede vurdering bør ikke omfatte 
vurderingen af aspekter af en klinisk 
afprøvning, som har egentlig national, 
lokal og etisk karakter, herunder 

(49) Sponsorer af kliniske afprøvninger, 
der skal gennemføres i mere end én 
medlemsstat, bør have mulighed for at 
indgive én enkelt ansøgning for at mindske 
den administrative byrde. For at åbne 
mulighed for ressourcedeling og for at 
sikre en ensartet fremgangsmåde i 
forbindelse med vurderingen af de 
sundheds- og sikkerhedsmæssige aspekter 
af udstyr bestemt til afprøvning og af det 
videnskabelige design af den kliniske 
afprøvning, der gennemføres i flere 
medlemsstater, bør en sådan enkelt 
ansøgning lette koordineringen mellem 
medlemsstaterne under ledelse af en 
koordinerende medlemsstat. Hver 
medlemsstat bør have det endelige ansvar 
for at beslutte, om den kliniske afprøvning 
kan foretages på dens område.
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informeret samtykke. Hver medlemsstat 
bør have det endelige ansvar for at beslutte, 
om den kliniske afprøvning kan foretages 
på dens område.

Or. en

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør
underrette fabrikanterne og dele
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når 
de bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

(53) Medlemsstaterne bør træffe alle 
nødvendige foranstaltninger for at gøre
sundhedspersoner, brugere og patienter
mere bevidste om betydningen af at 
indberette formodede alvorlige forhold. 
Sundhedspersoner, brugere og patienter
bør gives mulighed for at indberette
sådanne forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. For at 
mindske risikoen for gentagelser af 
sådanne forhold bør de nationale 
kompetente myndigheder underrette 
fabrikanterne og indberette oplysningerne
via de respektive elektroniske systemer i 
Eudamed, når de bekræfter, at der er 
indtruffet et alvorligt forhold.

Or. en

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
Betragtning 57

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(57) Medlemsstaterne skal opkræve 
gebyrer for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer for at sikre, at deres 
overvågning af disse organer er 

(57) Medlemsstaterne bør opkræve gebyrer 
for udpegelse og overvågning af 
bemyndigede organer for at sikre, at deres 
overvågning af disse organer er 
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bæredygtig, og for at skabe lige vilkår for 
de bemyndigede organer.

bæredygtig, og for at skabe lige vilkår for 
de bemyndigede organer. Disse gebyrer 
bør være sammenlignelige 
medlemsstaterne imellem og bør 
offentliggøres.

Or. en

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Betragtning 58

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58) Denne forordning bør ikke påvirke 
medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer 
for aktiviteter på nationalt plan, men 
medlemsstaterne bør dog af hensyn til 
gennemsigtigheden underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, inden de fastsætter 
gebyrernes struktur og størrelse.

(58) Denne forordning bør ikke påvirke 
medlemsstaternes ret til at opkræve gebyrer 
for aktiviteter på nationalt plan, men 
medlemsstaterne bør dog af hensyn til 
gennemsigtigheden underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater, inden de fastsætter 
gebyrernes sammenlignelige struktur og 
størrelse.

Or. en

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Betragtning 58 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(58a) Medlemsstaterne bør vedtage 
forordninger om standardgebyrer for 
bemyndigede organer, som bør være 
sammenlignelige medlemsstaterne 
imellem. Kommissionen bør udarbejde 
retningslinjer med henblik på at lette 
sammenligneligheden af disse gebyrer. De 
enkelte medlemsstater bør videregive 
deres lister over standardgebyrer til 
Kommissionen og sikre, at de 
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bemyndigede organer, der er registreret 
på deres område, offentliggør listen over 
de standardgebyrer, der opkræves for 
deres 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

Or. en

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Betragtning 59

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(59) Der bør nedsættes et ekspertudvalg, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr (MDCG), bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen bør 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning, og ved forordning (EU) 
[.../...] om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

(59) Der bør nedsættes en 
Koordinationsgruppe for Medicinsk 
Udstyr (MDCG), bestående af personer, 
der udpeges af medlemsstaterne på 
grundlag af deres rolle og ekspertise på 
området for medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik; gruppen bør 
varetage de opgaver, der pålægges den ved 
denne forordning, og ved forordning (EU) 
[.../...] om medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, rådgive Kommissionen og bistå 
Kommissionen og medlemsstaterne med at 
sikre en ensartet gennemførelse af denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

MDCG er ikke et ekspertudvalg i sig selv, men en koordinationsgruppe på EU-plan, og 
eftersom den mangler den ekspertise, der er nødvendig for at træffe afgørelse om de 
specifikke emner, som vil blive rejst, bør MDCG bistås af et rådgivende udvalg, som vil 
bidrage med den ekspertise, der er behov for i de enkelte tilfælde osv.
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Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 1 – stk. 2 – litra f

Kommissionens forslag Ændringsforslag

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, herunder levende 
mikroorganismer, bakterier, svampe eller 
virus

f) produkter, der indeholder eller består af 
biologiske stoffer eller andre organismer 
end dem, der er omhandlet i litra c) og e), 
som er levedygtige, og som opfylder deres 
tilsigtede formål ad farmakologisk, 
immunologisk eller metabolisk vej,
herunder visse levende mikroorganismer, 
bakterier, svampe eller virus

Or. en

Begrundelse

I øjeblikket er medicinsk udstyr, som indeholder levende biologiske stoffer, omfattet af 
direktiv 93/42/EØF. En generel udelukkelse af biologiske stoffer vil medføre et tab af sikkert 
og effektivt medicinsk udstyr, som allerede findes på markedet, men som ikke vil blive 
godkendt som lægemidler, idet udstyret ikke har farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk virkning. 

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) "genanvendeligt udstyr": udstyr, der 
er beregnet til at blive genanvendt på flere 
patienter eller til flere medicinske 
indgreb.

Or. en
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Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9) "engangsudstyr til kritisk anvendelse": 
engangsudstyr, der er beregnet til kun at 
blive brugt til kirurgisk invasive 
medicinske indgreb

udgår

Or. en

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 31 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31a) "ydeevne": udstyrets tekniske 
karakteristika, virkning og fordele, når 
det anvendes til dets formål og i 
overensstemmelse med brugsanvisningen

Or. en

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 31 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31b) "fordel": medicinsk udstyrs positive 
sundhedsmæssige virkninger baseret på 
kliniske og ikke-kliniske data

Or. en



PE507.972v02-00 22/117 PR\933401DA.doc

DA

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 31 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

31c) "sikkerhed": undgåelse af risici eller 
skader, der forårsages af det medicinske 
udstyr eller er forbundet med dets 
anvendelse

Or. en

Ændringsforslag 28

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(33) "klinisk afprøvning": en systematisk 
afprøvning på et eller flere mennesker, som 
har til formål at vurdere udstyrs sikkerhed 
eller ydeevne

(33) "klinisk afprøvning": en systematisk 
afprøvning på et eller flere mennesker, som 
har til formål at vurdere udstyrs sikkerhed 
eller ydeevne

Hvor klinisk afprøvning af medicinsk 
udstyr gøres obligatorisk i 
overensstemmelse med denne forordning, 
skal denne omfatte randomiserede 
kliniske afprøvninger inden for den 
relevante målgruppe samt 
velkontrollerede undersøgelser.

Or. en

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 36 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36) "kliniske data": data vedrørende 
sikkerhed eller ydeevne, der stammer fra 

(36) "kliniske data": alle data vedrørende 
sikkerhed eller ydeevne, der stammer fra 
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brugen af udstyr, og som indsamles ved: brugen af udstyr, og som indsamles ved:

Or. en

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten, 
holdbarheden, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr bestemt til 
afprøvning, herunder funktionsfejl, 
brugerfejl eller unøjagtigheder i 
fabrikantens oplysninger.

(40) "mangel ved udstyret": enhver 
utilstrækkelighed i identiteten, kvaliteten, 
holdbarheden, pålideligheden, sikkerheden 
eller ydeevnen af udstyr som defineret i 
punkt 1-6 i dette stykke, herunder 
funktionsfejl, brugerfejl eller 
unøjagtigheder i fabrikantens oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Rettelse af forkert henvisning.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter og på 
grundlag af det rådgivende udvalgs 
udtalelse, jf. artikel 78a, fastlægge, 
hvorvidt et specifikt produkt eller en 
specifik kategori eller gruppe af produkter 
falder ind under definitionerne af
"medicinsk udstyr" eller "tilbehør til 
medicinsk udstyr" og fastlægger i så fald 
risikoklassen på grundlag af den faktiske 
risiko og videnskabelige oplysninger. 
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
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efter undersøgelsesproceduren i artikel 88, 
stk. 3.

2. Kommissionen sørger for udveksling af 
ekspertise mellem medlemsstaterne på 
områderne medicinsk udstyr, medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik, lægemidler, 
humane væv og celler, kosmetik, biocider, 
fødevarer og eventuelt andre varer for at 
fastlægge et produkts, en 
produktkategoris eller en produktgruppes 
reguleringsmæssige status.

Or. en

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Artikel 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15 udgår
Engangsudstyr og oparbejdning heraf
1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder engangsudstyr for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.
2. Kun engangsudstyr, der er bragt i 
omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [date of application of this 
Regulation] i overensstemmelse med 
direktiv 90/385/EØF eller direktiv 
93/42/EØF, kan oparbejdes. 
3. For så vidt angår engangsudstyr til 
kritisk anvendelse må der kun ske 
oparbejdning, hvis denne anses for sikker 
ifølge de seneste videnskabelige 
oplysninger.
4. Ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
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skal Kommissionen opstille og 
regelmæssigt ajourføre en liste over 
kategorier eller grupper af engangsudstyr 
til kritisk anvendelse, der kan oparbejdes i 
overensstemmelse med stk. 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3. 
5. Navn og adresse på den juridiske eller 
fysiske person, der er omhandlet i stk. 1, 
og andre relevante oplysninger i henhold 
til bilag I, afsnit 19, skal fremgå af det 
oparbejdede udstyrs mærkning og, hvis 
det er relevant, af dets brugsanvisning. 
Navn og adresse på fabrikanten af det 
oprindelige engangsudstyr skal ikke 
længere fremgå af mærkningen, men skal 
nævnes i brugsanvisningen til det 
oparbejdede udstyr. 
6. En medlemsstat kan ud fra hensyn til 
beskyttelse af folkesundheden, der er 
specifikke for denne medlemsstat, 
opretholde eller indføre nationale 
bestemmelser, der på dens område 
forbyder følgende:
a) oparbejdning af engangsudstyr og 
overførsel af engangsudstyr til en anden 
medlemsstat eller til et tredjeland med 
henblik på oparbejdning 
b) tilgængeliggørelse af oparbejdet 
engangsudstyr.
Medlemsstaterne skal underrette 
Kommissionen og de øvrige 
medlemsstater om nationale bestemmelser 
og begrundelsen for at indføre dem. 
Kommissionen stiller oplysningerne til 
rådighed for offentligheden.

Or. en



PE507.972v02-00 26/117 PR\933401DA.doc

DA

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15a
Generelle principper for mærkning af 

engangsudstyr og oparbejdning af 
genanvendeligt udstyr

1. Alt medicinsk udstyr behandles som 
genanvendeligt udstyr, medmindre 
fabrikanten har mærket det på anden vis.
2. Kun genanvendeligt udstyr, der er 
mærket som sådan, og som er bragt i 
omsætning på EU-markedet i 
overensstemmelse med denne forordning 
eller inden den [datoen for denne 
forordnings anvendelse] i 
overensstemmelse med direktiv 
90/385/EØF eller direktiv 93/42/EØF, kan 
oparbejdes. 
"Engangsudstyr" oparbejdes ikke.
3. Hvis udstyr mærkes som 
"engangsudstyr", er det fabrikantens 
ansvar at give en begrundelse, som er 
baseret på tilstrækkelig videnskabelig 
dokumentation, for, at udstyret ikke kan 
oparbejdes på sikker vis. 

Or. en

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 15 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15b
Procedure for mærkning af udstyr i klasse 

III som engangsudstyr
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1. Uanset artikel 15a, stk. 3, skal 
fabrikanten, hvis denne har til hensigt at 
mærke udstyr i klasse III som 
"engangsudstyr", forinden udføre 
prøvninger for at indsamle tilstrækkelig 
videnskabelig dokumentation eller 
henvise til de seneste foreliggende 
videnskabelige oplysninger, der viser, at 
det ikke er sikkert at oparbejde det 
pågældende udstyr.
2. Når den videnskabelige dokumentation 
er indsamlet, fremsender fabrikanten den 
til Kommissionen, som straks hører Den 
Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt 
Identificerede Sundhedsrisici (VKNNPS) 
om dette spørgsmål.
VKNNPS vedtager en udtalelse inden for 
en periode på 90 dage og underretter 
Kommissionen og fabrikanten herom.
Hvis VKNNPS konkluderer, at den 
videnskabelige dokumentation, som 
fabrikanten har fremsendt, ikke er 
tilstrækkelig med henblik på at påvise, at 
det ikke er sikkert at oparbejde udstyret, 
skal VKNNPS anmode fabrikanten om at 
udføre yderligere prøvninger med henblik 
på at fremskaffe mere overbevisende 
dokumentation. 
Når VKNNPS har modtaget den ønskede 
supplerende dokumentation fra 
fabrikanten, vedtager VKNNPS en 
endelig udtalelse inden for en periode på 
30 dage og underretter Kommissionen og 
fabrikanten herom.
Fabrikanten kan kun mærke udstyr i 
klasse III som "engangsudstyr", såfremt 
VKNNPS har konkluderet, at der 
foreligger tilstrækkelig videnskabelig 
dokumentation for, at det ikke er sikkert 
at oparbejde det pågældende udstyr.

Or. en
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Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 15 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15c
Procedure for rekvalifikation af 

engangsudstyr som genanvendeligt udstyr
1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
ønsker at oparbejde udstyr, der er mærket 
som "engangsudstyr", og som har 
dokumentation for, at det er sikkert at 
oparbejde det pågældende udstyr, skal 
gøre Kommissionen bekendt med sin 
hensigt herom samt fremsende den 
pågældende dokumentation til 
Kommissionen. 
Kommissionen hører umiddelbart derefter 
VKNNPS om dette spørgsmål.
VKNNPS vedtager en udtalelse inden for 
en periode på 90 dage og underretter 
Kommissionen, fabrikanten og den fysiske 
eller juridiske person herom.
2. Hvis VKNNPS er enig med den fysiske 
eller juridiske person om, at udstyret kan 
oparbejdes, skal fabrikanten hurtigst 
muligt og senest 90 dage efter vedtagelsen 
af VKNNPS's udtalelse ommærke det 
medicinske udstyr som "genanvendeligt 
udstyr". 
3. Hvis VKNNPS afgiver en negativ 
udtalelse, og hvis den fysiske eller 
juridiske person ikke er enig i udtalelsen, 
kan vedkommende senest 60 dage efter 
vedtagelsen af VKNNPS's udtalelse 
tilsende Kommissionen yderligere 
dokumentation for, at oparbejdning af 
udstyret ikke vil kompromittere 
patientsikkerheden.
Kommissionen anmoder umiddelbart 
derefter VKNNPS om at tage behørigt 
hensyn til den yderligere dokumentation 
og vedtage en endelig udtalelse inden for 
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en periode på 90 dage.
Hvis VKNNPS bekræfter sin første 
udtalelse, der misbilliger ommærkning af 
det pågældende udstyr som 
genanvendeligt, må den fysiske eller 
juridiske person ikke udføre den 
oparbejdning af det pågældende 
engangsudstyr, som vedkommende har 
anmodet om.

Or. en

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 15 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 15d
Oparbejdning af medicinsk udstyr, der er 

mærket som genanvendeligt udstyr
1. Enhver fysisk eller juridisk person, som 
oparbejder udstyr, der er mærket som 
"genanvendeligt udstyr", for at gøre det 
egnet til videre anvendelse i Unionen, 
anses for at være fabrikant af det 
oparbejdede udstyr og skal påtage sig de 
forpligtelser, som påhviler en fabrikant i 
henhold til denne forordning.
2. Kommissionen skal ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastlægge EU-
standarder med henblik på at sikre, at 
medicinsk udstyr, der er mærket som 
"genanvendeligt udstyr", oparbejdes på 
sikker vis.
Kommissionen vil således sikre, at disse 
standarder er i overensstemmelse med de 
seneste foreliggende videnskabelige 
oplysninger, de relevante ISO-standarder 
eller andre internationale tekniske 
standarder, der er vedtaget af anerkendte 
internationale 
standardiseringsorganisationer, med den 
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forståelse, at disse internationale 
standarder som minimum kan sikre et 
højere niveau med hensyn til sikkerhed og 
ydeevne end ISO-standarderne.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter undersøgelsesproceduren i artikel 
88, stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 26

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne

Rapport om sikkerhed og klinisk ydeevne

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

1. Får så vidt angår udstyr, der er indgivet 
til markedsføringsproceduren, bortset fra 
udstyr efter mål og udstyr bestemt til 
afprøvning, udarbejder fabrikanten en
rapport om udstyrets sikkerhed og kliniske 
ydeevne på grundlag af de fuldstændige 
oplysninger, der er indsamlet i forbindelse 
med den kliniske afprøvning. Fabrikanten 
skal ligeledes udarbejde en
sammenfatning af rapporten, som skal 
være formuleret på en måde, der tydeligt 
forstås af lægfolk. Udkastet til denne
rapport skal indgå i den dokumentation, 
der alt efter relevans skal forelægges og 
valideres af den nationale myndighed 
eller agenturet, der deltager i
markedsføringstilladelsesproceduren.

1a. Den i stk. 1 omhandlede 
sammenfatning skal gøres offentligt 
tilgængelig via Eudamed i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 27, stk. 2, litra b), og bilag V, del 
A, punkt 18. 

2. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte formen 

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

og præsentationen af de dataelementer, der 
skal medtages i både rapporten og
sammenfatningen, der er omhandlet i 
stk. 1. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 88, stk. 2.

Or. en

Begrundelse

En korrekt rapport med de fuldstændige oplysninger fra den kliniske afprøvning bør 
forelægges de bemyndigede organer, mens en brugervenlig sammenfatning af rapporten bør 
gøres offentlig tilgængelig via Eudamed.

Ændringsforslag 38

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) det elektroniske system for 
markedsføringstilladelser, jf. artikel 41b.

Or. en

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Begrundelse

De forskellige elektroniske systemer under Eudamed giver offentligheden en differentieret 
adgang. For at sikre, at oplysningerne er brugbare for offentligheden, er det vigtigt, at alle 
sektioner, der gives adgang til, præsenteres på en brugervenlig måde, som fastlægges af 
Kommissionen i samråd med den organisation, der er bedst rustet til at rådgive om sådanne 
retningslinjer.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

De forskellige elektroniske systemer under Eudamed giver offentligheden en differentieret 
adgang. For at sikre, at oplysningerne er brugbare for offentligheden, er det vigtigt, at alle 
sektioner, der gives adgang til, præsenteres på en brugervenlig måde, som fastlægges af 
Kommissionen i samråd med den organisation, der er bedst rustet til at rådgive om sådanne 
retningslinjer.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen og medlemsstaterne 
sikrer, at de registrerede på effektiv vis kan 
udøve deres ret til indsigt i, berigtigelse af 
og indsigelse mod deres personoplysninger 
i overensstemmelse med henholdsvis 

6. Kommissionen, agenturet og 
medlemsstaterne sikrer, at de registrerede 
på effektiv vis kan udøve deres ret til 
indsigt i, berigtigelse af og indsigelse mod 
deres personoplysninger i 
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forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 
95/46/EF. De sikrer, at de registrerede på 
effektiv vis kan udøve deres ret til at få 
adgang til deres oplysninger og retten til at 
få ukorrekte eller ufuldstændige 
oplysninger berigtiget og slettet. Inden for 
deres respektive ansvarsområder sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne, at 
ukorrekte og ulovligt behandlede 
oplysninger slettes i overensstemmelse 
med den gældende lovgivning. 
Berigtigelser og sletninger foretages så 
hurtigt som muligt og senest inden for 60 
dage, efter at en registreret har anmodet 
herom.

overensstemmelse med henholdsvis 
forordning (EF) nr. 45/2001 og direktiv 
95/46/EF. De sikrer, at de registrerede på 
effektiv vis kan udøve deres ret til at få 
adgang til deres oplysninger og retten til at 
få ukorrekte eller ufuldstændige 
oplysninger berigtiget og slettet. Inden for 
deres respektive ansvarsområder sikrer 
Kommissionen og medlemsstaterne, at 
ukorrekte og ulovligt behandlede 
oplysninger slettes i overensstemmelse 
med den gældende lovgivning. 
Berigtigelser og sletninger foretages så 
hurtigt som muligt og senest inden for 60 
dage, efter at en registreret har anmodet 
herom.

Or. en

Begrundelse

De forskellige elektroniske systemer under Eudamed giver offentligheden en differentieret 
adgang. For at sikre, at oplysningerne er brugbare for offentligheden, er det vigtigt, at alle 
sektioner, der gives adgang til, præsenteres på en brugervenlig måde, som fastlægges af 
Kommissionen i samråd med den organisation, der er bedst rustet til at rådgive om sådanne 
retningslinjer.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a. I forbindelse med udviklingen og 
forvaltningen af Eudamed bør 
Kommissionen i samråd med relevante 
samarbejdspartnere, herunder patient- og 
forbrugerorganisationer, sikre, at alle 
offentligt tilgængelige dele af Eudamed 
vises i et brugervenligt format. 

Or. en

Begrundelse

De forskellige elektroniske systemer under Eudamed giver offentligheden en differentieret 
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adgang. For at sikre, at oplysningerne er brugbare for offentligheden, er det vigtigt, at alle 
sektioner, der gives adgang til, præsenteres på en brugervenlig måde, som fastlægges af 
Kommissionen i samråd med den organisation, der er bedst rustet til at rådgive om sådanne 
retningslinjer.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal råde over det 
antal kompetente ansatte, der er nødvendigt 
for, at den kan varetage sine opgaver 
behørigt.

6. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal internt råde 
over det antal permanente og kompetente 
ansatte, der er nødvendigt for, at den kan 
varetage sine opgaver behørigt.
Overholdelsen af dette krav vurderes i den 
i stk. 8 omhandlede peer-review.
Navnlig skal de medarbejdere i den 
nationale myndighed, der har ansvaret for 
at revidere det arbejde, som udføres af 
medarbejderne i bemyndigede organer 
med ansvar for at gennemføre 
produktrelateret kontrol, have 
dokumenterede kvalifikationer svarende 
til kvalifikationerne hos medarbejdere i de 
bemyndigede organer som fastlagt i bilag 
VI, punkt 3.2.5.
Tilsvarende skal de medarbejdere i den 
nationale myndighed, der har ansvaret for 
at revidere det arbejde, som udføres af 
medarbejderne i bemyndigede organer 
med ansvar for at gennemføre audit af 
fabrikantens kvalitetsstyringssystem, have 
dokumenterede kvalifikationer svarende 
til kvalifikationerne hos medarbejdere i de 
bemyndigede organer som fastlagt i bilag 
VI, punkt 3.2.6.

Hvis en national myndighed er ansvarlig 
for udpegelsen af bemyndigede organer 
inden for andre produktområde end 
medicinsk udstyr, skal den kompetente 
myndighed for medicinsk udstyr høres om 
alle aspekter, der specifikt vedrører 

Hvis en national myndighed er ansvarlig 
for udpegelsen af bemyndigede organer 
inden for andre produktområde end 
medicinsk udstyr, skal den kompetente 
myndighed for medicinsk udstyr høres om 
alle aspekter, der specifikt vedrører 
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medicinsk udstyr, jf. dog artikel 33, stk. 3. medicinsk udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 8 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen. Kommissionen kan 
deltage i revisionen. Resultatet af peer 
reviewet meddeles alle medlemsstater og 
Kommissionen, og et sammendrag af 
resultaterne gøres offentligt tilgængeligt.

Medlemsstaterne udarbejder en årlig plan 
for peer reviewet, hvilket sikrer en 
passende rotation med hensyn til, hvilke 
myndigheder der reviderer og bliver 
revideret, og forelægger den for 
Kommissionen. Kommissionen deltager i 
revisionen. Resultatet af peer reviewet 
meddeles alle medlemsstater og 
Kommissionen, og et sammendrag af 
resultaterne gøres offentligt tilgængeligt.

Or. en
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Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. De bemyndigede organer skal opfylde de 
organisatoriske og generelle krav samt de 
kvalitetsstyrings-, ressource- og 
procedurekrav, som er nødvendige for at 
varetage de opgaver, som de er udpeget til i 
henhold til denne forordning. I denne 
forbindelse er det afgørende at have 
internt administrativt, teknisk og 
videnskabeligt personale med 
farmakologisk, medicinsk og teknisk 
viden. De mindstekrav, som de 
bemyndigede organer skal opfylde, er 
anført i bilag VI. Navnlig skal det 
bemyndigede organ i henhold til bilag VI, 
punkt 1.2., være organiseret og arbejde på 
en sådan måde, at der i dets arbejde sikres 
objektivitet og uvildighed, og eventuelle 
interessekonflikter undgås. 

Or. en

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. -1 (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

-1. Det bemyndigede organ skal have 
permanente interne kompetente 
medarbejdere og ekspertise, både på 
tekniske områder knyttet til vurderingen 
af udstyrets ydeevne, og på det medicinske 
område. De skal kunne vurdere 
underentreprenørers kvalitet internt.
Underentreprise gives til offentlige 
enheder. Kontrakter kan også tildeles 
eksterne eksperter med henblik på 
vurdering af innovativt medicinsk udstyr 



PR\933401DA.doc 37/117 PE507.972v02-00

DA

eller teknologier, hvor den kliniske 
ekspertise er begrænset.

Or. en

Ændringsforslag 48

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Det bemyndigede organ offentliggør 
listen over underentreprenører eller 
dattervirksomheder samt de specifikke 
opgaver, de er ansvarlige for.

Or. en

Ændringsforslag 49

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
kan kun gives i underentreprise eller 
udføres af en dattervirksomhed, hvis den 
juridiske eller fysiske person, der 
anmodede om en 
overensstemmelsesvurdering, har givet sit 
samtykke.

3. Overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
kan kun gives i underentreprise eller 
udføres af en dattervirksomhed, hvis den 
juridiske eller fysiske person, der 
anmodede om en 
overensstemmelsesvurdering, har givet sit
udtrykkelige samtykke.

Or. en
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Ændringsforslag 50

Forslag til forordning
Artikel 30 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. De bemyndigede organer skal kunne 
stille de relevante dokumenter vedrørende 
verificeringen af underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, til rådighed for den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer.

4. De bemyndigede organer skal mindst én 
gang årligt fremsende de relevante 
dokumenter vedrørende verificeringen af 
underentreprenørens eller 
dattervirksomhedens kvalifikationer og det 
arbejde, som de har udført i henhold til 
denne forordning, til den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer.

Or. en

Ændringsforslag 51

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Resultater vedrørende et ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgans
manglende overholdelse af kravene i bilag 
VI skal tages op i forbindelse med 
vurderingsprocessen og drøftes mellem den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer og det fælles 
vurderingshold. Den nationale myndighed 
fastsætter i vurderingsrapporten de 
foranstaltninger, den vil træffe for at 
sikre, at det pågældende ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan 
opfylder de krav, der er fastsat i bilag VI.

Or. en



PR\933401DA.doc 39/117 PE507.972v02-00

DA

Ændringsforslag 52

Forslag til forordning
Artikel 32 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

6. Det fælles vurderingshold skal afgive 
udtalelse om vurderingsrapporten og 
notifikationsudkastet senest 21 dage efter 
modtagelsen af disse dokumenter, og 
Kommissionen fremsender straks denne 
udtalelse til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. Senest 21 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen fra det fælles 
vurderingshold udsteder 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr en anbefaling med hensyn til 
notifikationsudkastet. Den relevante 
nationale myndighed baserer sin afgørelse 
om udpegelse af det bemyndigede organ på 
denne anbefaling fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Den nationale 
sikkerhedsmyndighed skal give 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr alle nødvendige begrundelser i 
tilfælde af, at dens afgørelse ikke følger 
denne anbefaling.

Or. en

Ændringsforslag 53

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 54

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis en national myndighed med 
ansvar for bemyndigede organer er 
ansvarlig for udpegelsen af bemyndigede 
organer inden for andre produktområder 
end medicinsk udstyr, afgiver den 
kompetente myndighed for medicinsk 
udstyr inden notifikationen en positiv 
udtalelse om notifikationen og rammerne 
herfor.

udgår

Or. en

Ændringsforslag 55

Forslag til forordning
Artikel 33 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen gør indsigelse i henhold til 
stk. 7, suspenderes notifikationens 
virkning. I så fald skal Kommissionen 
forelægge sagen for Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr senest 15 dage efter 
udløbet af den i stk. 7 omhandlede periode. 
Efter høring af de involverede parter 
afgiver Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr udtalelse senest 28 dage, 
efter at sagen er blevet indbragt for den. 
Hvis den bemyndigende medlemsstat ikke 
er enig med udtalelsen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, kan den anmode Kommissionen 
om at afgive en udtalelse.

8. Hvis en medlemsstat eller 
Kommissionen gør indsigelse i henhold til 
stk. 7, suspenderes notifikationens virkning
omgående. I så fald skal Kommissionen 
forelægge sagen for Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr senest 15 dage efter 
udløbet af den i stk. 7 omhandlede periode. 
Efter høring af de involverede parter 
afgiver Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr udtalelse senest 28 dage, 
efter at sagen er blevet indbragt for den. 
Hvis den bemyndigende medlemsstat ikke 
er enig med udtalelsen fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, kan den anmode Kommissionen 
om at afgive en udtalelse.

Or. en
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Ændringsforslag 56

Forslag til forordning
Artikel 34 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget. Kommissionen holder listen 
ajourført.

2. Kommissionen offentliggør listen over 
organer, der er bemyndiget i henhold til 
denne forordning, herunder de 
identifikationsnumre, de er blevet tildelt, 
og de aktiviteter, til hvilke de er 
bemyndiget, så den er let tilgængelig. 
Kommissionen holder listen ajourført.

Or. en

Ændringsforslag 57

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bemyndigede organer skal straks 
underrette de nationale myndigheder med 
ansvar for bemyndigede organer om 
eventuelle ændringer, navnlig for så vidt 
angår personale, faciliteter, 
dattervirksomheder eller 
underentreprenører, som kan påvirke 
overensstemmelsen med de krav, der er 
fastsat i bilag VI, eller deres evne til at 
gennemføre 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende det udstyr, til hvilket de er 
blevet udpeget.

Bemyndigede organer skal straks og senest 
inden for 15 dage underrette de nationale 
myndigheder med ansvar for bemyndigede 
organer om eventuelle ændringer, navnlig 
for så vidt angår personale, faciliteter, 
dattervirksomheder eller 
underentreprenører, som kan påvirke 
overensstemmelsen med de krav, der er 
fastsat i bilag VI, eller deres evne til at 
gennemføre 
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
vedrørende det udstyr, til hvilket de er 
blevet udpeget.

Or. en
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Ændringsforslag 58

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Bemyndigede organer skal straks 
besvare forespørgsler vedrørende deres 
overensstemmelsesvurderinger, som de 
modtager fra deres egen medlemsstats eller 
en anden medlemsstats myndighed eller fra 
Kommissionen. Den nationale myndighed 
med ansvar for bemyndigede organer i den 
medlemsstat, hvor organet er etableret, skal 
sørge for, at der følges op på forespørgsler 
fra myndighederne i en anden medlemsstat 
eller fra Kommissionen, medmindre der er 
en legitim begrundelse for ikke at gøre det,
i hvilket tilfælde begge parter kan høre
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. Det bemyndigede organ eller den 
nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer kan anmode om, at 
alle oplysninger, der fremsendes til 
myndighederne i en anden medlemsstat 
eller til Kommissionen, behandles 
fortroligt.

2. Bemyndigede organer skal straks og 
senest inden for 15 dage besvare 
forespørgsler vedrørende deres 
overensstemmelsesvurderinger, som de 
modtager fra deres egen medlemsstats eller 
en anden medlemsstats myndighed eller fra 
Kommissionen. Den nationale myndighed 
med ansvar for bemyndigede organer i den 
medlemsstat, hvor organet er etableret, skal 
sørge for, at der følges op på forespørgsler 
fra myndighederne i en anden medlemsstat 
eller fra Kommissionen. Hvis der er en 
legitim begrundelse for ikke at gøre det,
forklarer de bemyndigede organer disse 
begrundelser og hører
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, som derefter udsteder en 
anbefaling. Den nationale myndighed med 
ansvar for bemyndigede organer følger 
anbefalingen fra Koordinationsgruppen 
for Medicinsk Udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 59

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Den nationale myndighed med ansvar for 
bemyndigede organer skal straks og senest 
inden for 10 dage underrette 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om enhver suspension, begrænsning eller 
inddragelse af en notifikation.

Or. en
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Ændringsforslag 60

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Den nationale myndighed med ansvar 
for bemyndigede organer skal vurdere, om 
de forhold, der lå til grund for ændringen af 
notifikationen, har indvirkning på attester, 
der er udstedt af det bemyndigede organ, 
og den skal senest tre måneder, efter at den 
har givet meddelelse om ændringer af 
notifikationen, forelægge en rapport om 
sine resultater til Kommissionen og de 
øvrige medlemsstater. Hvis det er 
nødvendigt for at sikre beskyttelsen af 
udstyr på markedet, skal myndigheden 
pålægge det bemyndigede organ at 
suspendere eller inddrage alle attester, der 
uretmæssigt er blevet udstedt, inden for en 
rimelig tidsfrist, der fastsættes af 
myndigheden, og senest 30 dage efter 
offentliggørelsen af rapporten. Hvis det 
bemyndigede organ ikke gør dette inden 
for den fastsatte frist, eller hvis det har 
indstillet sine aktiviteter, skal den nationale 
myndighed med ansvar for bemyndigede 
organer selv suspendere eller inddrage 
attester, der uretmæssigt er udstedt.

Or. en

Ændringsforslag 61

Forslag til forordning
Artikel 36 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Den myndighed eller det bemyndigede 
organ, der varetager funktionerne for det 
bemyndigede organ, der er berørt af 

Den myndighed eller det bemyndigede 
organ, der varetager funktionerne for det 
bemyndigede organ, der er berørt af 
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ændringen af notifikationen, underretter 
straks Kommissionen, de øvrige 
medlemsstater og de øvrige bemyndigede 
organer herom.

ændringen af notifikationen, underretter 
straks og senest inden for 10 dage
Kommissionen, de øvrige medlemsstater 
og de øvrige bemyndigede organer herom.

Or. en

Ændringsforslag 62

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Kommissionen sikrer, at der etableres 
passende koordinering og samarbejde 
mellem de bemyndigede organer, og at 
denne koordinering og dette samarbejde 
fungerer i form af en koordineringsgruppe 
af bemyndigede organer for medicinsk 
udstyr, herunder medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik. Denne gruppe mødes 
regelmæssigt og mindst to gange om året.

Or. en

Ændringsforslag 63

Forslag til forordning
Artikel 40 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Gebyrer Gebyrer for de nationale myndigheders 
aktiviteter

Or. en
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Ændringsforslag 64

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
fastsætte strukturen og størrelsen af de 
gebyrer, der er nævnt i stk. 1, idet der tages 
hensyn til målsætningerne om beskyttelse 
af menneskers sundhed og sikkerhed, støtte 
til innovation og omkostningseffektivitet. 
Der tages særligt hensyn til de interesser, 
som indehaves af bemyndigede organer, 
der har fremlagt et gyldigt certifikat fra det 
nationale akkrediteringsorgan, jf. artikel 
31, stk. 2, og af bemyndigede organer, der 
er små og mellemstore virksomheder som 
defineret i Kommissionens henstilling 
2003/361/EF.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
fastsætte strukturen og den 
sammenlignelige størrelse af de gebyrer, 
der er nævnt i stk. 1, idet der tages hensyn 
til målsætningerne om beskyttelse af 
menneskers sundhed og sikkerhed, støtte til 
innovation, omkostningseffektivitet og
nødvendigheden af at skabe lige vilkår 
blandt medlemsstaterne. Der tages særligt 
hensyn til de interesser, som indehaves af 
bemyndigede organer, der har fremlagt et 
gyldigt certifikat fra det nationale 
akkrediteringsorgan, jf. artikel 31, stk. 2, 
og af bemyndigede organer, der er små og 
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mellemstore virksomheder som defineret i 
Kommissionens henstilling 2003/361/EF.

Or. en

Ændringsforslag 66

Forslag til forordning
Artikel 40 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 40a
Gennemsigtighed af de gebyrer, der 

opkræves af bemyndigede organer for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

1. Medlemsstaterne vedtager regler om 
standardgebyrer for bemyndigede 
organer.
2. Gebyrerne skal være sammenlignelige 
medlemsstaterne imellem. Kommissionen 
fremlægger retningslinjer for at fremme 
sammenligneligheden af disse gebyrer 
senest 24 måneder efter datoen for denne 
forordnings ikrafttræden.
3. Medlemsstaterne sender deres liste over 
standardgebyrer til Kommissionen.
4. Den nationale myndighed sikrer, at de 
bemyndigede organer gør listen over 
standardgebyrer for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
offentligt tilgængelig. 

Or. en
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Ændringsforslag 67

Forslag til forordning
Kapitel V – Afdeling 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Afdeling 1a - Markedsføringstilladelse

Or. en

Ændringsforslag 68

Forslag til forordning
Artikel 41 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41a

Generelle principper vedrørende 
markedsføringstilladelsen

1. Følgende udstyr må kun markedsføres i 
Unionen, hvis der er tildelt en 
markedsføringstilladelse gennem den 
centraliserede procedure som omhandlet i 
artikel 41c og i overensstemmelse med 
bestemmelserne i denne forordning:
- innovativt implantabelt udstyr
- innovativt udstyr, der henvises til i 
artikel 1, stk. 4
- innovativt udstyr, der henvises til i 
artikel 1, stk. 5, og bilag VII, punkt 5.3. 
(artikel 11), eller
- innovativt udstyr, der er fremstillet af 
væv eller celler af human eller animalsk 
oprindelse eller af derivater heraf, som er 
ikke-levedygtige, eller som er gjort ikke-
levedygtige.
2. Følgende udstyr må kun markedsføres i 
en medlemsstat, hvis der er tildelt en 
national markedsføringstilladelse af den 
pågældende medlemsstats kompetente 
myndighed gennem den centraliserede 
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procedure som omhandlet i artikel 41d og 
i overensstemmelse med bestemmelserne i 
denne forordning:
- udstyr i klasse III
- ikke-innovativt implantabelt udstyr 
- ikke-innovativt udstyr, der henvises til i 
artikel 1, stk. 4
- ikke-innovativt udstyr, der henvises til i 
artikel 1, stk. 5, og bilag VII, punkt 5.3. 
(artikel 11), eller 
- ikke-innovativt udstyr, der er fremstillet 
af væv eller celler af human eller 
animalsk oprindelse eller af derivater 
heraf, som er ikke-levedygtige, eller som 
er gjort ikke-levedygtige.
3. Uanset stk. 2 kan fabrikanten vælge at 
ansøge om en markedsføringstilladelse 
under den centraliserede procedure for 
det i stk. 2 omhandlede udstyr.
4. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for at 
ændre listen i stk. 1 på baggrund af den 
tekniske udvikling. 
5. Udstyr omhandlet i stk. 1 og 2, som 
allerede er markedsført i Unionen på 
datoen for denne forordnings 
ikrafttræden, skal have en 
markedsføringstilladelse i henhold til de i 
denne afdeling fastsatte procedurer fra 
udløbsdatoen for deres certifikats 
gyldighed.
6. En markedsføringstilladelse, som er 
tildelt i henhold til denne afdeling, er 
gyldig i fem år.
Markedsføringstilladelsen kan fornys 
efter fem år på grundlag af en ny 
evaluering af forholdet mellem fordele og 
ulemper foretaget af agenturet.
7. Alle ansøgninger om 
markedsføringstilladelser og 
markedsføringstilladelser, som er tildelt i 
henhold til bestemmelserne i artikel 41c, 
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41d, 41e og 41f, samt de i artikel 41b 
omhandlede oplysninger skal af enten
Kommissionen eller medlemsstaten 
omgående og senest 15 dage efter 
modtagelsen registreres i det i artikel 41b, 
stk. 1, omhandlede elektroniske system. 
Før behandlingen af en ansøgning 
vedrørende et medicinsk udstyr indledes, 
skal udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr som omhandlet i artikel 41c eller 
den relevante medlemsstats kompetente 
myndighed verificere, at der ikke er 
indgivet andre ansøgninger vedrørende 
det samme medicinske udstyr. 

Or. en

Ændringsforslag 69

Forslag til forordning
Artikel 41 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41b

Elektronisk system for 
markedsføringstilladelser

1. Kommissionen skal i samarbejde med 
medlemsstaterne oprette og forvalte et 
elektronisk registreringssystem for 
ansøgninger om markedsføringstilladelser 
og tildelte markedsføringstilladelser i 
henhold til denne afdeling og til 
indsamling og behandling af følgende 
oplysninger:
- fabrikantens navn
- det medicinske udstyrs navn og 
risikoklasse
- den gældende procedure
- i tilfælde af en decentraliseret procedure 
den medlemsstat, i hvilken fabrikanten 
har indgivet en ansøgning
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- den dokumentation, som er vedlagt 
ansøgningen om en 
markedsføringstilladelse
- vurderingsrapporten for det medicinske 
udstyr, som er udstedt under 
markedsføringstilladelsesproceduren
- datoen for godkendelsen af 
markedsføringstilladelsen og, hvis den 
afviger, datoen for udstyrets 
markedsføring 
- eventuelle oplysninger vedrørende 
inddragelse eller tilbagetrækning af 
markedsføringstilladelsen.
2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører den centraliserede 
procedure som omhandlet i artikel 41c, 
indføres i det elektroniske 
registreringssystem af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur.
De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører den decentraliserede 
procedure som omhandlet i artikel 41d, 
indføres i det elektroniske 
registreringssystem af medlemsstaterne.
3. I tilfælde, hvor disse oplysninger skal 
opdateres i forbindelse med 
markedsføring af udstyret, inddragelse 
eller tilbagetrækning af udstyret fra 
markedet, informerer fabrikanten 
omgående agenturet eller den nationale 
kompetente myndighed, som omgående 
ajourfører oplysningerne i det 
elektroniske system.
4. De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører ansøgninger om 
markedsføringstilladelser, skal kun være 
tilgængelige for medlemsstaterne,
agenturet og Kommissionen. 
De oplysninger, der indsamles og 
behandles i det elektroniske system, og 
som vedrører tildelte 
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markedsføringstilladelser, skal være 
offentligt tilgængelige. 

Or. en

Ændringsforslag 70

Forslag til forordning
Artikel 41 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41c

Centraliseret procedure
1. Der oprettes hermed et udvalg til 
godkendelse af medicinsk udstyr i 
overensstemmelse med artikel 41d. 
Udvalget er en del af Det Europæiske 
Lægemiddelagentur. 
2. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr har ansvaret for at udarbejde 
agenturets udtalelse om sager vedrørende 
antagelighed af ansøgninger, som 
indsendes i henhold til den centraliserede 
procedure, samt tildeling, ændring, 
inddragelse eller tilbagekaldelse af en 
markedsføringstilladelse for implantabelt 
udstyr og udstyr, som indeholder eller 
afgiver aktive stoffer.
3. Enhver ansøgning vedrørende udstyr 
omhandlet i artikel 41a, stk. 1, skal 
omfatte detaljer og dokumenter som 
omhandlet i bilag VII, IX og X.
4. Ansøgningen vedlægges det gebyr, 
agenturet skal have for at behandle 
ansøgningen.
5. Agenturet sikrer, at udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr afgiver 
sin udtalelse senest 210 dage efter 
modtagelsen af en gyldig ansøgning.
Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr skal have mindst 80 dage fra 
modtagelsen af en ansøgning til at 
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analysere de videnskabelige data i den 
dokumentation, der ledsager en 
ansøgning om en 
markedsføringstilladelse. På baggrund af 
en behørigt begrundet anmodning fra 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr kan agenturet forlænge denne frist.
6. Udvalget kan kun én gang anmode 
fabrikanten om at fremsende supplerende 
oplysninger, der af videnskabeligt 
underbyggede grunde er nødvendige for 
at vurdere ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Hvis der er 
fremsat en sådan anmodning, 
suspenderes den frist, der er omhandlet i 
stk. 5, indtil fremlæggelsen af de 
supplerende oplysninger, der anmodes 
om.
7. I samråd med agenturet, 
medlemsstaterne og de berørte parter 
udarbejder Kommissionen detaljerede 
retningslinjer for, i hvilken form 
godkendelsesansøgningerne skal 
forelægges.
8. Hvis udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr anser det for nødvendigt 
for at færdigbehandle en ansøgning, kan 
det kræve, at ansøgeren underkastes en 
specifik inspektion af 
fremstillingsanlægget for det pågældende 
medicinske udstyr. Sådanne inspektioner 
foregår uanmeldt.
Inspektionen udføres inden for den 
tidsfrist, der er anført i stk. 5, af 
inspektører fra medlemsstaten, som er i 
besiddelse af den nødvendige 
kvalifikationer. Disse inspektører kan 
være ledsaget af en rapportør eller en 
ekspert udpeget af udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr.
9. Agenturet underretter straks 
ansøgeren, hvis udtalelsen fra udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr 
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konkluderer:
a) at ansøgningen ikke opfylder de 
godkendelseskriterier, der er fastsat i 
denne forordning
b) at dokumentationen, som ledsager 
ansøgningen, ikke opfylder forordningens 
bestemmelser eller skal ændres eller 
suppleres
c) at markedsføringstilladelsen skal gives 
med visse forbehold
d) at markedsføringstilladelsen for det 
pågældende medicinske udstyr skal afslås, 
fordi udstyret ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning.
10. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 9 omhandlede udtalelse kan 
ansøgeren skriftligt meddele agenturet, at 
han ønsker afgørelsen taget op til fornyet 
overvejelse. I så fald sender han agenturet 
en detaljeret begrundelse for en sådan 
anmodning senest 60 dage efter 
modtagelsen af udtalelsen.
Senest 60 dage efter modtagelsen af 
begrundelsen genovervejer udvalget til
godkendelse af medicinsk udstyr sin 
udtalelse i henhold til bestemmelserne i 
artikel 62, stk. 1, fjerde afsnit, i 
forordning (EF) 726/2004. Begrundelsen 
for konklusionerne vedrørende 
anmodningen vedlægges den endelige 
udtalelse.
11. Senest 15 dage efter at udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr har 
vedtaget sin endelige udtalelse, sender 
agenturet denne til Kommissionen, 
medlemsstaterne og ansøgeren sammen 
med en rapport, som beskriver udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyrs 
evaluering af det medicinske udstyr og 
begrundelsen for dets konklusioner.
12. Hvis en ansøger trækker en ansøgning 
til agenturet om markedsføringstilladelse 
tilbage, før der er afgivet udtalelse om 
ansøgningen, giver ansøgeren agenturet 
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meddelelse om grundene til 
tilbagetrækningen. Agenturet gør 
oplysningerne offentligt tilgængelige og 
offentliggør evalueringsrapporten, hvis en 
sådan foreligger, idet det forinden fjerner 
alle oplysninger af kommercielt fortrolig 
karakter.
13. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen, jf. stk. 11, udarbejder 
Kommissionen et udkast til den afgørelse, 
der skal træffes vedrørende ansøgningen.
Hvis udkastet til afgørelse ikke er i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, vedlægger Kommissionen en 
nøje redegørelse for grundene til 
forskellene.
Udkastet til afgørelse sendes til 
medlemsstaterne og ansøgeren.
Medlemsstaterne indsender inden for en 
frist på 22 dage deres skriftlige 
bemærkninger til udkastet til afgørelse til 
Kommissionen. Hvis der skal træffes en 
beslutning hurtigst muligt, kan 
formanden for Udvalget for Medicinsk 
Udstyr dog fastsætte en kortere frist alt 
efter, hvor meget sagen haster. Bortset fra 
helt ekstraordinære omstændigheder må 
fristen ikke være kortere end fem dage.
14. Den enkelte medlemsstat har 
mulighed for skriftligt at kræve, at 
udkastet til afgørelse, jf. stk. 13, drøftes af 
udvalget for medicinsk udstyr på et 
plenarmøde, idet den detaljeret begrunder 
sit krav.
Hvis de skriftlige bemærkninger fra en 
medlemsstat efter Kommissionens 
opfattelse rejser vigtige nye 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets udtalelse, 
afbryder formanden for udvalget for 
medicinsk udstyr proceduren og sender 
ansøgningen tilbage til agenturet til 
yderligere overvejelse.
15. Kommissionen træffer sin endelige 
afgørelse inden for 30 dage efter 
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afslutningen af undersøgelsesproceduren 
i artikel 88, stk. 3.
16. Afslag på en markedsføringstilladelse 
er ensbetydende med et forbud mod 
markedsføring af det pågældende udstyr 
omhandlet i artikel 41a, stk. 1, i hele 
Unionen.
17. Når en markedsføringstilladelse er 
udstedt, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen agenturet om, 
hvornår markedsføringen af det 
medicinske udstyr reelt påbegyndes i 
medlemsstaterne, under hensyntagen til 
de forskellige godkendte 
præsentationsmåder.
18. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen underretter 
desuden agenturet, hvis produktet ikke 
længere markedsføres i medlemsstaten, 
uanset om dette er midlertidigt eller 
permanent, og fremlægger en medicinsk 
og/eller økonomisk begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 71

Forslag til forordning
Artikel 41 d (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41d

Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr

1. Udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr består af følgende medlemmer:
a) et medlem og en suppleant udpeget af 
hver medlemsstat i overensstemmelse med 
stk. 3
b) seks medlemmer, der udpeges af 
Kommissionen på grundlag af en offentlig 
indkaldelse af interessetilkendegivelser 
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med henblik på at sikre, at der haves 
relevant ekspertise inden for medicinsk 
udstyr i udvalget
c) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
sundhedspersoner
d) et medlem og en suppleant, der udpeges 
af Kommissionen på grundlag af en 
offentlig indkaldelse af 
interessetilkendegivelser efter høring af 
Europa-Parlamentet for at repræsentere 
patientforeninger.
Suppleanterne repræsenterer og stemmer 
på vegne af fraværende medlemmer. 
Suppleanterne i litra a) kan udpeges til at 
fungere som rapportører i 
overensstemmelse med artikel 62 i 
forordning (EF) 726/2004.
2. En medlemsstat kan uddelegere sine 
opgaver i udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr til en anden 
medlemsstat. Hver medlemsstat kan kun 
repræsentere én anden medlemsstat.
3. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr udpeges på baggrund af deres 
ekspertise inden for området for 
medicinsk udstyr for at sikre det højeste 
niveau af ekspertviden og et bredt 
spektrum af relevant ekspertviden. Til 
dette formål samarbejder medlemsstaterne 
med agenturets bestyrelse og 
Kommissionen for at sikre, at den 
endelige sammensætning af udvalget til 
godkendelse af medicinsk udstyr dækker 
de videnskabelige områder, der er 
relevante for dets opgaver.
4. Medlemmerne og suppleanterne i 
udvalget til godkendelse af medicinsk 
udstyr udpeges for en treårig periode, som 
kan forlænges én gang og derefter fornys 
ved anvendelse af procedurerne i stk. 1. 
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Udvalget vælger blandt sine ordinære 
medlemmer en formand for en periode på 
tre år, der kan forlænges én gang.
5. Artikel 61, stk. 3, 4, 5, 6, 7 og 8, i 
forordning (EF) 726/2004 finder 
anvendelse på udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr.
6. Mandatet for udvalget til godkendelse 
af medicinsk udstyr dækker alle aspekter 
af evaluering af medicinsk udstyr inden 
for anvendelsesområdet for procedurerne 
i artikel 41c og 41f.

Or. en

Ændringsforslag 72

Forslag til forordning
Artikel 41 e (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41e

Decentraliseret procedure
1. Medlemsstaterne kontrollerer ved hjælp 
af det elektroniske system for 
markedsføringstilladelser, jf. artikel 41b, 
at der på det pågældende tidspunkt ikke 
behandles andre ansøgninger, og at der 
ikke er udstedt andre 
markedsføringstilladelser til det samme 
medicinske udstyr.
2. Hvis en medlemsstat konstaterer, at en 
ansøgning om tilladelse til markedsføring 
af det samme medicinske udstyr allerede 
er under behandling i en anden 
medlemsstat, afviser den at behandle 
ansøgningen og underretter straks 
ansøgeren.
3. Hvis en medlemsstat har udstedt 
tilladelse til medicinsk udstyr, der er 
genstand for en ansøgning om 
markedsføringstilladelse i en anden 
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medlemsstat, afviser sidstnævnte 
ansøgningen og underretter straks 
ansøgeren.
4. Medlemsstaterne træffer alle 
hensigtsmæssige foranstaltninger for at 
sikre, at sagsbehandlingen vedrørende 
udstedelse af en markedsføringstilladelse 
til udstyr som omhandlet i artikel 41a, stk. 
2, højst varer 210 dage regnet fra 
indgivelsen af en gyldig ansøgning.
5. Den kompetente nationale myndighed i 
en medlemsstat kan kun én gang anmode 
fabrikanten om at fremsende supplerende 
oplysninger, der af videnskabeligt 
underbyggede grunde er nødvendige for 
at vurdere ansøgningen om 
markedsføringstilladelse. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes den frist, der er omhandlet i 
stk. 4, i op til 60 dage.
6. Hvis en ansøger trækker en ansøgning 
om markedsføringstilladelse, der er 
indgivet til den kompetente myndighed i 
en medlemsstat, tilbage, før der er afgivet 
udtalelse om ansøgningen, giver 
ansøgeren den kompetente myndighed i 
medlemsstaten meddelelse om grundene 
hertil. Den kompetente nationale 
myndighed gør oplysningerne offentligt 
tilgængelige og offentliggør 
evalueringsrapporten, hvis en sådan 
foreligger, efter at den forinden har 
fjernet alle oplysninger af kommercielt 
fortrolig karakter.
7. Når markedsføringstilladelsen er 
udstedt, underretter den kompetente 
myndighed i den pågældende medlemsstat 
straks ansøgeren.
8. Den kompetente nationale myndighed 
gør straks og senest efter 15 dage 
markedsføringstilladelsen offentligt 
tilgængelig.
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9. Den nationale kompetente myndighed 
udarbejder en evalueringsrapport og 
anfører bemærkninger til sagen, navnlig 
for så vidt angår resultatet af de kliniske 
afprøvninger og risikostyringssystemet.
10. Efter at have fjernet alle oplysninger 
af kommercielt fortrolig karakter gør den 
nationale kompetente myndighed straks 
og senest efter 15 dage 
evalueringsrapporten samt begrundelsen 
for dens bemærkninger offentligt 
tilgængelige.
11. Medlemsstaterne oplyser agenturet om 
enhver markedsføringstilladelse, der er 
blevet udstedt. 
12. Når en markedsføringstilladelse er 
udstedt, underretter indehaveren af 
markedsføringstilladelsen den kompetente 
myndighed i den medlemsstat, der har 
udstedt tilladelsen, om, hvornår 
markedsføringen af det medicinske udstyr 
reelt påbegyndes i den pågældende 
medlemsstat.
13. Indehaveren af 
markedsføringstilladelsen underretter 
desuden den kompetente myndighed, hvis 
det medicinske udstyr ikke længere 
markedsføres i medlemsstaten, uanset om 
dette er midlertidigt eller permanent, og 
fremlægger en medicinsk og/eller 
økonomisk begrundelse herfor.

Or. en

Ændringsforslag 73

Forslag til forordning
Artikel 41 f (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41f

Gensidig anerkendelse af decentraliserede 
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markedsføringstilladelser
1. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr som nedsat ved artikel 78 har til 
opgave at undersøge alle spørgsmål 
vedrørende en markedsføringstilladelse i 
mere end én medlemsstat til medicinsk 
udstyr, der kan tillades i henhold til 
proceduren i artikel 41e.
2. For at opnå en 
markedsføringstilladelse til sådant 
medicinsk udstyr i mere end én 
medlemsstat skal ansøgeren indsende en 
ansøgning baseret på identisk 
dokumentation til den kompetente 
myndighed i de berørte medlemsstater. 
Dokumentationen skal omfatte de 
oplysninger og dokumenter, der er nævnt 
i denne forordnings bilag VIII, IX og X. 
Dokumentationen, der fremlægges, skal 
ligeledes indeholde en liste over de 
medlemsstater, der er omfattet af 
ansøgningen. Ansøgeren anmoder en af 
medlemsstaterne om at fungere som 
"referencemedlemsstat" og om at 
udarbejde en evalueringsrapport om det 
medicinske udstyr i overensstemmelse 
med stk. 3 og 4. 
3. Hvis der allerede er udstedt en 
markedsføringstilladelse til det 
medicinske udstyr på 
ansøgningstidspunktet, anerkender de 
berørte medlemsstater den 
markedsføringstilladelse, som er udstedt 
af referencemedlemsstaten, der er den 
medlemsstat, hvor 
markedsføringstilladelsen først er udstedt. 
Med henblik herpå anmoder indehaveren 
af markedsføringstilladelsen 
referencemedlemsstaten om at ajourføre 
den eksisterende evalueringsrapport for 
det godkendte medicinske udstyr. 
Referencemedlemsstaten ajourfører 
evalueringsrapporten senest 90 dage efter 
modtagelsen af den gyldige anmodning 
herom. Evalueringsrapporten samt øvrige 
relevante oplysninger og dokumenter 
sendes til de berørte medlemsstater og til 
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ansøgeren.
4. I tilfælde, hvor der ikke er udstedt 
markedsføringstilladelse til det 
medicinske udstyr på 
ansøgningstidspunktet, anmoder 
ansøgeren referencemedlemsstaten om at 
udarbejde et udkast til en 
evalueringsrapport. 
Referencemedlemsstaten udarbejder 
rapporten senest 120 dage efter 
modtagelsen af en gyldig anmodning 
herom og fremsender den til de berørte 
medlemsstater og til ansøgeren.
5. Senest 90 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 3 og 4 omhandlede dokumenter 
godkender de berørte medlemsstater 
evalueringsrapporten og underretter 
referencemedlemsstaten derom. 
Sidstnævnte registrerer, at der er enighed, 
afslutter proceduren og underretter 
ansøgeren herom.
6. Hver enkelt medlemsstat, hvor der er 
indsendt en ansøgning efter stk. 2, 
vedtager senest 30 dage efter 
anerkendelse af aftalen en beslutning i 
overensstemmelse med den godkendte 
evalueringsrapport.
7. Hvis en berørt medlemsstat ikke inden 
for fristen anført i stk. 5 kan godkende 
evalueringsrapporten grundet en potentiel 
alvorlig risiko for folkesundheden, 
fremlægger den en detaljeret beskrivelse 
af baggrunden for dens holdning til 
referencemedlemsstaten, de øvrige berørte 
medlemsstater og ansøgeren. 
Stridspunkter skal straks meddeles til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr. 
8. Inden for rammerne af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr søger alle de medlemsstater, der er 
omhandlet i stk. 7, at nå til enighed om, 
hvilke foranstaltninger der skal træffes. 
De giver ansøgeren mulighed for at 
fremsætte sine synspunkter mundtligt 
eller skriftligt. Hvis medlemsstaterne når 
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til enighed inden for en frist på 60 dage 
regnet fra tidspunktet for meddelelsen af 
de omstridte punkter, registrerer 
referencemedlemsstaten, at der er opnået 
enighed, afslutter proceduren og 
underretter ansøgeren herom. Stk. 6 
finder anvendelse. 
9. Hvis medlemsstaterne ikke når til 
enighed inden for den i stk. 7 fastsatte 
frist på 60 dage, underrettes agenturet 
straks med henblik på anvendelse af 
proceduren i artikel 41g. Agenturet 
forelægges en detaljeret beskrivelse af de 
omstridte punkter og af grundene til 
uenigheden. Der fremsendes en kopi til 
ansøgeren.
10. Så snart ansøgeren har fået 
meddelelse om, at sagen er forelagt 
agenturet, sender han straks en genpart af 
de i stk. 2 omhandlede oplysninger og 
dokumenter til dette.
11. I de tilfælde, der er omhandlet i stk. 9, 
kan de medlemsstater, der har godkendt 
referencemedlemsstatens 
evalueringsrapport, på ansøgerens 
anmodning give tilladelse til det 
medicinske udstyr uden at afvente 
resultatet af den i artikel 41g fastsatte 
procedure. I så fald foregriber tilladelsen 
dog ikke udfaldet af denne procedure.

Or. en

Ændringsforslag 74

Forslag til forordning
Artikel 41 g (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41g

Voldgiftsprocedure i tilfælde af uenighed 
om gensidig anerkendelse af 
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decentraliserede markedsføringstilladelser
1. Hvis der henvises til proceduren i 
denne artikel, behandler Udvalget for 
Medicinsk Udstyr den forelagte sag og 
afgiver begrundet udtalelse senest 60 dage 
efter, at det har fået sagen forelagt.
I hastetilfælde kan udvalget på forslag af 
formanden fastsætte en kortere frist.
2. Til behandling af sagen udpeger 
Udvalget for Medicinsk Udstyr et af sine 
medlemmer til ordfører. Udvalget kan 
ligeledes udpege uafhængige eksperter til 
at rådgive det om bestemte spørgsmål. Når 
udvalget udpeger eksperter, definerer det 
samtidig deres opgaver og fastsætter en 
tidsfrist for udførelsen heraf.
3. Inden Udvalget for Medicinsk Udstyr 
afgiver udtalelse, giver det ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
mulighed for at fremsætte skriftlige eller 
mundtlige bemærkninger inden for en 
frist, som udvalget fastsætter.
Udvalget kan suspendere den i stk. 1 
omhandlede frist for at give ansøgeren 
eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen mulighed for at 
forberede sine bemærkninger.
4. Agenturet underretter straks ansøgeren 
eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om udvalgets 
udtalelse om markedsføringstilladelsen til 
det pågældende medicinske udstyr. 
Senest 15 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen fra Udvalget for Medicinsk 
Udstyr kan ansøgeren eller indehaveren 
af markedsføringstilladelsen skriftligt 
meddele agenturet, at han ønsker 
afgørelsen taget op til fornyet overvejelse. 
I så fald sender han agenturet en 
detaljeret begrundelse for sin anmodning
senest 60 dage efter modtagelsen af 
udtalelsen.
Senest 60 dage efter modtagelsen af 
begrundelsen for anmodningen tager 
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udvalget sin udtalelse op til fornyet 
overvejelse. Udvalget udpeger en ordfører 
og eventuelt en medordfører, der ikke må 
være de samme personer, som blev 
udpeget i forbindelse med den oprindelige 
udtalelse. Proceduren for den fornyede 
overvejelse omfatter kun de punkter i 
udtalelsen, der er fastsat af ansøgeren 
eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen, og baseres 
udelukkende på de videnskabelige data, 
der var tilgængelige, da udvalget vedtog 
sin oprindelige udtalelse. Ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen 
kan anmode om, at udvalget hører det 
efter artikel 78a nedsatte rådgivende 
udvalg i forbindelse med den fornyede 
overvejelse.
Begrundelsen for udvalgets konklusioner 
i forbindelse med den fornyede overvejelse 
vedlægges den evalueringsrapport, der er 
omhandlet i denne artikel, stk. 5.
5. Senest 15 dage efter at Udvalget for 
Medicinsk Udstyr har vedtaget sin 
endelige udtalelse, sender agenturet 
denne til medlemsstaterne, Kommissionen 
og ansøgeren eller indehaveren af 
markedsføringstilladelsen sammen med 
evalueringsrapporten om det medicinske 
udstyr og begrundelsen for dets 
konklusioner.
I tilfælde af en positiv udtalelse 
vedrørende gensidig anerkendelse af en 
decentraliseret markedsføringstilladelse 
til medicinsk udstyr som omhandlet i 
artikel 41f vedlægges følgende 
dokumenter til udtalelsen:
a) dokumentationen som omhandlet i 
artikel 41f, stk. 2
b) eventuelle betingelser, som kan påvirke 
godkendelsen
c) nærmere angivelser af eventuelle 
anbefalede betingelser eller 
begrænsninger med henblik på en sikker 
og virkningsfuld anvendelse af det 
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medicinske udstyr
d) foreslået tekst til etiket og 
indlægsseddel til det medicinske udstyr
6. Senest 15 dage efter modtagelsen af 
den i stk. 5 omhandlede udtalelse 
udarbejder Kommissionen et udkast til 
den afgørelse, der skal træffes vedrørende 
ansøgningen, under hensyn til EU-retten. 
Hvis der i henhold til udkastet til 
afgørelse skal udstedes en 
markedsføringstilladelse, vedlægges de i 
stk. 5 omhandlede dokumenter som bilag. 
Hvis udkastet til afgørelse ikke er i 
overensstemmelse med agenturets 
udtalelse, vedlægger Kommissionen 
desuden en grundig redegørelse for 
grundene til forskellene som bilag.
Udkastet til afgørelse sendes til 
medlemsstaterne og ansøgeren eller 
indehaveren af markedsføringstilladelsen.
Medlemsstaterne indsender inden for en 
frist på 22 dage deres skriftlige 
bemærkninger til udkastet til afgørelse til 
Kommissionen. Hvis der skal træffes en 
beslutning hurtigst muligt, kan 
formanden for Udvalget for Medicinsk 
Udstyr dog fastsætte en kortere frist alt 
efter, hvor meget sagen haster. Bortset fra 
helt ekstraordinære omstændigheder må 
fristen ikke være kortere end fem dage.
7. Medlemsstaterne kan skriftligt anmode 
om, at udkastet til afgørelse som 
omhandlet i stk. 6 diskuteres på et 
plenarmøde i Udvalget for Medicinsk 
Udstyr, jf. artikel 88, stk. 1, idet de afgiver 
detaljeret begrundelse derfor. 
Hvis de skriftlige bemærkninger fra en 
medlemsstat efter Kommissionens 
opfattelse rejser vigtige nye 
videnskabelige eller tekniske spørgsmål, 
som ikke er berørt i agenturets udtalelse, 
afbryder formanden for Udvalget om 
Medicinsk Udstyr proceduren og sender 
ansøgningen tilbage til agenturet til 
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yderligere overvejelse.
8. Kommissionen træffer endelig 
afgørelse i overensstemmelse med og 
senest 30 dage efter afslutning af 
proceduren i artikel 88, stk. 3. 
Kommissionen ajourfører oplysningerne 
om det pågældende udstyr i det 
elektroniske system, jf. artikel 41b.
9. Afslag på en ansøgning om 
markedsføringstilladelse er ensbetydende 
med et forbud mod markedsføring af det 
pågældende udstyr i hele EU.
10. Den i stk. 8 omhandlede afgørelse 
fremsendes til samtlige medlemsstater og 
sendes til indehaveren af 
markedsføringstilladelsen eller 
ansøgeren. De berørte medlemsstater og 
referencemedlemsstaten udsteder eller 
tilbagekalder markedsføringstilladelsen 
eller foretager de ændringer i 
markedsføringstilladelsen, der måtte være 
nødvendige med henblik på at efterkomme 
afgørelsen, senest 30 dage, efter at denne 
er meddelt. De underretter Kommissionen 
og agenturet herom.

Or. en

Ændringsforslag 75

Forslag til forordning
Artikel 41 h (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 41h

Ændring af en markedsføringstilladelse
1. Enhver ansøgning fra indehaveren af 
markedsføringstilladelsen om at ændre en 
markedsføringstilladelse, der er udstedt i 
henhold til bestemmelserne i artikel 41c, 
41e og 41f, forelægges alle de 
medlemsstater, som tidligere har godkendt 
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det pågældende medicinske udstyr. 
Kommissionen tillægges beføjelser til i 
samråd med agenturet at vedtage 
delegerede retsakter i henhold til denne 
forordnings artikel 89 med henblik på at 
træffe hensigtsmæssige foranstaltninger 
til at undersøge ændringer til 
betingelserne i en 
markedsføringstilladelse.
2. I tilfælde, hvor Kommissionen 
forelægges en voldgiftssag, finder 
proceduren i artikel 41g tilsvarende 
anvendelse på ændringer i 
markedsføringstilladelser.
3. Finder en medlemsstat det nødvendigt 
at ændre en markedsføringstilladelse, der 
er udstedt i henhold til bestemmelserne i 
dette kapitel, eller at suspendere eller 
tilbagekalde den for at beskytte 
folkesundheden, indbringer den straks 
sagen for agenturet for at få den 
behandlet efter proceduren i artikel 41g. 
I ekstraordinære tilfælde, hvor det af 
hensyn til folkesundheden er nødvendigt 
at handle hurtigt, kan en medlemsstat 
suspendere markedsføringen og 
anvendelsen af det pågældende 
medicinske udstyr på sit område, indtil der 
er truffet en endelig afgørelse. Den 
underretter senest den følgende 
arbejdsdag Kommissionen, agenturet og 
de øvrige medlemsstater om begrundelsen 
herfor.

Or. en
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Ændringsforslag 76

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

For så vidt angår udstyr, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 4, første afsnit, skal det 
bemyndigede organ følge 
høringsproceduren som anført i bilag VIII, 
kapitel II, afsnit 6.1, eller i bilag IX, afsnit 
6.

For så vidt angår udstyr, der er omhandlet i 
artikel 1, stk. 4, første afsnit, skal udvalget 
til godkendelse af medicinsk udstyr, jf. 
artikel 41c, eller den nationale myndighed
følge høringsproceduren som anført i bilag 
VIII, kapitel II, afsnit 6.1, eller i bilag IX, 
afsnit 6.

For så vidt angår udstyr, der er omfattet af 
denne forordning i overensstemmelse med 
artikel 1, stk. 2, litra e), skal det 
bemyndigede organ følge 
høringsproceduren som anført i bilag VIII, 
kapitel II, afsnit 6.2, eller i bilag IX, afsnit 
6.

For så vidt angår udstyr, der er omfattet af 
denne forordning i overensstemmelse med 
artikel 1, stk. 2, litra e), skal
markedsføringstilladelsen følge 
høringsproceduren som anført i bilag VIII, 
kapitel II, afsnit 6.2, eller i bilag IX, afsnit 
6.

Or. en
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Ændringsforslag 77

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret 
i klasse IIb, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, skal
følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X.

3. Uanset artikel 41a skal fabrikanter af 
udstyr, der er klassificeret i klasse IIb, 
bortset fra udstyr efter mål eller udstyr 
bestemt til afprøvning, følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
vælge at anvende en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
typeafprøvning, som anført i bilag IX, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesverifikation som 
anført i bilag X.

Or. en

Ændringsforslag 78

Forslag til forordning
Artikel 42 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Fabrikanter af udstyr, der er klassificeret 
i klasse IIa, bortset fra udstyr efter mål 
eller udstyr bestemt til afprøvning, skal
følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten

4. Uanset artikel 41a skal fabrikanter af 
udstyr, der er klassificeret i klasse IIa, 
bortset fra udstyr efter mål eller udstyr 
bestemt til afprøvning, følge en 
overensstemmelsesvurderingsprocedure 
baseret på fuldstændig kvalitetssikring som 
anført i bilag VIII, bortset fra dette bilags 
kapitel II, med vurdering af 
konstruktionsbeskrivelsen i den tekniske 
dokumentation på et repræsentativt 
grundlag. Alternativt kan fabrikanten 
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vælge at udarbejde den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesvurdering som 
anført bilag X, del A, afsnit 7, eller bilag 
X, del B, afsnit 8.

vælge at udarbejde den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, 
kombineret med en 
overensstemmelsesvurdering baseret på 
produktoverensstemmelsesvurdering som 
anført bilag X, del A, afsnit 7, eller bilag 
X, del B, afsnit 8.

Or. en

Ændringsforslag 79

Forslag til forordning
Artikel 43 – titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Inddragelse af bemyndigede organer Inddragelse af bemyndigede organer i 
overensstemmelsesvurderingsproceduren

Or. en

Ændringsforslag 80

Forslag til forordning
Artikel 43 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

1. Hvis 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
kræver et bemyndiget organs inddragelse, 
kan fabrikanten indsende en ansøgning til 
et bemyndiget organ efter eget valg, 
forudsat at organet er bemyndiget til 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og det pågældende udstyr. Hvis en 
fabrikant indsender sin ansøgning til et 
bemyndiget organ i en anden medlemsstat 
end den, hvor fabrikanten er registreret, 
underretter fabrikanten den nationale 
myndighed, der er ansvarlig for de 
bemyndigede organer, om ansøgningen. 



PR\933401DA.doc 71/117 PE507.972v02-00

DA

En ansøgning kan ikke indgives parallelt til 
mere end ét bemyndiget organ for samme 
overensstemmelsesvurderingsaktivitet.

Or. en

Ændringsforslag 81

Forslag til forordning
Artikel 44

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 44 udgår
Mekanismer til kontrol af visse 
overensstemmelsesvurderinger

1. Bemyndigede organer giver 
Kommissionen meddelelse om 
ansøgninger om 
overensstemmelsesvurderinger for udstyr, 
der er klassificeret i klasse III, bortset fra 
ansøgninger om at supplere eller 
forlænge eksisterende attester. 
Meddelelsen ledsages af udkastet til 
brugsanvisning, der er omhandlet i bilag 
I, afsnit 19.3, og af udkastet til 
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 
ydeevne, der er omhandlet i artikel 26. I 
sin meddelelse angiver det bemyndigede 
organ den forventede dato for, hvornår 
overensstemmelsesvurderingen skal være 
afsluttet. Kommissionen fremsender 
straks meddelelsen og de ledsagende 
dokumenter til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. 
2. Senest 28 dage efter modtagelsen af de i 
stk. 1 omhandlede oplysninger kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode det bemyndigede organ 
om at forelægge et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering, 
inden der udstedes en attest. 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan på forslag af ethvert af dens 
medlemmer eller af Kommissionen træffe 
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afgørelse om fremsættelse af en sådan 
anmodning i overensstemmelse med den 
procedure, der er fastsat i artikel 78, stk. 
4. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr skal i sin anmodning anføre den 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsmæssige begrundelse for, at en 
bestemt sag er blevet udvalgt med henblik 
på forelæggelse af et resumé af den 
foreløbige overensstemmelsesvurdering. 
Ved udvælgelsen af en specifik sag med 
henblik på forelæggelse skal der tages 
behørigt hensyn til princippet om 
ligebehandling.
Senest fem dage efter modtagelsen af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyrs anmodning, underretter det 
bemyndigede organ fabrikanten herom. 
3. Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr kan fremsætte bemærkninger til 
resuméet af den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering senest 60 
dage efter forelæggelsen af dette resumé. 
Inden for denne periode og senest 30 dage 
efter forelæggelsen kan 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr anmode om yderligere oplysninger, 
som af videnskabeligt underbyggede 
grunde er nødvendige til analysen af det 
bemyndigede organs foreløbige 
overensstemmelsesvurdering. Dette kan 
omfatte en anmodning om prøver eller et 
besøg på fabrikantens anlæg. Indtil 
fremlæggelse af de supplerende 
oplysninger, der anmodes om, 
suspenderes fristen for indsendelse af de 
bemærkninger, der er omhandlet i første 
punktum. Efterfølgende anmodninger om 
supplerende oplysninger fra 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr suspenderer ikke fristen for 
fremsættelse af bemærkninger.
4. Det bemyndigede organ tager behørigt 
hensyn til alle bemærkninger, som det har 
modtaget i overensstemmelse med stk. 3. 
Det giver Kommissionen en redegørelse 
for, hvordan der er taget højde for dem, 
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herunder enhver behørig begrundelse for 
ikke at følge de modtagne bemærkninger, 
og dets endelige afgørelse om den 
pågældende overensstemmelsesvurdering. 
Kommissionen videresender straks disse 
oplysninger til Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. 
5. Hvis det skønnes nødvendigt for at 
beskytte patienters sikkerhed og 
folkesundheden, kan Kommissionen ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter beslutte, 
hvilke specifikke kategorier eller grupper 
af udstyr, bortset fra udstyr i klasse III, 
stk. 1-4 skal finde anvendelse på i en 
forud bestemt periode. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3.
Foranstaltninger i henhold til dette stykke 
kan kun berettiges ud fra et eller flere af 
følgende kriterier:
a) det nye ved udstyret eller den teknologi, 
det er baseret på, og de betydelige kliniske 
eller sundhedsmæssige virkninger heraf
b) en negativ ændring i forholdet mellem 
fordele og risici ved en specifik kategori 
eller gruppe af udstyr som følge af 
videnskabeligt underbyggede 
sundhedsproblemer i forbindelse med 
komponenter eller udgangsmateriale eller 
for så vidt angår virkningerne for 
sundheden i tilfælde af mangler 
c) indberetning af et stigende antal 
alvorlige forhold i overensstemmelse med 
artikel 61 i forbindelse med en specifik 
kategori eller gruppe af udstyr
d) væsentlige forskelle i 
overensstemmelsesvurderinger, der er 
foretaget af forskellige bemyndigede 
organer, af stort set ens udstyr 
e) folkesundhedsproblemer vedrørende en 
specifik kategori eller gruppe af udstyr 
eller den teknologi, som det er baseret på.
6. Kommissionen skal gøre et 
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sammendrag af de bemærkninger, der er 
fremsat i henhold til stk. 3, og resultatet af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren 
tilgængelige for offentligheden. 
Kommissionen må ikke videregive 
personoplysninger eller oplysninger af 
kommercielt fortrolig karakter.
7. Kommissionen etablerer med henblik 
på denne artikel den tekniske 
infrastruktur til elektronisk 
dataudveksling mellem bemyndigede 
organer og Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr. 
8. Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter vedtage de 
nærmere bestemmelser og de 
proceduremæssige aspekter vedrørende 
fremlæggelse og analyse af resuméet af 
den foreløbige 
overensstemmelsesvurdering i 
overensstemmelse med stk. 2 og 3. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 88, stk. 
3. 

Or. en

Ændringsforslag 82

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

b) at kontrollere udstyrets kliniske 
sikkerhed og effektivitet, herunder de
anførte fordele for patienten, når det 
anvendes til det tilsigtede formål over for 
målgruppen og i overensstemmelse med 
brugsanvisningen

Or. en
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Ændringsforslag 83

Forslag til forordning
Artikel 50 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kliniske afprøvninger skal designes og 
gennemføres på en sådan måde, at de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
afprøvning, er beskyttet med hensyn til 
deres rettigheder, sikkerhed og velfærd i 
overensstemmelse med artikel 50a, stk. 3,
og at kliniske data, der genereres i den 
kliniske afprøvning, bliver pålidelige og 
robuste.

Or. en

Ændringsforslag 84

Forslag til forordning
Artikel 50 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 50a
Inddragelse af en etisk komité

1. Tilladelse til at gennemføre kliniske 
afprøvninger gives kun, hvis en 
uafhængig etisk komité tidligere har 
afgivet en positiv afgørelse om 
afprøvningen.
2. Den etiske komités udtalelse skal 
navnlig omfatte den medicinske 
begrundelse, samtykke fra de 
forsøgspersoner, der deltager i den 
kliniske afprøvning, efter at disse har fået 
fulde oplysninger om den kliniske 
afprøvning samt om undersøgernes og 
undersøgelsesfaciliteternes egnethed.
3. Den etiske komité sikrer beskyttelse af 
rettigheder, sikkerhed og velfærd for de 
forsøgspersoner, der deltager i en klinisk 
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afprøvning.
4. Den er uafhængig af forskeren og 
sponsoren og fri for enhver anden
ubehørig påvirkning. Den handler i 
overensstemmelse med lovene og reglerne 
i det eller de lande, hvor forskningen skal 
gennemføres, og overholder alle relevante 
internationale normer og standarder. 
5. Den etiske komité består af et klart 
defineret antal medlemmer og 
stedfortrædere, som omfatter 
sundhedspersoner, lægpersoner og mindst 
én erfaren og vidende patient eller 
patientrepræsentant, som tilsammen har 
de relevante kvalifikationer og den 
relevante erfaring til at kunne gennemgå 
og evaluere de videnskabelige, medicinske 
og etiske aspekter af den foreslåede 
kliniske afprøvning.
6. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger for at nedsætte en etisk 
komité, hvis der ikke findes en sådan, og 
for at fremme deres arbejde. 
Medlemsstaterne offentliggør antal, 
navne og profession for medlemmerne og 
stedfortræderne i den etiske komité og 
underretter Kommissionen om 
sammensætningen af den etiske komité, 
og hvornår den påbegynder sit arbejde.

Or. en

Ændringsforslag 85

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sponsor af en klinisk afprøvning 
indgiver en ansøgning til den medlemsstat, 
hvor afprøvningen skal gennemføres, 
ledsaget af den dokumentation, der er 
omhandlet i bilag XIV, kapitel II. Senest

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

dage efter modtagelsen af ansøgningen 
underretter den berørte medlemsstat 
sponsor om, hvorvidt den kliniske 
afprøvning falder ind under denne 
forordnings anvendelsesområde, og om 
ansøgningen er fuldstændig.

Or. en

Ændringsforslag 86

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Hvis medlemsstaten finder, at den 
kliniske afprøvning, som der er ansøgt om, 
ikke falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, eller at ansøgningen 
ikke er fuldstændig, underretter den 
sponsor herom og fastsætter en frist på 
højst seks dage for sponsor til at fremsætte 
bemærkninger eller til at fuldstændiggøre 
ansøgningen.

3. Hvis medlemsstaten finder, at den 
kliniske afprøvning, som der er ansøgt om, 
ikke falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde, eller at ansøgningen 
ikke er fuldstændig, underretter den 
sponsor herom og fastsætter en frist på 
højst ti dage for sponsor til at fremsætte 
bemærkninger eller til at fuldstændiggøre 
ansøgningen.

Or. en

Ændringsforslag 87

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 88

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 89

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 1 – litra g a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ga) den metode, der skal anvendes, 
antallet af forsøgspersoner samt 
undersøgelsens forventede resultat.

Or. en

Ændringsforslag 90

Forslag til forordning
Artikel 52 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Når den kliniske afprøvning er 
afsluttet, indfører sponsor et resumé af 
resultaterne i det elektroniske system, jf. 
artikel 53, affattet på en sådan måde, at 
det er let for lægpersoner at forstå.



PR\933401DA.doc 79/117 PE507.972v02-00

DA

Or. en

Ændringsforslag 91

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 92

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Efter begrundet anmodning gøres alle 
oplysninger om specifikt medicinsk udstyr 
tilgængelige for den anmodende part 
gennem det elektroniske system, 
medmindre alle eller dele af disse 
oplysninger skal behandles fortroligt af 
følgende årsager:
a) beskyttelse af personoplysninger i 
henhold til forordning (EF) nr. 45/2001
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b) beskyttelse af kommercielt følsomme 
oplysninger
c) effektivt tilsyn med gennemførelsen af 
den kliniske afprøvning fra den/de berørte 
medlemsstater(s) side.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at sundhedspersoner også får passende adgang til det elektroniske system for 
kliniske afprøvninger, eftersom det indeholder indberetninger om alvorlige hændelser og 
mangler ved udstyret. Det er også vigtigt at sikre, at der, hvis det er i samfundets interesse, 
findes en mulighed for at anmode om eksisterende oplysninger, som ellers ikke er tilgængelige 
uden særlig anmodning.

Ændringsforslag 93

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en klinisk 
afprøvning eller har krævet en væsentlig 
ændring eller midlertidig standsning af en 
klinisk afprøvning eller af sponsoren er 
blevet underrettet om, at en klinisk 
afprøvning af sikkerhedsgrunde er blevet 
afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om sin beslutning og 
begrundelsen herfor ved hjælp af det 
elektroniske system, som er omhandlet i 
artikel 53.

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en klinisk 
afprøvning eller har krævet en væsentlig 
ændring eller midlertidig standsning af en 
klinisk afprøvning eller af sponsoren er 
blevet underrettet om, at en klinisk 
afprøvning af sikkerhedsgrunde eller af 
virkningsmæssige grunde er blevet 
afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om sin beslutning og 
begrundelsen for beslutningen ved hjælp 
af det elektroniske system, som er 
omhandlet i artikel 53.

Or. en
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Ændringsforslag 94

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis sponsor af sikkerhedsgrunde 
midlertidigt har standset en klinisk 
afprøvning, informerer sponsor de berørte 
medlemsstater senest 15 dage efter den 
midlertidige standsning.

1. Hvis sponsor af sikkerhedsgrunde eller 
af virkningsmæssige grunde midlertidigt 
har standset en klinisk afprøvning, 
informerer sponsor de berørte 
medlemsstater senest 15 dage efter den 
midlertidige standsning.

Or. en

Ændringsforslag 95

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sponsor underretter hver berørt 
medlemsstat om afslutningen af den 
kliniske afprøvning i den pågældende 
medlemsstat og giver en begrundelse i 
tilfælde af en afbrydelse. Denne 
underretning foretages senest 15 dage efter 
afslutningen af den kliniske afprøvning i 
den pågældende medlemsstat.

2. Sponsor underretter hver berørt 
medlemsstat om afslutningen af den 
kliniske afprøvning i den pågældende 
medlemsstat og giver en begrundelse i 
tilfælde af en afbrydelse, således at alle 
medlemsstater kan underrette sponsorer, 
der gennemfører lignende kliniske 
afprøvninger samtidigt inden for EU, om 
resultatet af den pågældende kliniske 
afprøvning. Denne underretning foretages 
senest 15 dage efter afslutningen af den 
kliniske afprøvning i den pågældende 
medlemsstat.

Hvis afprøvningen gennemføres i mere end 
én medlemsstat, underretter sponsor alle 
berørte medlemsstater om den samlede 
afslutning af den kliniske afprøvning. 
Denne underretning foretages senest 15 
dage efter den kliniske afprøvnings 
samlede afslutning.

Hvis afprøvningen gennemføres i mere end 
én medlemsstat, underretter sponsor alle 
berørte medlemsstater om den samlede 
afslutning af den kliniske afprøvning.
Underretning om grunden til den tidlige 
afbrydelse af den kliniske afprøvning 
gives også til alle medlemsstater, således 
at alle medlemsstater kan underrette 
sponsorer, der gennemfører lignende 
kliniske afprøvninger samtidigt inden for 
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EU, om resultatet af den pågældende 
kliniske afprøvning. Denne underretning 
foretages senest 15 dage efter den kliniske 
afprøvnings samlede afslutning.

Or. en

Ændringsforslag 96

Forslag til forordning
Artikel 58 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne ansøgning foreslår sponsor en af 
de berørte medlemsstater som 
koordinerende medlemsstat. Hvis den 
pågældende medlemsstat ikke ønsker at 
være koordinerende medlemsstat, skal den 
senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningen aftale med en anden berørt 
medlemsstat, at denne skal være 
koordinerende medlemsstat. Hvis ingen 
andre medlemsstater ønsker at være 
koordinerende medlemsstat, bliver den 
medlemsstat, som sponsor har foreslået, 
koordinerende medlemsstat. Hvis en anden 
medlemsstat end den, sponsor har foreslået, 
bliver koordinerende medlemsstat, starter 
den frist, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, 
dagen efter medlemsstatens accept.

2. I denne ansøgning foreslår sponsor en af 
de berørte medlemsstater som 
koordinerende medlemsstat. Den 
rapporterende medlemsstat vælges blandt 
de berørte medlemsstater, hvor de fleste af 
de forsøgspersoner, der deltager i den 
kliniske afprøvning, bor. Hvis den 
pågældende medlemsstat ikke ønsker at 
være koordinerende medlemsstat, skal den 
senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningen aftale med en anden berørt 
medlemsstat, at denne skal være 
koordinerende medlemsstat. Hvis ingen 
andre medlemsstater ønsker at være 
koordinerende medlemsstat, bliver den 
medlemsstat, som sponsor har foreslået, 
koordinerende medlemsstat. Hvis en anden 
medlemsstat end den, sponsor har foreslået, 
bliver koordinerende medlemsstat, starter 
den frist, der er nævnt i artikel 51, stk. 2, 
dagen efter medlemsstatens accept.

Or. en
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Ændringsforslag 97

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

a) ethvert alvorligt forhold, herunder tid 
og sted for forholdet, i forbindelse med 
udstyr, der er gjort tilgængeligt på EU-
markedet; hvis det er muligt, inddrager 
fabrikanten oplysninger om den patient 
eller bruger og sundhedsperson, der er 
involveret i forholdet

Or. en

Ændringsforslag 98

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder.

3. Medlemsstaterne træffer alle passende 
foranstaltninger, herunder målrettede 
oplysningskampagner, for at tilskynde 
sundhedspersoner, brugere og patienter til 
at indberette formodede alvorlige forhold, 
jf. stk. 1, litra a), til deres kompetente 
myndigheder samt give dem mulighed 
herfor. De giver Kommissionen 
meddelelse om foranstaltningerne.

De registrerer sådanne indberetninger 
centralt på nationalt niveau. Hvis en 
kompetent myndighed i en medlemsstat 
modtager sådanne indberetninger, skal den
træffe de nødvendige foranstaltninger til 
at sikre, at fabrikanten af det pågældende 
udstyr, er underrettet om forholdet. 
Fabrikanten skal sikre en passende 
opfølgning.

De kompetente myndigheder i 
medlemsstaterne registrerer sådanne 
indberetninger centralt på nationalt niveau. 
Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat modtager sådanne 
indberetninger, skal den straks underrette
fabrikanten af det pågældende udstyr. 
Fabrikanten skal sikre en passende 
opfølgning.

Hvis en kompetent myndighed i en 
medlemsstat konstaterer, at de modtagne 
indberetninger i henhold til første afsnit 
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vedrører et alvorligt forhold, registrerer 
den straks disse indberetninger i det 
elektroniske system, jf. artikel 62, 
medmindre fabrikanten allerede har 
indberettet samme forhold.

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

Kommissionen udvikler i samarbejde med
medlemsstaterne og i samråd med 
relevante samarbejdspartnere, herunder 
patient- og forbrugerorganisationer,
standardiserede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters
elektroniske og ikkeelektroniske
indberetning af alvorlige forhold.

Or. en

Begrundelse

Indsatsen vedrørende sundhedspersoners, brugeres og patienters indberetninger bør styrkes. 
De standardiserede formularer bør udvikles af Kommissionen, med input fra patient- og 
forbrugerorganisationer, i både et elektronisk og et ikkeelektronisk format for brugere uden 
internetadgang eller it-færdigheder.

Ændringsforslag 99

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Hvis der foreligger en legitim interesse i at tilegne sig viden om alvorlige hændelser 
vedrørende konkret medicinsk udstyr på et tidligt tidspunkt, skal der etableres en omfattende 
ret til oplysninger.
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Ændringsforslag 100

Forslag til forordning
Artikel 62 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen sikrer, at offentligheden 
får adgang til det elektroniske system, med
hensigtsmæssigt adgangsniveau. Navnlig 
sikrer Kommissionen eksempelvis, at 
oplysninger, der anmodes om vedrørende 
konkret medicinsk udstyr, straks og senest 
efter 15 dage gøres tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Hvis der foreligger en legitim interesse i at tilegne sig viden om alvorlige hændelser 
vedrørende konkret medicinsk udstyr på et tidligt tidspunkt, skal der etableres en omfattende 
ret til oplysninger.

Ændringsforslag 101

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Begrundelse

Vedrører medtagelsen af denne bestemmelse i artikel 61, stk. 3.
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Ændringsforslag 102

Forslag til forordning
Artikel 68 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De oplysninger, der er nævnt i stk. 1, sendes 
straks via det elektroniske system til alle berørte 
kompetente myndigheder og skal være 
tilgængelige for medlemsstaterne, Kommissionen, 
agenturet og sundhedspersoner. Kommissionen
sikrer desuden, at offentligheden får adgang til 
det elektroniske system, med hensigtsmæssigt 
adgangsniveau. Navnlig sikrer Kommissionen 
eksempelvis, at oplysninger, der anmodes om 
vedrørende konkret medicinsk udstyr, straks og 
senest efter 15 dage gøres tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at agenturet og sundhedspersoner også får fuld adgang til det elektroniske 
system for markedsovervågning, eftersom det indeholder vigtige oplysninger om udstyr, som 
udgør en sundhedsrisiko. Offentligheden får muligvis en differentieret adgang, men hvis der 
foreligger en legitim interesse i at tilegne sig viden om alvorlige hændelser vedrørende 
konkret medicinsk udstyr på et tidligt tidspunkt, skal der etableres en omfattende ret til 
oplysninger.

Ændringsforslag 103

Forslag til forordning
Artikel 78 – stk. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en
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Begrundelse

Der bør oprettes et rådgivende udvalg, der ikke giver specialistrådgivning og ekspertise fra 
sag til sag, men derimod direkte, for at støtte det arbejde, der gøres i Kommissionen, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr og medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 104

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- undersøgelse af spørgsmål med relation 
til proceduren for gensidig anerkendelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 41e.

Or. en

Ændringsforslag 105

Forslag til forordning
Artikel 78 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Artikel 78a

Rådgivende udvalg
1. Der nedsættes et tværfagligt rådgivende 
udvalg bestående af eksperter og 
repræsentanter for interessent- og 
civilsamfundsorganisationer med henblik 
på at tilbyde bistand, videnskabelig 
rådgivning og ekspertise til 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr, Kommissionen og 
medlemsstaterne om forskellige aspekter 
vedrørende medicinsk teknologi for så vidt 
angår medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik, 
grænsetilfælde vedrørende lægemidler, 
humane væv og celler, kosmetik, biocider, 
fødevarer og eventuelt andre produkter 
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samt yderligere aspekter vedrørende 
gennemførelsen af denne forordning. 
2. Det rådgivende udvalg rådfører sig med 
Det Europæiske Lægemiddelagentur og 
Den Europæiske 
Fødevaresikkerhedsautoritet, når det 
behandler grænsetilfælde, der involverer 
lægemidler og fødevarer. 
3. Kommissionen yder den logistiske
bistand til det rådgivende udvalgs 
aktiviteter.

Or. en

Begrundelse

Der bør oprettes et rådgivende udvalg, der ikke giver specialistrådgivning og ekspertise fra 
sag til sag, men derimod direkte, for at støtte det arbejde, der gøres i Kommissionen, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr og medlemsstaterne. 

Ændringsforslag 106

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) undersøge spørgsmål med relation til 
proceduren for gensidig anerkendelse i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 41e

Or. en

Ændringsforslag 107

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

medikoindustrien, som kan påvirke deres 
upartiskhed. De forpligter sig til at handle 
uafhængigt og i offentlighedens interesse. 
De skal afgive en erklæring, hvori de 
anfører om de har direkte eller indirekte 
interesser i medikoindustrien, og ajourføre 
denne erklæring, når der indtræder en 
relevant ændring. Efter anmodning gøres 
denne erklæring om interesser tilgængelig 
for offentligheden.

Or. en

Ændringsforslag 108

Forslag til forordning
Artikel 82 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. Eksperter, der deltager i det rådgivende 
udvalg som omhandlet i artikel 78a, skal 
afgive en erklæring om deres interesser i 
den pågældende sag.

Or. en

Ændringsforslag 109

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at
tilskynde til oprettelse af registre over
specifikke typer af udstyr for at samle 
erfaring vedrørende brugen af dette udstyr, 

Kommissionen og medlemsstaterne træffer 
alle passende foranstaltninger for at sikre
oprettelse af registre over medicinsk udstyr 
for at samle erfaring vedrørende brugen af 
dette udstyr, efter at udstyret er bragt i 



PE507.972v02-00 90/117 PR\933401DA.doc

DA

efter at udstyret er bragt i omsætning. 
Sådanne registre skal bidrage til den 
uafhængige evaluering af udstyrets 
sikkerhed og ydeevne på lang sigt.

omsætning. Registre over medicinsk 
udstyr i klasse IIb og III oprettes 
systematisk. Sådanne registre skal bidrage 
til den uafhængige evaluering af udstyrets 
sikkerhed og ydeevne på lang sigt.

Or. en

Ændringsforslag 110

Forslag til forordning
Kapitel II - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel II Kapitel VI
Tilgængeliggørelse af udstyr, de 
erhvervsdrivendes forpligtelser, 
oparbejdning, CE-mærkning, fri 

bevægelighed

Tilgængeliggørelse af udstyr, de 
erhvervsdrivendes forpligtelser, 
oparbejdning, CE-mærkning, fri 

bevægelighed
Artikler i dette kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22

Or. en

Ændringsforslag 111

Forslag til forordning
Kapitel VI b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VII
Oparbejdning af medicinsk udstyr

Artikler i dette kapitel: 15a, 15b, 15c, 15d

Or. en
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Ændringsforslag 112

Forslag til forordning
Kapitel III - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel III Kapitel VIII
Identifikation og sporbarhed af udstyr, 

registrering af udstyr og erhvervsdrivende,
sammenfatning af sikkerhed og klinisk 

ydeevne, europæisk database for medicinsk 
udstyr

Identifikation og sporbarhed af udstyr, 
registrering af udstyr og erhvervsdrivende, 
europæisk database for medicinsk udstyr

Artikler i dette kapitel: 23, 24, 25, 27

Or. en

Ændringsforslag 113

Forslag til forordning
Kapitel IV - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IV Kapitel IV

Bemyndigede organer Bemyndigede organer
Artikler i dette kapitel: 28, 29, 30, 31, 32, 
33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40a, 43

Or. en

Ændringsforslag 114

Forslag til forordning
Kapitel V - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel V Kapitel II
Klassificering og 

overensstemmelsesvurdering
Klassificering af medicinsk udstyr
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Artikler i dette kapitel: 41

Or. en

Ændringsforslag 115

Forslag til forordning
Kapitel II a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel III
Markedsføringstilladelse og 
overensstemmelsesvurdering

Artikler i dette kapitel: 26, 41a, 41b, 41c, 
41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 47, 
48

Or. en

Ændringsforslag 116

Forslag til forordning
Kapitel VI - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VI Kapitel V
Klinisk evaluering og kliniske 

afprøvninger
Klinisk evaluering og kliniske 

afprøvninger

Artikler i dette kapitel: 49, 50, 50a, 51, 52, 
53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en
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Ændringsforslag 117

Forslag til forordning
Kapitel VII - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VII Kapitel IX
Overvågning og markedstilsyn Overvågning og markedstilsyn

Artikler i dette kapitel: 61, 62, 63, 64, 65, 
66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en

Ændringsforslag 118

Forslag til forordning
Kapitel VIII - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel VIII Kapitel X
Samarbejde mellem medlemsstaterne, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 

Udstyr, EU-referencelaboratorier, registre 
over udstyr

Samarbejde mellem medlemsstaterne, 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 

Udstyr, EU-referencelaboratorier, registre 
over udstyr

Artikler i dette kapitel: 76, 77, 78, 78a, 79, 
80, 81, 82, 83

Or. en

Ændringsforslag 119

Forslag til forordning
Kapitel IX - titel

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kapitel IX Kapitel XI
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Tavshedspligt, databeskyttelse, 
finansiering og sanktioner

Tavshedspligt, databeskyttelse, 
finansiering og sanktioner

Artikler i dette kapitel: 84, 85, 86, 87

Or. en

Ændringsforslag 120

Forslag til forordning
Bilag I – DEL III – punkt 19.2 – litra n

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

n) Hvis udstyret er beregnet til 
engangsbrug, en angivelse af dette.
Fabrikanten skal fremvise tilstrækkelig 
dokumentation for, at udstyret ikke kan 
oparbejdes på sikker vis. En fabrikants 
angivelse af engangsbrug skal være 
konsekvent i hele Unionen.

Or. en

Ændringsforslag 121

Forslag til forordning
Bilag I – DEL III – punkt 19.2 – litra o

Kommissionens forslag Ændringsforslag

o) Hvis udstyret er engangsudstyr, der er 
blevet oparbejdet, en angivelse af dette, 
samt af hvor mange 
oparbejdningscyklusser der allerede er 
udført, og eventuelle begrænsninger med 
hensyn til antallet af 
oparbejdningscyklusser. 

udgår

Or. en
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Ændringsforslag 122

Forslag til forordning
Bilag I – DEL III – punkt 19.3 – litra k

Kommissionens forslag Ændringsforslag

k) For genanvendeligt udstyr oplysninger 
om, hvilke metoder der bør anvendes, for 
at genanvendelse kan finde sted, herunder 
rensning, desinfektion, dekontaminering, 
emballering og i givet fald den validerede 
gensteriliseringsmetode. Der bør 
forelægges oplysninger til fastlæggelse af, 
hvornår udstyret ikke længere bør 
genanvendes, f.eks. tegn på 
materialeforringelse eller det maksimale 
antal tilladte genanvendelser.

k) For genanvendeligt udstyr oplysninger 
om, hvilke metoder der bør anvendes, for 
at genanvendelse kan finde sted, herunder 
rensning, desinfektion, dekontaminering, 
emballering, det maksimale antal tilladte 
genanvendelser og i givet fald den 
validerede gensteriliseringsmetode. Der 
bør forelægges oplysninger til fastlæggelse 
af, hvornår udstyret ikke længere bør 
genanvendes, f.eks. tegn på 
materialeforringelse.

Or. en

Ændringsforslag 123

Forslag til forordning
Bilag I – DEL III – punkt 19.3 – litra l

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

l) Hvis det af udstyret fremgår, at det er 
beregnet til engangsbrug, skal der 
vedlægges samtlige oplysninger om de 
kendte karakteristika og tekniske faktorer, 
som fabrikanten har kendskab til kan 
udgøre en risiko, hvis udstyret 
genanvendes, undtaget herfra er udstyr 
som omhandlet i artikel 15b. Såfremt der i 
overensstemmelse med afsnit 19.1, litra e), 
ikke er behov for brugsanvisninger, skal 
oplysningerne være tilgængelige for 
brugeren efter anmodning.

Or. en
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Ændringsforslag 124

Forslag til forordning
Bilag II - punkt 6.1 - litra d

Kommissionens forslag Ændringsforslag

d) planen for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, og 
evalueringsrapporten vedrørende denne 
kliniske opfølgning i henhold til del B i 
bilag XIII eller en begrundelse for, hvorfor 
klinisk opfølgning, efter at udstyret er bragt 
i omsætning, ikke anses for nødvendig eller 
hensigtsmæssig.

d) planen for klinisk opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, og 
evalueringsrapporten vedrørende denne 
kliniske opfølgning, herunder en 
vurdering af denne evalueringsrapport 
foretaget af et uafhængigt videnskabeligt 
organ for medicinsk udstyr i klasse III, i
henhold til del B i bilag XIII eller en 
begrundelse for, hvorfor klinisk 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, ikke anses for nødvendig eller 
hensigtsmæssig.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at styrke gennemsigtigheden er der behov for, at et uafhængigt videnskabeligt 
organ foretager en ekstra vurdering af fabrikantens evalueringsrapport vedrørende den 
kliniske opfølgning for så vidt angår udstyr i højeste risikoklasse. ...

Ændringsforslag 125

Forslag til forordning
Bilag V - Del A - punkt 10

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10. oparbejdet engangsudstyr (ja/nej) 10. for engangsudstyr: en begrundelse, jf. 
artikel 15a, stk. 3

Or. en
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Ændringsforslag 126

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 1 – punkt 1.1 – underpunkt 1.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.1.4. Det bemyndigede organs 
organisationsstruktur, ansvarsfordeling og 
drift skal være af en sådan art, at det sikres, 
at der er tillid til gennemførelsen af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
og resultaterne heraf.

1.1.4. Det bemyndigede organs 
organisationsstruktur, ansvarsfordeling og 
drift skal være af en sådan art, at det sikres, 
at der er tillid til gennemførelsen af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
og resultaterne heraf.

Organisationsstruktur samt funktioner, 
ansvar og myndighed for så vidt angår dets 
øverste ledelse og andet personale med 
indflydelse på gennemførelsen og 
resultaterne af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
skal klart dokumenteres.

Organisationsstruktur samt funktioner, 
ansvar og myndighed for så vidt angår dets 
øverste ledelse og andet personale med 
indflydelse på gennemførelsen og 
resultaterne af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
skal klart dokumenteres. Sådanne 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige.

Or. en

Ændringsforslag 127

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 1 – punkt 1.2 – underpunkt 1.2.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.3. Det bemyndigede organ, dets øverste 
ledelse og det personale, der er ansvarligt 
for at foretage 
overensstemmelsesvurderingen, må ikke

1.2.3. Det bemyndigede organ, dets øverste 
ledelse og det personale, der er ansvarligt 
for at foretage 
overensstemmelsesvurderingen, må ikke

- være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af produkterne eller bemyndiget 
repræsentant for nogle af disse parter. 
Dette forhindrer ikke købet og anvendelsen 
af vurderede produkter, der er nødvendige 
for det bemyndigede organs aktiviteter
(f.eks. måleudstyr), gennemførelsen af 
overensstemmelsesvurderingen eller 
anvendelse af sådanne produkter i 

- være konstruktør, fabrikant, leverandør, 
montør, køber, ejer, bruger eller reparatør 
af produkterne eller bemyndiget 
repræsentant for nogle af disse parter. 
Dette forhindrer ikke købet og anvendelsen 
af vurderede produkter, der er nødvendige 
for det bemyndigede organs aktiviteter
(f.eks. måleudstyr), gennemførelsen af 
overensstemmelsesvurderingen eller 
anvendelse af sådanne produkter i 
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personligt øjemed personligt øjemed
- være direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, omsætning, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af de 
produkter, som de vurderer, eller 
repræsentere parter, der er involveret i 
disse aktiviteter. De må ikke deltage i 
aktiviteter, som kan være i strid med deres 
objektivitet og integritet i forbindelse med 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre

- være direkte involveret i konstruktion, 
fremstilling, omsætning, installering, 
anvendelse eller vedligeholdelse af de 
produkter, som de vurderer, eller 
repræsentere parter, der er involveret i 
disse aktiviteter. De må ikke deltage i 
aktiviteter, som kan være i strid med deres 
objektivitet og integritet i forbindelse med 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de er bemyndiget til at udføre

- tilbyde eller levere nogen tjeneste, der 
kan skade tilliden til deres uafhængighed, 
upartiskhed og objektivitet. De må navnlig 
ikke tilbyde eller yde rådgivningsservice til 
fabrikanten, dennes bemyndigede 
repræsentant, en leverandør eller en 
konkurrent, med hensyn til konstruktion, 
fremstilling, markedsføring eller 
vedligeholdelse af produkter eller 
processer, der er genstand for bedømmelse. 
Dette forhindrer ikke generelle 
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 
lovgivningen om medicinsk udstyr eller 
tilknyttede standarder, der ikke er 
kundespecifikke.

- tilbyde eller levere nogen tjeneste, der 
kan skade tilliden til deres uafhængighed, 
upartiskhed og objektivitet. De må navnlig 
ikke tilbyde eller yde rådgivningsservice til 
fabrikanten, dennes bemyndigede 
repræsentant, en leverandør eller en 
konkurrent, med hensyn til konstruktion, 
fremstilling, markedsføring eller 
vedligeholdelse af produkter eller 
processer, der er genstand for bedømmelse. 
Dette forhindrer ikke generelle 
uddannelsesaktiviteter i forbindelse med 
lovgivningen om medicinsk udstyr eller 
tilknyttede standarder, der ikke er 
kundespecifikke.

Det bemyndigede organ dokumenterer 
over for den nationale myndighed, at der 
ikke foreligger interessekonflikter i 
henhold til dette punkt. Den nationale 
myndighed aflægger rapport til 
Kommissionen to gange årligt i fuld 
åbenhed.

Or. en

Ændringsforslag 128

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 1 – punkt 1.2 – underpunkt 1.2.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.2.6. Det bemyndigede organ skal sikre og 1.2.6. Det bemyndigede organ skal sikre og 
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dokumentere, at dets dattervirksomheders, 
underentreprenørers eller eventuelle 
tilknyttede organers aktiviteter ikke 
påvirker uafhængigheden, uvildigheden og 
objektiviteten af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.

dokumentere, at dets dattervirksomheders, 
underentreprenørers eller eventuelle 
tilknyttede organers aktiviteter ikke 
påvirker uafhængigheden, uvildigheden og 
objektiviteten af dets 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter.
Det bemyndigede organ dokumenterer 
den fulde overholdelse af dette punkt over 
for den nationale myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 129

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 1 – punkt 1.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.3. Tavshedspligt 1.3. Tavshedspligt
Et bemyndiget organs personale har 
tavshedspligt med hensyn til alle 
oplysninger, det kommer i besiddelse af 
ved udførelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning, undtagen over for de 
nationale myndigheder med ansvar for de 
bemyndigede organer, de kompetente 
myndigheder eller Kommissionen. 
Ejendomsrettigheder skal beskyttes. Med 
henblik herpå skal det bemyndigede organ 
have indført dokumenterede procedurer.

Et bemyndiget organs personale har 
tavshedspligt med hensyn til alle 
oplysninger, det kommer i besiddelse af 
ved udførelsen af sine opgaver i henhold til 
denne forordning, i begrundede tilfælde og
undtagen over for de nationale 
myndigheder med ansvar for de 
bemyndigede organer, de kompetente 
myndigheder eller Kommissionen. 
Ejendomsrettigheder skal beskyttes. Med 
henblik herpå skal det bemyndigede organ 
have indført dokumenterede procedurer.

Hvis offentligheden eller 
sundhedspersoner anmoder om 
oplysninger eller data, offentliggør det 
bemyndigede organ grundene til, at de 
pågældende oplysninger ikke kan 
udleveres.

Or. en
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Ændringsforslag 130

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 131

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.1. Generelt 3.1. Generelt
3.1.1. Et bemyndiget organ skal være i 
stand til at udføre alle de opgaver, det 
pålægges ved denne forordning, med den 
størst mulig faglige integritet og den 
nødvendige tekniske kompetence på det 
specifikke område, uanset om disse 
opgaver udføres af det bemyndigede organ 
selv eller på dets vegne og på dets ansvar.

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

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

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

med de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
det er bemyndiget til at udføre.

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

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

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

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

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

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

3.1.3a. Det bemyndigede organ stiller 
listen over sit personale og dets 
ekspertiseområder til rådighed for 
Kommissionen og efter anmodning for 
andre parter. Denne liste opdateres 
løbende.

Or. en
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Ændringsforslag 132

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.2. – underpunkt 3.2.3.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.2.3. Det personale, der er ansvarligt for at 
godkende det personale, der skal udføre 
specifikke 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og det personale, der har det overordnede 
ansvar for den endelige evaluering og 
beslutningstagning vedrørende 
certificering, skal være ansat i selve det 
bemyndigede organ og må ikke være 
underentreprenører. Dette personale skal 
tilsammen have dokumenteret viden og 
erfaring inden for følgende områder:

3.2.3. Det personale, der er ansvarligt for at 
godkende det personale, der skal udføre 
specifikke 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og det personale, der har det overordnede 
ansvar for den endelige evaluering og 
beslutningstagning vedrørende 
certificering, skal være ansat i selve det 
bemyndigede organ og må ikke være 
underentreprenører. Dette personale skal 
tilsammen have dokumenteret viden og 
erfaring inden for følgende områder:

- Unionens lovgivning om medicinsk 
udstyr og relevante vejledninger

- Unionens lovgivning om medicinsk 
udstyr og relevante vejledninger

-
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
i overensstemmelse med denne forordning

-
overensstemmelsesvurderingsprocedurerne 
i overensstemmelse med denne forordning

- et bredt grundlag inden for teknologier 
vedrørende medicinsk udstyr, 
medikoindustrien og konstruktion og 
fremstilling af medicinsk udstyr

- et bredt grundlag inden for teknologier 
vedrørende medicinsk udstyr, 
medikoindustrien og konstruktion og 
fremstilling af medicinsk udstyr

- det bemyndigede organs 
kvalitetsstyringssystem og procedurer i 
forbindelse hermed

- det bemyndigede organs 
kvalitetsstyringssystem og procedurer i 
forbindelse hermed

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

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

- uddannelse af relevans for personale, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter i 
forbindelse med medicinsk udstyr

- uddannelse af relevans for personale, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter i 
forbindelse med medicinsk udstyr

- den nødvendige færdighed i at udarbejde 
de attester, journaler og rapporter, som 
dokumenterer, at 
overensstemmelsesvurderingerne er 
korrekt udført.

- den nødvendige færdighed i at udarbejde 
de attester, journaler og rapporter, som 
dokumenterer, at 
overensstemmelsesvurderingerne er 
korrekt udført.
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- mindst tre års passende erfaring med 
overensstemmelsesvurderinger i et 
bemyndiget organ.

Or. en

Ændringsforslag 133

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.2. – underpunkt 3.2.4.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3.2.4. Kliniske eksperter: Bemyndigede 
organer skal permanent råde over 
personale med ekspertise inden for design 
af kliniske afprøvninger, medicinske 
statistikker, klinisk patientbehandling, god 
klinisk praksis inden for kliniske 
afprøvninger og farmakologi. Dette 
personale skal integreres i det 
bemyndigede organs beslutningsproces på 
en stabil måde med henblik på at:

- identificere de tilfælde, hvor der kræves 
input fra specialister til vurdering af den 
kliniske evaluering, som er foretaget af 
fabrikanten, og identificere tilstrækkeligt 
kvalificerede eksperter

- identificere de tilfælde, hvor der kræves 
input fra specialister til vurdering af de 
kliniske afprøvningsplaner og den kliniske 
evaluering, som er foretaget af fabrikanten, 
og identificere tilstrækkeligt kvalificerede 
eksperter

- sørge for passende uddannelse af eksterne 
kliniske eksperter med hensyn til kravene i 
denne forordning, delegerede retsakter 
og/eller gennemførelsesretsakter, 
harmoniserede standarder, fælles tekniske 
specifikationer og vejledningsdokumenter 
og sikre, at de eksterne kliniske eksperter 
får fuldt kendskab til baggrunden for og 
konsekvenserne af deres vurdering og 
rådgivning

- sørge for passende uddannelse af eksterne 
kliniske eksperter med hensyn til kravene i 
denne forordning, delegerede retsakter 
og/eller gennemførelsesretsakter, 
harmoniserede standarder, fælles tekniske 
specifikationer og vejledningsdokumenter 
og sikre, at de eksterne kliniske eksperter 
får fuldt kendskab til baggrunden for og 
konsekvenserne af deres vurdering og 
rådgivning

- kunne drøfte de kliniske data, der er 
indeholdt i fabrikantens kliniske 
evaluering, med fabrikanten og med 
eksterne kliniske eksperter og på passende 
vis vejlede eksterne kliniske eksperter i 

- kunne drøfte begrundelsen for den 
planlagte undersøgelses udformning, de 
kliniske afprøvningsplaner og de mulige 
kontrolindgreb med fabrikanten og med 
eksterne kliniske eksperter og på passende 
vis vejlede eksterne kliniske eksperter i 
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vurdering af den kliniske evaluering vurdering af den kliniske evaluering
- kunne anfægte – på et videnskabeligt 
grundlag - de fremlagte kliniske data og 
resultaterne af de eksterne kliniske 
eksperters vurdering af fabrikantens 
kliniske evaluering

- kunne anfægte – på et videnskabeligt 
grundlag - de kliniske afprøvningsplaner 
og de fremlagte kliniske data og 
resultaterne af de eksterne kliniske 
eksperters vurdering af fabrikantens 
kliniske evaluering

- kunne sikre sammenlignelighed af og 
konsekvens i de kliniske vurderinger, der 
foretages af kliniske eksperter

- kunne sikre sammenlignelighed af og 
konsekvens i de kliniske vurderinger, der 
foretages af kliniske eksperter

- kunne foretage en objektiv klinisk 
bedømmelse med hensyn til vurderingen af 
fabrikantens kliniske evaluering og komme 
med en anbefaling til det bemyndigede 
organs beslutningstager.

- kunne foretage en objektiv klinisk 
bedømmelse med hensyn til vurderingen af 
fabrikantens kliniske evaluering og komme 
med en anbefaling til det bemyndigede 
organs beslutningstager.

- skabe forståelse omkring aktivstoffer.

Or. en

Ændringsforslag 134

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 135

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 136

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.3. – underpunkt 3.3.1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3.1. Det bemyndigede organ skal have en 
procedure for fuldt ud at dokumentere 
kvalifikationerne hos hver enkelt ansat, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og opfyldelsen af de kvalifikationskriterier, 
der er omhandlet i afsnit 3.2. I særlige 
tilfælde, hvor opfyldelsen af de 
kvalifikationskriterier, der er fastsat i 
afsnit 3.2 ikke fuldt ud kan dokumenteres, 
skal det bemyndigede organ på passende 
vis begrunde, at disse medarbejdere er 
godkendt til at udføre specifikke 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter. 

3.3.1. Det bemyndigede organ skal have en 
procedure for fuldt ud at dokumentere 
kvalifikationerne hos hver enkelt ansat, der 
deltager i 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
og opfyldelsen af de kvalifikationskriterier, 
der er omhandlet i afsnit 3.2.

Or. en
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Ændringsforslag 137

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.4.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.4. Underentreprenører og eksterne 
eksperter

3.4. Underentreprenører og eksterne 
eksperter

3.4.-1 Det bemyndigede organ skal have 
permanente "in house" kompetente 
medarbejdere og ekspertise, ikke kun på 
tekniske områder knyttet til vurderingen 
af udstyrets ydeevne, men også på det 
medicinske område. De skal kunne 
vurdere underentreprenørers kvalitet "in 
house". Som undtagelse herfra gælder 
nedenstående.

3.4.1. Uden at det berører de 
begrænsninger, der følger af afsnit 3.2., 
kan bemyndigede organer overdrage klart 
definerede dele af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
til en underentreprenør. Underentrepriser i 
forbindelse med audit af 
kvalitetsstyringssystemer eller af den 
produktrelaterede kontrol som helhed er 
ikke tilladt.

3.4.1. Uden at det berører de 
begrænsninger, der følger af afsnit 3.2., 
kan bemyndigede organer overdrage klart 
definerede dele af 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteterne 
til offentlige enheder. Kontrakter kan 
også tildeles eksterne eksperter med 
henblik på vurdering af innovativt 
medicinsk udstyr eller teknologier, hvor 
den kliniske ekspertise er begrænset.
Underentrepriser i forbindelse med audit af 
kvalitetsstyringssystemer eller af den 
produktrelaterede kontrol som helhed er 
ikke tilladt.

3.4.2. Hvis et bemyndiget organ overdrager 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
enten til en organisation eller en fysisk 
person, skal det have retningslinjer for, på 
hvilke betingelser underentreprisen kan 
finde sted. Enhver underentreprise eller 
høring af eksterne eksperter skal være 
veldokumenteret og i henhold til en 
skriftlig aftale, der blandt andet omfatter 
tavshedspligt og interessekonflikter.

3.4.2. Hvis et bemyndiget organ overdrager 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter 
enten til en organisation eller en fysisk 
person, skal det have retningslinjer for, på 
hvilke betingelser underentreprisen kan 
finde sted. Enhver underentreprise eller 
høring af eksterne eksperter skal være 
veldokumenteret, offentligt tilgængelig og 
i henhold til en skriftlig aftale, der blandt 
andet omfatter tavshedspligt og 
interessekonflikter.

3.4.3. Når underentreprenører eller 
eksterne eksperter anvendes i forbindelse 
med overensstemmelsesvurderingen, især 

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

hvad angår nyt, invasivt og nyt
implantabelt medicinsk udstyr eller 
teknologier, skal det bemyndigede organ 
råde over passende egne kompetencer på 
hvert enkelt produktområde, hvor det er 
udpeget til at lede 
overensstemmelsesvurderingen, verificere 
ekspertvurderingernes hensigtsmæssighed 
og gyldighed og træffe afgørelse om 
certificering

3.4.4. Det bemyndigede organ fastlægger 
procedurerne for at vurdere og overvåge 
alle underentreprenørers og eksterne 
eksperters kompetencer.

3.4.4. Det bemyndigede organ fastlægger 
procedurerne for at vurdere og overvåge 
alle underentreprenørers og eksterne 
eksperters kompetencer.

3.4.4a Politikken og procedurerne i punkt 
3.4.2 og 3.4.4 meddeles den nationale 
myndighed, inden eventuel 
underentreprise finder sted. 

Or. en

Ændringsforslag 138

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 3 – punkt 3.5. – underpunkt 3.5.2.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.5.2. Det skal gennemgå personalets 
kompetencer og identificere 
uddannelsesbehov, således at det krævede 
niveau for kvalifikationer og viden kan 
opretholdes.

3.5.2. Det skal gennemgå personalets 
kompetencer og identificere 
uddannelsesbehov og sikre, at der træffes 
de nødvendige foranstaltninger derfor,
således at det krævede niveau for 
kvalifikationer og viden kan opretholdes.

Or. en
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Ændringsforslag 139

Forslag til forordning
Bilag VI – stk. 4 – punkt 4.3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

- en fabrikants eller en bemyndiget 
repræsentants ansøgning om 
overensstemmelsesvurdering

- en fabrikants eller en bemyndiget 
repræsentants ansøgning om 
overensstemmelsesvurdering

- behandling af ansøgningen, herunder 
kontrol af, at dokumentationen er 
fuldstændig, bestemmelse af, om produktet 
er udstyr, og dets klassificering

- behandling af ansøgningen, herunder 
kontrol af, at dokumentationen er 
fuldstændig, bestemmelse af, om produktet 
er udstyr, og dets klassificering, samt den 
tid, der som minimum medgår til 
auditvurderingen

- hvilket sprog, der anvendes i 
ansøgningen, i korrespondancen og i den 
dokumentation, der skal fremlægges

- hvilket sprog, der anvendes i 
ansøgningen, i korrespondancen og i den 
dokumentation, der skal fremlægges

- vilkårene i aftalen med fabrikanten eller 
den bemyndigede repræsentant

- vilkårene i aftalen med fabrikanten eller 
den bemyndigede repræsentant

- de gebyrer, der skal opkræves for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

- de gebyrer, der skal opkræves for 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter

- vurderingen af relevante ændringer, der 
skal forelægges med henblik på 
forhåndsgodkendelse

- vurderingen af relevante ændringer, der 
skal forelægges med henblik på 
forhåndsgodkendelse

- planlægningen af overvågning - planlægningen af overvågning

- fornyelsen af attester. - fornyelsen af attester.

Or. en
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Ændringsforslag 140

Forslag til forordning
Bilag VII – punkt 6.9 – regel 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en

Ændringsforslag 141

Forslag til forordning
Bilag XIII – Del B – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Fabrikanten skal analysere resultaterne 
af PMCF og dokumentere dem i en PMCF-
evalueringsrapport, som skal indgå i den 
tekniske dokumentation.

3. Fabrikanten skal analysere resultaterne 
af PMCF og dokumentere dem i en PMCF-
evalueringsrapport, som skal indgå i den 
tekniske dokumentation.

For så vidt angår medicinsk udstyr i 
klasse III vurderer et uafhængigt 
videnskabeligt organ, eksempelvis en 
akademisk institution eller en 
sundhedsfaglig forening, fabrikantens 
PMCF-evalueringsrapport. Med henblik 
på gennemførelse af denne vurdering 
stiller fabrikanten de relevante 
oplysninger til rådighed for det 
uafhængige videnskabelige organ. Såvel 
fabrikantens PMCF-evalueringsrapport 
som et uafhængigt videnskabeligt organs 
vurdering deraf udgør en del af den 
tekniske dokumentation for medicinsk 
udstyr i klasse III.

Or. en



PE507.972v02-00 110/117 PR\933401DA.doc

DA

Begrundelse

Med henblik på at styrke gennemsigtigheden er der behov for, at et uafhængigt videnskabeligt 
organ foretager en ekstra vurdering af fabrikantens evalueringsrapport vedrørende den 
kliniske opfølgning for så vidt angår udstyr i højeste risikoklasse. 

Ændringsforslag 142

Forslag til forordning
Bilag XIII – Del B – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Konklusionerne i PMCF-
evalueringsrapporten tages i betragtning 
ved den kliniske evaluering, jf. artikel 49 
og del A i dette bilag, og i forbindelse med 
risikostyringen, jf. bilag I, afsnit 2. Hvis 
der i forbindelse med PMCF konstateres et 
behov for korrigerende foranstaltninger, 
skal disse iværksættes af fabrikanten.

4. Konklusionerne i PMCF-
evalueringsrapporten og, hvor det er 
relevant, et uafhængigt videnskabeligt 
organs vurdering deraf, jf. stk. 3, tages i 
betragtning ved den kliniske evaluering, jf. 
artikel 49 og del A i dette bilag, og i 
forbindelse med risikostyringen, jf. bilag I, 
afsnit 2. Hvis der i forbindelse med PMCF 
konstateres et behov for korrigerende 
foranstaltninger, skal disse iværksættes af 
fabrikanten.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at styrke gennemsigtigheden er der behov for, at et uafhængigt videnskabeligt 
organ foretager en ekstra vurdering af fabrikantens evalueringsrapport vedrørende den 
kliniske opfølgning for så vidt angår udstyr i højeste risikoklasse. 

Ændringsforslag 143

Forslag til forordning
Bilag XIV – Del I – stk. 2 – punkt 2.1.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.1. De kliniske afprøvninger udføres efter 
en relevant afprøvningsplan, der er 
videnskabeligt og teknisk tidssvarende, og 
som er udformet således, at den bekræfter 
eller afkræfter fabrikantens angivelser 
angående udstyret samt de aspekter 
vedrørende sikkerhed, ydeevne og forhold 

2.1. De kliniske afprøvninger udføres efter 
en relevant afprøvningsplan, der er 
videnskabeligt og teknisk tidssvarende, og 
som er udformet således, at den bekræfter 
eller afkræfter udstyrets tekniske ydeevne, 
udstyrets kliniske sikkerhed og effektivitet, 
når det anvendes i overensstemmelse med 
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mellem fordele og risici, der er omhandlet i 
artikel 50, stk. 1. Disse afprøvninger 
omfatter et tilstrækkeligt antal 
observationer til at sikre, at konklusionerne 
er videnskabeligt gyldige.

det tilsigtede formål over for målgruppen 
og i overensstemmelse med 
brugsanvisningen, og fabrikantens 
angivelser angående udstyret samt de 
aspekter vedrørende sikkerhed, ydeevne og 
forhold mellem fordele og risici, der er 
omhandlet i artikel 50, stk. 1. Disse 
afprøvninger omfatter et tilstrækkeligt 
antal observationer til at sikre, at 
konklusionerne er videnskabeligt gyldige.

Or. en

Ændringsforslag 144

Forslag til forordning
Bilag XIV – Del I – stk. 2 – punkt 2.3.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2.3. De kliniske afprøvning skal udføres 
under forhold, der svarer til udstyrets 
normale anvendelsesforhold.

2.3. De kliniske afprøvning skal udføres 
under forhold, der svarer til udstyrets 
normale anvendelsesforhold, og i 
overensstemmelse med det tilsigtede 
formål over for målgruppen.

Or. en

Ændringsforslag 145

Forslag til forordning
Bilag VI – Del II – stk. 1 – punkt 1.11

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1.11. Sammendrag af den kliniske 
afprøvningsplan (formål med den kliniske 
afprøvning, antal forsøgspersoner og deres 
køn, kriterier for udvælgelse af 
forsøgspersoner, forsøgspersoner under 18 
år, afprøvningsdesign, f.eks. kontrollerede 
og/eller randomiserede undersøgelser, 
planlagte datoer for påbegyndelse og 
afslutning af den kliniske afprøvning).

1.11. Sammendrag af den kliniske 
afprøvningsplan (formål med den kliniske 
afprøvning, antal forsøgspersoner og deres 
køn, kriterier for udvælgelse af 
forsøgspersoner, forsøgspersoner under 18 
år, afprøvningsdesign, f.eks. kontrollerede 
og/eller randomiserede undersøgelser, 
planlagte datoer for påbegyndelse og 
afslutning af den kliniske afprøvning). Da 
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randomiserede kontrollerede 
afprøvninger almindeligvis genererer en 
større mængde dokumentation for klinisk 
effektivitet og sikkerhed, skal anvendelse 
af andre designs eller undersøgelser 
begrundes. Valget af kontrolindgreb skal 
ligeledes begrundes. Begge begrundelser 
skal afgives af uafhængige eksperter, som 
har de nødvendige kvalifikationer og den 
nødvendige ekspertise.

Or. en
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BEGRUNDELSE

Ordføreren udtrykker tilfredshed med Kommissionens forslag om at revidere den eksisterende 
lovgivningsmæssige ramme for medicinsk udstyr. Der herskede et særligt behov for at 
revidere denne 20 år gamle ramme, og den nuværende lovgivning indeholder en række 
forbedringer. Ordføreren mener dog, at teksten kræver en række andre ændringer, som er 
beskrevet nedenfor.

Strukturering af teksten

Kommissionen foreslår en strukturering af teksten, som ikke er fuldt ud tilfredsstillende, idet 
den ikke afspejler den aktivitetsrække, der skal gennemføres, inden det medicinske udstyr kan 
tages sikkert i brug. Andet kapitel taler allerede om at markedsføre udstyret, fri bevægelighed 
eller endda oparbejdning, inden der henvises til klassificeringen af udstyret eller om valget af 
godkendelsesprocedure. Den anvendte strukturering fokuserer ligeledes på markedsføringen 
af udstyret og udstyrets frie bevægelighed i EU, mens patientsikkerheden og folkesundheden 
(klassificering, godkendelsesprocedure og kliniske afprøvninger) synes mindre vigtig.

Ordføreren mener, at udstyrets logiske livscyklusrækkefølge i højere grad skal afspejles i 
struktureringen af teksten, og foreslår derfor følgende ændring af den foreslåede 
kapitelrækkefølge: Kapitel V, afsnit 1, om udstyrets klassificering skal tages ud og behandles 
i en nyt kapitel II. Kapitel III skal beskrive de forskellige godkendelsesprocedurer for 
udstyret. Kapitel IV om bemyndigede organer bliver, hvor det er, idet dette kapitel er 
forbundet med proceduren for overensstemmelsesvurdering, som er beskrevet i foregående 
kapitel. Kapitel V fastsætter bestemmelserne om klinisk evaluering og kliniske afprøvninger, 
som skal være i overensstemmelse med de generelle krav til sikkerhed og ydeevne, på basis af 
kliniske data og dermed for godkendelse af udstyret. På baggrund af 
godkendelsesbeslutningen for udstyret behandles markedsføringen og den frie bevægelighed 
af udstyr i det foreslåede kapitel VI. Der oprettes et særskilt kapitel VII om mærkning af 
udstyr som engangsudstyr eller genanvendeligt udstyr og om oparbejdning i tilfælde af 
sidstnævnte. Kapitel VIII skal indeholde bestemmelser om identifikation og sporbarhed af 
udstyr, registrering af udstyr og erhvervsdrivende og den europæiske database for medicinsk 
udstyr. De sidste fire kapitler i Kommissionens forslag forbliver i tekstens slutning.

Klassificering af udstyr

Ordføreren er overordnet set enig i Kommissionsforslagets ændringsforslag, hvad angår 
klassificeringen af medicinsk udstyr i fire klasser alt efter risikoniveauet for patienter. Artikel 
21 i bilag VII om klassificering, hvori det anføres, at alt udstyr, der består af stoffer, der er 
beregnet til at blive indtaget, inhaleret eller administreret rektalt eller vaginalt, og som 
absorberes af eller spredes i den menneskelige krop, henhører under klasse III, er upassende. 
Dette ville påvirke en lang række medicinsk udstyr på markedet, som allerede henhører under 
artikel 5. Ordføreren foreslår, at denne nye artikel slettes.

Godkendelsessystemet for medicinsk udstyr
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Der er de seneste år blevet fundet en række væsentlige mangler i proceduren for 
overensstemmelsesvurdering, herunder den manglende gennemsigtighed, hurtig godkendelse 
og markedsføring af medicinsk udstyr på trods af utilstrækkelige patientundersøgelser og 
således utilstrækkelige kliniske data, hvilket medfører risici for patienterne.

Ordføreren mener, at det medicinske udstyr, der medfører den højeste potentielle risiko for 
patienterne, bør underkastes en strengere procedure end en overensstemmelsesvurdering. 
Denne kategori skal omfatte medicinsk udstyr, som er anført under klasse III, som implanteres 
i kroppen, med et stof, som anses for at være et lægemiddel, der er bestemt til administration 
af medicinsk udstyr, eller som er fremstillet af ikke-levedygtige væv eller celler af human 
eller animalsk oprindelse eller af derivater heraf. Ordføreren foreslår, at der i forbindelse med 
dette udstyr indføres en ny procedure for markedsføringstilladelse på centralt niveau for 
udstyr af innovativ art og på decentralt niveau for andet udstyr som anført ovenfor. 

Der oprettes et udvalg til godkendelse af medicinsk udstyr under Det Europæiske 
Lægemiddelagentur, som tager sig af den centraliserede procedure. Ordføreren foreslår 
ligeledes en mulighed for de producenter, der skal gøre brug af den decentraliserede 
procedure, at anvende den centraliserede procedure. I tilfælde af den decentraliserede 
procedure finder princippet om gensidig anerkendelse anvendelse, og Koordineringsgruppen 
for Medicinsk Udstyr (MDCG) får en fascilitatorrolle i forbindelse med uenigheder 
vedrørende markedsføringstilladerne mellem medlemsstaterne. Udvalget til godkendelse af 
medicinsk udstyr kommer med en udtalelse, såfremt uenighederne ikke kan løses. Den 
endelige beslutning træffes af Kommissionen.

For at øge gennemsigtigheden i forbindelse med godkendelsen af udstyret oprettes og 
offentliggøres der ligeledes et elektronisk system til registrering af ansøgninger, bevilling, 
ophævelse og tilbagekaldelse af markedsføringstilladelser. Det påhviler EMA og 
medlemsstaterne i givet fald at indtaste de relevante oplysninger i systemet. Medlemsstaterne 
skal i tilfælde af den decentraliserede procedure oplyse agenturet om enhver 
markedsføringstilladelse, der er blevet udstedt. Producenterne har pligt til at oplyse den 
kompetente myndighed om og dokumentere det, hvis et medicinsk udstyr ikke længere bliver 
markedsført. Der gælder strenge frister for både den centraliserede og decentraliserede 
procedure. Udvalget får kun mulighed for at anmode om yderligere oplysninger fra 
producenten en enkelt gang. Disse bestemmelser har til formål at sikre hurtige procedurer og 
hurtige beslutninger, hvilket er til gavn for producenterne og patienterne.

Bemyndigede organer

Både de bemyndigede organers funktionsmåde og de nationale myndigheders overvågning af 
dem har været forbundet med en række omfattende svagheder de seneste år. De problemer, 
der forekom, var navnlig: det store og upræcise antal bemyndigede organer i EU, omfattende 
uoverensstemmelser, hvad kvaliteten af de gennemførte overensstemmelsesvurderinger angår, 
den manglende gennemsigtighed i deres organisation, de anvendte data, deres aktiviteter og 
resultaterne af deres vurderinger, spørgsmålet om, hvorvidt de har medarbejdere med den 
nødvendige videnskabelige ekspertise til at kunne udføre vurderingerne af producenternes 
kliniske undersøgelser korrekt, og en række nationale myndigheders manglende korrekte og 
strenge overvågning af de bemyndigede organers arbejde. Kommissionens forslag har 
behandlet en række af disse svagheder. Dette udgør en væsentlig forbedring sammenlignet 
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med den eksisterende lovgivning. Der er dog stadig en lang række punkter, der mangler at 
blive taget stilling til i forhold til ovenstående problemer.

Ordføreren mener, at bestemmelserne vedrørende medarbejderne hos de nationale 
myndigheder med ansvar for at udpege og overvåge de bemyndigede organer skal styrkes, og 
at det skal sikres, at de har de nødvendige kvalifikationer til revision af de bemyndigede 
organer, som de bærer ansvaret for. 

Det skal endvidere sikres, at de bemyndigede organer har faste kompetente "in house"-
medarbejdere, og at underleverance begrænses til offentlige enheder eller til eksterne 
eksperter i de tilfælde, hvor den kliniske ekspertise er sjælden, blandt andet i tilfælde af 
innovativt udstyr eller teknologi. Hvis der gøres brug af underleverance, skal de bemyndigede 
organer offentliggøre navnene på underleverandørerne og de præcise opgaver, de har indgået 
kontrakt med dem om. En gang om året skal de bemyndigede organer sende dokumenter til 
den relevante nationale myndighed til verifikation for underleverandørernes kvalifikationer. 

I løbet af udnævnelsesprocessen af et bemyndiget organ skal den nationale myndighed 
dokumentere det, såfremt beslutningen ikke er i overensstemmelse med MDCG's anbefaling. 
Der er brug for en sådan dokumentation, da anbefalingen i forvejen beror på udtalelsen fra det 
fælles vurderingshold: Processen omfatter således en række kontroller inden udstedelsen af 
anbefalingen. 

Som følge af det indre marked har producenterne tilladelse til at ansøge med et bemyndiget 
organ i en anden medlemsstat end den stat, producenten er registreret i. Hvis en producent 
vælger at gøre dette, skal den af hensyn til den øgede gennemsigtighed oplyse den nationale 
myndighed i den medlemsstat, producenten er registreret i, om en sådan ansøgning. 

Ordføreren tilslutter sig Kommissionens forslag om at oprette en koordineringsgruppe, som 
omfatter alle de bemyndigede organer. For at sikre en tilfredsstillende koordinering og et 
tilfredsstillende samarbejde mellem de bemyndigede organer og af hensyn til målet om en 
øget konvergens i kvaliteten af de bemyndigede organers arbejde skal det sikres, at gruppen 
mødes mindst to gange årligt. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens indførelse af gebyrer for de nationale 
myndigheders aktiviteter inden for udnævnelse og kontrol af de bemyndigede organer. Disse 
gebyrer bør dog være sammenlignelige medlemsstaterne imellem og bør offentliggøres.

Ordføreren mener, at Kommissionens forslag ikke skaber en tilstrækkelig sikkerhed for, at 
konkurrencen mellem de bemyndigede organer på grundlag af gebyrerne til udførelse af deres 
aktiviteter inden for overensstemmelsesvurdering ikke sker på bekostning af 
patientsikkerheden. Der indføres på grundlag heraf bestemmelser om, at medlemsstaterne skal 
vedtage national lovgivning på området med henblik på at sikre gennemsigtighed i gebyrer og 
fremme sammenligneligheden heraf.

Mærkning af udstyret som engangsudstyr (eller genanvendeligt udstyr) og oparbejdning 
af udstyr

Indtil 1980'erne, da producenterne begyndte mere systematisk at mærke deres udstyr som 
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engangsudstyr, var det meget almindeligt at genanvende det medicinske udstyr. Den aktuelle 
situation er, at alt for meget udstyr mærkes som engangsudstyr, selv om det ville kunne 
oparbejdes, idet producenterne vil undgå at skulle bære ansvaret i tilfælde af, at 
oparbejdningen af udstyret udsætter en patient for fare. Der ligger nogle gange økonomiske 
overvejelser bag en forkert mærkning. Kommissionen har besluttet at fastholde muligheden 
for at oparbejde engangsudstyr. Dette er ikke tilfredsstillende set ud fra et logisk synspunkt. 
Ordføreren mener, at det kun skal være reelt engangsudstyr, der bør mærkes som 
engangsudstyr, og der bør kun være to mærkningsmuligheder: engangsudstyr og 
genanvendeligt udstyr. Ordføreren er endvidere af den overbevisning, at aktiviteterne 
forbundet med oparbejdning af udstyr bør underlægges strengere og mere gennemsigtige 
standarder.

Derfor er det kun udstyr, der er mærket som genanvendeligt udstyr, som bør oparbejdes. Alt 
udstyr bør som hovedregel mærkes som genanvendeligt, og producenter af udstyr under 
klasse I, IIa og IIb bør i særlige tilfælde få mulighed for at mærke det som engangsudstyr, 
hvis de kan give en begrundelse på grundlag af tilstrækkelige videnskabelige beviser. Det skal 
ligeledes indtastes i det elektroniske system til registrering af udstyr. Uanset denne 
bestemmelse bør producenter af udstyr under klasse III have mulighed for at mærke udstyret 
som engangsudstyr, hvis Den Videnskabelige Komité for Nye og Nyligt Identificerede 
Sundhedsrisici kommer med en positiv udtalelse. Disse afvigelser har til formål at sikre 
muligheden for at mærke udstyr som engangsudstyr, hvis der reelt er tale om engangsudstyr, 
forudsat at producenterne kan dokumentere dette. Der skal endvidere indføres en hurtig 
procedure for tilfælde, hvor en virksomhed med speciale i oparbejdning eller et hospital eller 
en klinik, som allerede oparbejder særligt udstyr, ønsker at sætte spørgsmålstegn ved en 
producents mærkning som engangsudstyr, idet det dokumenteres, at det medicinske udstyrs 
oparbejdning er sikker. Det skal endvidere understreges, at oparbejdningen af udstyret 
automatisk medfører, at ansvaret overgår fra producenten til den oparbejdende part. Endelig 
skal Kommissionen vedtage gennemførelsesretsakter til sikring af de højeste og mest 
ensartede standarder for oparbejdning af genanvendeligt udstyr i EU.

Kliniske afprøvninger

Kommissionen har indført en række vigtige bestemmelser om kliniske afprøvninger, men der 
mangler dog definitioner af begreber som "ydeevne" eller "sikkerhed", selv om producenterne 
skal indsamle data til dokumentation for, at deres udstyr opfylder kravene til ydeevne og 
sikkerhed. 

Ydeevne skal navnlig forstås i bred forstand, således at begrebet omfatter effektivitet og en 
fordel for patienten, hvilket skal kontrolleres i de tilfælde, der anvendes kliniske afprøvning. 
Dette er afgørende for at kunne sikre, at udstyret teknisk set opfylder det formål, det har og er 
produceret for, men også for at kunne gavne patienten og være effektivt, når det bruges i 
praksis. Det skal ligeledes sikres, at udstyret i tilfælde af kliniske afprøvninger anføres på en 
måde, således at der gøres brug af den bedste tilgængelige metode, og at der inddrages 
randomiserede kontrollerede kliniske afprøvninger. Kommissionens forslag afspejler ligeledes 
bestemmelserne i den foreslåede lovgivning om kliniske forsøg, hvori der ikke længere 
henvises til etiske komitéer. Ordføreren mener dog, at de kliniske afprøvninger kun bør 
påbegyndes, når en uafhængig etisk komité har afgivet en positiv afgørelse. Medlemsstaterne 
bør træffe de nødvendige foranstaltninger for at nedsætte en etisk komité, hvis der ikke findes 
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en sådan. Endelig skal det ligeledes sikres, at alle medlemsstaterne oplyses om årsagerne i 
tilfælde af en tidlig afslutning af en klinisk afprøvning, således at medlemsstaterne kan oplyse 
de sponsorer, der udfører lignende kliniske afprøvninger om resultaterne fra denne kliniske 
afprøvning på samme tid i hele EU. Dette skaber en større gennemsigtighed og forhindrer 
flere parallelle og på hinanden følgende afprøvninger med klinisk dokumentation for, at 
udstyret kan udgøre en risiko for patienten.

Europæisk database for medicinsk udstyr (Eudamed)

Det har siden maj 2011 været obligatorisk at benytte Eudamed. Databasens funktion er der 
blevet kritiseret en del. Kommissionen er kommet med en række ændringsforslag, men 
ordføreren mener, at der stadig mangler en række bestemmelser om oplysningernes 
gennemsigtighed. 

Det er således af afgørende betydning, at offentligheden og sundhedspersoner har 
tilstrækkelig adgang til de dele af Eudameds elektroniske systemer, der indeholder centrale 
oplysninger om medicinsk udstyr, som kan udgøre en risiko for den offentlige sundhed og 
sikkerhed.

Overvågning og markedstilsyn

Kommissionen har indført en række vigtige bestemmelser om indberetninger af alvorlige 
forhold og sikkerhedsrelaterede korrigerende handlinger. Der mangler dog stadig en række 
komponenter for at kunne sikre en hurtig sporing af alle aspekter vedrørende de alvorlige 
forhold. Dette er med til at fastsætte, hvorvidt forholdet er forbundet med udstyret selv eller 
den måde, det blev anvendt på. 

Det skal således sikres, at indberetningen via det elektroniske system omfatter dato og sted for 
det alvorlige forhold og i givet fald oplysninger om patienten eller brugeren og 
sundhedspersonalet, samtidig med at privatlivets fred bliver respekteret.

Koordinering mellem medlemsstaterne og MDCG

Kommissionen har foreslået oprettelsen af MDCG, men er ikke sikker på, hvorvidt gruppen 
har den tilstrækkelige ekspertise til udførelse af opgaverne. 

Ordføreren foreslår, at der nedsættes et tværfagligt rådgivende udvalg af eksperter og 
repræsentanter for interessent- og civilsamfundsorganisationer med henblik på at yde 
videnskabelig rådgivning til MDCG, men ligeledes til Kommissionen og medlemsstaterne. 
Gruppen bistår med ekspertise om emnerne klassificering, grænsetilfælde og andre aspekter af 
lovgivningens gennemførelse. 


