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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska 
produkter och om ändring av direktiv 2001/83/EG, förordning (EG) nr 178/2002 och 
förordning (EG) nr 1223/2009
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0542),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0318/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
14 februari 20131,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för sysselsättning och sociala frågor och utskottet för den 
inre marknaden och konsumentskydd (A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 EUT C 0, 0.0.0000, s. 0.



PE507.972v02-00 6/116 PR\933401SV.doc

SV

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3) De viktigaste delarna av det befintliga 
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, kliniska prövningar och 
klinisk utvärdering, övervakning och 
marknadskontroll bör stärkas avsevärt, och 
för att hälsa och säkerhet ska förbättras bör 
det införas bestämmelser som garanterar 
öppenhet och spårbarhet beträffande 
produkter.

(3) De viktigaste delarna av det befintliga 
regelverket, t.ex. övervakning av anmälda 
organ, förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse, kliniska prövningar och 
klinisk utvärdering, övervakning och 
marknadskontroll bör stärkas avsevärt, och 
för att hälsa och säkerhet ska förbättras bör 
det införas bestämmelser om förfarandet 
för godkännande av försäljning som 
garanterar öppenhet och spårbarhet 
beträffande produkter.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7) Denna förordnings tillämpningsområde 
bör tydligt avgränsas från annan 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller sådana produkter som 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, läkemedel, kosmetiska 
produkter och livsmedel.
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 178/2002 av den 28 januari 2002
om allmänna principer och krav för 
livsmedelslagstiftning, om inrättande av 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i 
frågor som gäller livsmedelssäkerhet bör 
därför ändras så att det inte längre gäller 
medicintekniska produkter.

(7) Denna förordnings tillämpningsområde 
bör tydligt avgränsas från annan 
unionslagstiftning om harmonisering som 
gäller sådana produkter som 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, läkemedel, kosmetiska 
produkter och livsmedel. Eftersom det i 
vissa fall är svårt att skilja mellan en 
medicinteknisk produkt och en kosmetisk 
produkt, ett läkemedel eller ett livsmedel 
bör möjligheten att på EU-nivå fatta 
beslut om en produkts rättsliga status 
införas i Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1223/2009 om 
kosmetiska produkter, 
direktiv 2004/27/EG om upprättande av 
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gemenskapsregler för humanläkemedel, 
förordning (EG) nr 178/2002 om allmänna 
principer och krav för 
livsmedelslagstiftning samt 
direktiv 2002/46/EG om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om 
kosttillskott. Unionens akter bör därför 
ändras.

Or. en

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte.
Vid behov kan kommissionen från fall till 
fall avgöra om en produkt ska eller inte 
ska definieras som en medicinteknisk 
produkt eller ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt. Eftersom det i 
vissa fall är svårt att skilja på en 
medicinteknisk produkt och en kosmetisk 
produkt bör möjligheten att på EU-nivå 
fatta beslut om en produkts rättsliga 
status införas i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1223/2009 av 
den 30 november 2009 om kosmetiska 
produkter.

(8) För att säkerställa en enhetlig 
klassificering i alla medlemsstater, i 
synnerhet när det gäller gränsfallsfrågor, 
bör det vara kommissionen som från fall 
till fall avgör om en produkt eller 
produktgrupper ska omfattas av denna 
förordning eller inte.

Or. en

Motivering

För att det ska vara tydligt och enhetligt i alla medlemsstater att samma produkter 
klassificeras på samma sätt bör kommissionen och inte medlemsstaterna avgöra om en 
produkt eller produkter omfattas av förordningen.
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Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En tvärvetenskaplig rådgivande 
kommitté med experter och företrädare 
för intresseorganisationer och det civila 
samhällets organisationer bör tillsättas 
för att förse kommissionen, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och medlemsstaterna med 
vetenskaplig rådgivning om medicinsk 
teknik, klassificering och andra frågor 
som rör genomförandet av denna 
förordning enligt behov.

Or. en

Motivering

En rådgivande kommitté bör tillsättas för att tillhandahålla utförliga expertutlåtanden när så 
behövs.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Liksom när det gäller produkter som 
innehåller viabla vävnader eller celler från 
människa eller djur, vilka uttryckligen inte 
omfattas av direktiven 90/385/EEG och 
93/42/EEG och således inte av denna 
förordning, bör det klargöras att produkter 
som innehåller levande biologiska 
substanser av annat ursprung inte heller 
omfattas av denna förordning.

(12) Liksom när det gäller produkter som 
innehåller viabla vävnader eller celler från 
människa eller djur, vilka uttryckligen inte 
omfattas av direktiven 90/385/EEG och 
93/42/EEG och således inte av denna 
förordning, bör det klargöras att produkter 
som innehåller levande biologiska 
substanser av annat ursprung, vilka uppnår 
sin avsedda verkan med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel, inte heller omfattas av 
denna förordning.

Or. en
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Motivering

För närvarande omfattas medicintekniska produkter som innehåller levande biologiska 
substanser av direktiv 93/42/EEG. En allmän uteslutning av biologiska substanser skulle 
medföra att säkra och effektiva medicintekniska produkter som finns på marknaden för 
närvarande går förlorade då dessa inte skulle godkännas som läkemedel eftersom de inte har 
någon farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan.

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 31

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(31) Både vetenskapliga kommittén för 
nya och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR), som inrättats genom 
kommissionens beslut 2008/721/EG av 
den 5 augusti 2008 om inrättande av en 
rådgivande struktur med vetenskapliga 
kommittéer och experter på området för 
konsumentsäkerhet, folkhälsa och miljö 
och om upphävande av 
beslut 2004/210/EG1, i sitt vetenskapliga 
yttrande av den 15 april 2010 över 
säkerheten hos rekonditionerade 
medicintekniska produkter för 
engångsbruk, och kommissionen, i sin 
rapport av den 27 augusti 2010 till 
Europaparlamentet och rådet om 
rekonditionering av medicintekniska 
produkter i Europeiska unionen i enlighet 
med artikel 12a i direktiv 93/42/EEG2, har 
konstaterat att rekonditionering av 
medicintekniska engångsprodukter 
behöver regleras för att en hög skyddsnivå 
ska garanteras i fråga om hälsa och 
säkerhet samtidigt som tydliga villkor 
skapas för denna rekonditionering. När 
en engångsprodukt rekonditioneras 
ändras dess avsedda ändamål och den 
som rekonditionerar produkten bör därför 
anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. Den nuvarande möjligheten att 
upparbeta medicintekniska produkter 
märkta för engångsbruk är inte 
acceptabel varken ur logisk eller ur 
rättslig synpunkt. Endast produkter 
märkta som återanvändbara bör därför 
upparbetas. Följaktligen bör produkter 
märkta för engångsbruk verkligen vara 
för engångsbruk och det bör finnas 
endast två möjligheter för produkterna:
engångsbruk eller återanvändning. Under 
senare tid har tillverkare alltför 
systematiskt börjat märka sina produkter 
som engångsprodukter. För att undvika 
detta bör som regel alla produkter märkas 
som återanvändbara och det åvilar 
tillverkaren att tillhandahålla tillräckliga 
vetenskapliga bevis för att motivera 
undantag från regeln och införa 
motiveringen i det elektroniska systemet 
för registrering av produkter. När det 
gäller produkter i klass III bör 
vetenskapliga kommittén för nya och 
nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) lämna ett positivt yttrande till 
undantaget.  Upparbetning av produkter 
omfattar många olika verksamheter för 
att säkerställa att en medicinsk produkt 
kan återanvändas på ett säkert sätt, allt 
från dekontaminering, sterilisering, 
rengöring, demontering, reparation, 
utbyte av komponenter och förpackning.
Verksamheterna bör omfattas av 
jämförbara och tydliga standarder.

Or. en
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Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(35) Öppenhet och ökad information 
behövs för att patienter och hälso- och 
sjukvårdspersonal ska få ökat inflytande 
och kunna fatta välgrundade beslut, för att 
lagstiftningsbeslut ska vara ordentligt 
underbyggda och för att skapa förtroende 
för regelverket.

(35) Öppenhet och tillfredsställande 
tillgång till information, som presenteras 
på lämpligt sätt för slutanvändaren,
behövs för att patienter, användare samt
hälso- och sjukvårdspersonal ska få ökat 
inflytande och kunna fatta välgrundade 
beslut, för att lagstiftningsbeslut ska vara 
ordentligt underbyggda och för att skapa 
förtroende för regelverket.

Or. en

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 36

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(36) En central aspekt är skapandet av en 
central databas, där UDI ingår, som 
integrerar olika elektroniska system för 
insamling och behandling av information 
om medicintekniska produkter på 
marknaden och berörda ekonomiska 
aktörer, intyg, kliniska prövningar, 
övervakning och marknadskontroll. Syftet 
med databasen är att öka öppenheten 
överlag, att rationalisera och underlätta 
informationsflödet mellan ekonomiska 
aktörer, anmälda organ eller sponsorer och 
medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan dem och 
kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
samordningen mellan medlemsstaterna.
Inom en inre marknad kan man endast 
garantera detta på unionsnivå, och 
kommissionen bör därför vidareutveckla 

(36) En central aspekt är skapandet av en 
central databas, där UDI ingår, som 
integrerar olika elektroniska system för 
insamling och behandling av information 
om medicintekniska produkter på 
marknaden och berörda ekonomiska 
aktörer, godkännanden för försäljning,
intyg, kliniska prövningar, övervakning 
och marknadskontroll. Syftet med 
databasen är att öka öppenheten överlag 
genom att ge allmänhet och 
sjukvårdspersonal ökad tillgång till 
information, att rationalisera och 
underlätta informationsflödet mellan 
ekonomiska aktörer, myndigheten, 
anmälda organ eller sponsorer och 
medlemsstaterna, mellan medlemsstaterna 
sinsemellan och mellan dem och 
kommissionen, att undvika 
dubbelrapportering och att öka 
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och förvalta den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter, som inrättats 
genom kommissionens beslut 2010/227/EU 
av den 19 april 2010 om den europeiska 
databasen för medicintekniska produkter 
(Eudamed).

samordningen mellan medlemsstaterna.
Inom en inre marknad kan man endast 
garantera detta på unionsnivå, och 
kommissionen bör därför vidareutveckla 
och förvalta den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter, som inrättats 
genom kommissionens beslut 2010/227/EU 
av den 19 april 2010 om den europeiska 
databasen för medicintekniska produkter 
(Eudamed).

Or. en

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(37) Eudameds elektroniska system för 
produkter på marknaden, de relevanta 
ekonomiska aktörerna och intyg bör ge 
allmänheten tillräcklig information om 
produkter på unionsmarknaden. Det 
elektroniska systemet rörande kliniska 
prövningar bör fungera som ett verktyg för 
samarbetet mellan medlemsstaterna och 
göra det möjligt för sponsorerna att på 
frivillig väg lämna in en enda ansökan för 
flera medlemsstater och, i det fallet, att 
rapportera allvarliga negativa händelser.
Genom det elektroniska systemet för 
övervakning bör tillverkarna kunna 
rapportera allvarliga tillbud och andra 
händelser som omfattas av 
rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 
myndigheterna.

(37) Eudameds elektroniska system bör ge 
allmänheten och sjukvårdspersonalen 
tillräcklig information om produkter på 
unionsmarknaden. Lämpliga nivåer på 
allmänhetens och sjukvårdspersonalens 
tillgång till de delar i Eudameds 
elektroniska system som tillhandahåller 
viktig information om medicintekniska 
produkter som kan utgöra en risk för 
folkhälsa och säkerhet är mycket viktigt.
När en sådan tillgång är begränsad bör 
det vara möjligt att på motiverad begäran 
lämna befintlig information om 
medicintekniska produkter, såvida inte 
begränsningen av tillgången motiveras av 
sekretesskäl. Det elektroniska systemet 
rörande kliniska prövningar bör fungera 
som ett verktyg för samarbetet mellan 
medlemsstaterna och göra det möjligt för 
sponsorerna att på frivillig väg lämna in en 
enda ansökan för flera medlemsstater och, i 
det fallet, att rapportera allvarliga negativa 
händelser. Genom det elektroniska 
systemet för övervakning bör tillverkarna 
kunna rapportera allvarliga tillbud och 
andra händelser som omfattas av 
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rapporteringsplikt, och det blir lättare att 
samordna de nationella behöriga 
myndigheternas bedömningar av dessa 
händelser. Det elektroniska systemet för 
marknadskontroll bör användas för utbyte 
av information mellan de behöriga 
myndigheterna.

Or. en

Motivering

När det gäller frågor om hälsa och säkerhet ligger det i allmänt intresse att den allmänna 
tillgången till information utökas eller görs möjlig på begäran när den är begränsad.

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 39

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna göra en 
sammanfattning av viktiga säkerhets- och 
prestandaaspekter och resultaten av den 
kliniska utvärderingen i ett dokument som
bör vara allmänt tillgängligt.

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna förse den 
nationella myndigheten eller 
myndigheten, i tillämpliga fall, som deltar 
i förfarandet för godkännande av 
försäljningen, med en fullständig rapport 
om produktens säkerhet och kliniska
prestanda. En sammanfattning av
rapporten bör vara allmänt tillgänglig via 
Eudamed.

Or. en

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 42

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42) Beträffande medicintekniska 
högriskprodukter bör myndigheterna i ett 
tidigt skede informeras om produkter som 

utgår
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genomgår bedömning för 
överensstämmelse och få rätt att av 
vetenskapligt giltiga skäl granska de 
anmälda organens preliminära 
bedömning, särskilt när det gäller nya 
produkter, produkter som tillverkas med 
ny teknik, produkter som tillhör en 
kategori där de allvarliga tillbuden har 
ökat eller produkter där man konstaterat 
stora skillnader mellan olika anmälda 
organs bedömningar av i stort sett 
likadana produkter. Den process som 
föreskrivs i denna förordning hindrar inte 
en tillverkare från att frivilligt informera 
en behörig myndighet om sin avsikt att 
lämna in en ansökan om bedömning av 
överensstämmelse för en medicinteknisk 
högriskprodukt innan ansökan lämnas in 
till det anmälda organet.

Or. en

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Skäl 42a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(42a) Förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse bör inte gälla alla 
produkttyper. Ett snabbt centraliserat 
förfarande för godkännande för 
försäljning bör införas för innovativa 
implanterbara produkter, för innovativa 
produkter vilka som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, skulle anses som läkemedel, med 
en verkan som understöder produktens 
verkan, för innovativa produkter som är 
avsedda att administrera ett läkemedel 
samt för innovativa produkter tillverkade 
av vävnader eller celler från människa 
eller djur, eller deras derivat, som är icke-
viabla eller har gjorts icke-viabla. Ett 
snabbt decentraliserat förfarande för 
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godkännande för försäljning bör införas 
för alla produkter som ingår i klass III, 
för icke-innovativa implanterbara 
produkter, för icke-innovativa produkter 
vilka som en integrerad del innehåller ett 
ämne som, när det används separat, 
skulle anses som läkemedel, med en 
verkan som understöder produktens 
verkan, för icke-innovativa produkter som 
är avsedda att administrera ett läkemedel 
samt för innovativa produkter tillverkade 
av vävnader eller celler från människa 
eller djur, eller deras derivat, som är 
icke-viabla eller har gjorts icke-viabla.

Or. en

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Skäl 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa,
IIb och III bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig utsträckning.
När det gäller produkter i klass III bör 
konstruktion och tillverkning uttryckligen 
ha godkänts innan de får släppas ut på 
marknaden.

(44) Tillverkarna bör som en allmän regel 
själva ansvara helt för bedömningen av 
överensstämmelse av produkter i klass I 
eftersom dessa produkter har en låg 
riskpotential. När det gäller 
medicintekniska produkter i klasserna IIa 
och IIb bör det vara obligatoriskt att ett 
anmält organ deltar i lämplig utsträckning.
När det gäller produkter i klass III bör det 
vara obligatoriskt att myndigheten eller 
myndigheterna i medlemsstaterna deltar
och att konstruktion och tillverkning 
uttryckligen har godkänts innan de får 
släppas ut på marknaden.

Or. en
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Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Skäl 48a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(48a) En klinisk prövning bör endast 
inledas efter att en oberoende 
etikkommitté har lämnat en positiv 
bedömning. Medlemsstaterna bör vidta 
nödvändiga åtgärder för att inrätta 
etikkommittéer där sådana kommittéer 
inte förekommer.

Or. en

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Skäl 49

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(49) Sponsorer för kliniska prövningar som 
ska genomföras i mer än en medlemsstat 
bör ges möjlighet att lämna in en enda 
ansökan för att undvika betungande 
administration. Inlämning av en enda 
ansökan bör underlätta den samordning 
mellan medlemsstaterna som sker under en 
samordnande medlemsstats ledning för att 
möjliggöra resursdelning och säkerställa 
enhetliga bedömningar av hälso- och 
säkerhetsaspekterna avseende 
prövningsprodukter och av den 
vetenskapliga utformningen av kliniska 
prövningar som genomförs i flera 
medlemsstater. Denna samordning av 
bedömningarna bör dock inte omfatta 
bedömningar av rent nationella, lokala 
och etiska aspekter på kliniska 
prövningar, såsom informerat samtycke.
Varje medlemsstat bör ha det yttersta 
ansvaret för att besluta om den kliniska 
prövningen får genomföras på dess 

(49) Sponsorer för kliniska prövningar som 
ska genomföras i mer än en medlemsstat 
bör ges möjlighet att lämna in en enda 
ansökan för att undvika betungande 
administration. Inlämning av en enda 
ansökan bör underlätta den samordning 
mellan medlemsstaterna som sker under en 
samordnande medlemsstats ledning för att 
möjliggöra resursdelning och säkerställa 
enhetliga bedömningar av hälso- och 
säkerhetsaspekterna avseende 
prövningsprodukter och av den 
vetenskapliga utformningen av kliniska 
prövningar som genomförs i flera 
medlemsstater. Varje medlemsstat bör ha 
det yttersta ansvaret för att besluta om den 
kliniska prövningen får genomföras på dess 
territorium.
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territorium.

Or. en

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Skäl 53

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(53) Hälso- och sjukvårdspersonal och 
patienter bör kunna rapportera misstänkta 
allvarliga tillbud på nationell nivå med 
användning av enhetliga format. De 
nationella behöriga myndigheterna bör
informera tillverkarna och dela med sig av 
informationen till sina motsvarigheter när 
de bekräftar att ett allvarligt tillbud har 
inträffat, för att minska risken för att 
sådana tillbud ska inträffa fler gånger.

(53) Medlemsstaterna bör vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att öka 
medvetenheten bland sjukvårdspersonal, 
användare och patienter om att 
rapportera misstänkta allvarliga tillbud.
Hälso- och sjukvårdspersonal, användare
och patienter bör kunna och få möjlighet 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
på nationell nivå med användning av 
enhetliga format. För att minska risken för 
att sådana tillbud inträffar fler gånger bör 
de nationella behöriga myndigheterna 
informera tillverkarna och rapportera
informationen via respektive elektroniska 
system i Eudamed när de bekräftar att ett 
allvarligt tillbud har inträffat.

Or. en

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Skäl 57

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(57) Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för 
att utse och övervaka anmälda organ för att 
säkerställa hållbarheten i medlemsstaternas 
övervakning och för att de anmälda 
organen ska kunna verka på samma villkor.

(57) Medlemsstaterna bör ta ut avgifter för 
att utse och övervaka anmälda organ för att 
säkerställa hållbarheten i medlemsstaternas 
övervakning och för att de anmälda 
organen ska kunna verka på samma villkor.
Avgifterna bör vara jämförbara mellan 
medlemsstaterna och bör offentliggöras.
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Or. en

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Skäl 58

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58) Denna förordning bör visserligen inte 
inverka på medlemsstaternas rätt att ta ut 
avgifter för verksamhet på nationell nivå, 
men som en garanti för öppenhet och insyn 
bör de informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna innan de antar 
strukturen för och storleken på avgifterna.

(58) Denna förordning bör visserligen inte 
inverka på medlemsstaternas rätt att ta ut 
avgifter för verksamhet på nationell nivå, 
men som en garanti för öppenhet och insyn 
bör de informera kommissionen och de 
andra medlemsstaterna innan de antar en 
jämförbar struktur för och storlek på 
avgifterna.

Or. en

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Skäl 58a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(58a) Medlemsstaterna bör anta 
bestämmelser om standardavgifter för 
anmälda organ, vilka bör vara jämförbara 
mellan medlemsstaterna. Kommissionen 
bör utarbeta riktlinjer för att underlätta 
jämförbarheten mellan avgifterna.
Medlemsstaterna bör överföra sin 
förteckning över standardavgifter till 
kommissionen och se till att de organ som 
anmälts på deras territorium upprättar 
förteckningar över standardavgifter för 
bedömning av överensstämmelse, vilka är 
tillgängliga för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) En expertkommitté, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, som består av personer som 
medlemsstaterna utsett på grund av deras 
roll och expertkunskaper inom området för 
medicintekniska produkter och 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik bör inrättas för att fullgöra de 
uppgifter som anges i denna förordning 
och i förordning (EU) […/...] om 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, för att lämna råd till 
kommissionen och hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att denna 
förordning genomförs på ett harmoniserat 
sätt.

(59) En samordningsgrupp för 
medicintekniska produkter, som består av 
personer som medlemsstaterna utsett på 
grund av deras roll och expertkunskaper 
inom området för medicintekniska 
produkter och medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik bör inrättas för att 
fullgöra de uppgifter som anges i denna 
förordning och i förordning (EU) […/...]
om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, för att lämna råd till 
kommissionen och hjälpa kommissionen 
och medlemsstaterna att se till att denna 
förordning genomförs på ett harmoniserat 
sätt.

Or. en

Motivering

Samordningsgruppen för medicintekniska produkter är inte en expertkommitté i sig utan en 
samordningsgrupp på EU-nivå och eftersom den saknar all den expertis som skulle behövas 
för att besluta om särskilda frågor som kommer upp, skulle samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter behöva assisteras av den rådgivande kommittén som ska 
tillhandahålla utförliga expertutlåtanden enligt behov i ett särskilt fall osv.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 2 – led f

Kommissionens förslag Ändringsförslag

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla, inklusive levande mikroorganismer, 
bakterier, svamp eller virus.

f) Produkter som innehåller eller består av 
biologiska substanser eller organismer, 
utom sådana som avses i c och e, som är 
viabla och som uppnår sin avsedda verkan 
med hjälp av farmakologiska, 
immunologiska eller metaboliska medel, 
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inklusive vissa levande mikroorganismer, 
bakterier, svamp eller virus.

Or. en

Motivering

För närvarande omfattas medicintekniska produkter som innehåller levande biologiska 
substanser av direktiv 93/42/EEG. En allmän uteslutning av biologiska substanser skulle 
medföra att säkra och effektiva medicintekniska produkter som finns på marknaden för 
närvarande går förlorade då dessa inte skulle godkännas som läkemedel eftersom de inte har 
någon farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. återanvändbar produkt: produkt 
avsedd för flera patienter eller för 
användning vid flera ingrepp.

Or. en

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. engångsprodukt för kritisk 
användning: engångsprodukt som är 
avsedd att användas vid kirurgiskt 
invasiva ingrepp.

utgår

Or. en
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Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 31a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. prestanda: tekniska egenskaper, 
effekter och fördelar med produkten när 
den används för avsett ändamål och i 
enlighet med användarinstruktionerna.

Or. en

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 31b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31b. fördel: positiv hälsoeffekt av en 
medicinteknisk produkt baserat på 
kliniska och icke-kliniska uppgifter.

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 31c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31c. säkerhet: undvikande av risk eller 
skada orsakad av den medicintekniska 
produkten eller i samband med dess 
användning.

Or. en
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Ändringsförslag 28

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

33. klinisk prövning: systematisk 
undersökning på en eller flera 
försökspersoner för att utvärdera en 
produkts säkerhet eller prestanda.

33. klinisk prövning: systematisk 
undersökning på en eller flera 
försökspersoner för att utvärdera en 
produkts säkerhet eller prestanda.

Kliniska prövningar för medicintekniska 
produkter, när dessa är obligatoriska 
enligt denna förordning, ska omfatta 
slumpmässiga kliniska prövningar i 
lämplig målgrupp och välkontrollerade 
prövningar.

Or. en

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 36 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36. kliniska data: information om säkerhet 
eller prestanda som härrör från användning 
av produkten och kommer från

36. kliniska data: all information om 
säkerhet eller prestanda som härrör från 
användning av produkten och kommer från

Or. en

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 40

Kommissionens förslag Ändringsförslag

40. produktofullkomlighet: brister i en 
prövningsprodukts identitet, kvalitet, 
hållbarhet, tillförlitlighet, säkerhet eller 
prestanda, inklusive funktionsfel, 

40. produktofullkomlighet: brister i 
identitet, kvalitet, hållbarhet, tillförlitlighet, 
säkerhet eller prestanda hos en produkt
enligt lederna 1 till 6 i denna punkt,
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användningsfel eller brister i informationen 
från tillverkaren.

inklusive funktionsfel, användningsfel eller 
brister i informationen från tillverkaren.

Or. en

Motivering

Rättelse av syftningsfel.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter och på grundval av 
yttrandet av den rådgivande kommitté som 
avses i artikel 78a, besluta huruvida en 
viss produkt, produktkategori eller 
produktgrupp omfattas av definitionen för 
medicinteknisk produkt eller tillbehör till 
en medicinteknisk produkt och om så är 
fallet fastställa riskklassificeringen på 
grundval av den faktiska risken och 
vetenskapliga rön. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.

2. Kommissionen ska se till att 
medlemsstaterna utbyter expertis när det 
gäller medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska 
produkter, biocider, livsmedel och vid 
behov andra produkter, för att fastställa 
lämplig rättslig status för en produkt eller 
en produktkategori eller produktgrupp.

Or. en
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 15

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15 utgår
Rekonditionering av engångsprodukter
1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en engångsprodukt för att 
den ska gå att återanvända inom unionen 
ska anses vara tillverkare av den 
rekonditionerade produkten och överta 
tillverkarens skyldigheter enligt denna 
förordning.
2. Endast sådana engångsprodukter som 
har släppts ut på unionsmarknaden i 
enlighet med denna förordning eller före 
den [denna förordnings 
tillämpningsdatum] i enlighet med 
direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras.
3. Vid rekonditionering av 
engångsprodukter för kritisk användning 
får endast sådan rekonditionering utföras 
som anses vara säker enligt de senaste 
vetenskapliga rönen.
4. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa och 
regelbundet uppdatera en förteckning 
över de klasser och grupper av 
engångsprodukter för kritisk användning 
som får rekonditioneras i enlighet med 
punkt 3. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 88.3.
5. Namn och adress till den juridiska eller 
fysiska person som avses i punkt 1 och 
övrig relevant information i enlighet med 
avsnitt 19 i bilaga 1 ska anges i 
märkningen och i förekommande fall i 
den rekonditionerade produktens 
bruksanvisning.
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Namn och adress till tillverkaren av den 
ursprungliga engångsprodukten får inte 
längre anges i märkningen, men ska 
däremot finnas i bruksanvisningen för 
den rekonditionerade produkten.
6. En medlemsstat får av folkhälsoskäl 
som är specifika för den medlemsstaten 
behålla eller införa nationella 
bestämmelser om förbud på sitt 
territorium mot följande:
a) Rekonditionering av engångsprodukter 
och överföring av engångsprodukter till 
en annan medlemsstat eller till ett 
tredjeland för rekonditionering.
b) Tillhandahållande av rekonditionerade 
engångsprodukter.
Medlemsstaterna ska anmäla de 
nationella bestämmelserna och skälen för 
att införa dem till kommissionen och 
övriga medlemsstater. Kommissionen ska 
hålla denna information allmänt 
tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 15a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15a
Allmänna principer för märkning av 

engångsprodukter och rekonditionering 
av återanvändbara produkter

1. Samtliga medicintekniska produkter 
ska behandlas som återanvändbara 
produkter om inte annat angetts av 
tillverkaren.
2. Endast återanvändbara produkter som 
är märkta som sådana och som har 
släppts ut på unionsmarknaden i enlighet 
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med denna förordning eller före den 
[denna förordnings tillämpningsdatum] i 
enlighet med direktiv 90/385/EEG eller 
direktiv 93/42/EEG får rekonditioneras.
”Engångsprodukter” får inte 
rekonditioneras.
3. När en produkt är märkt som 
”engångsprodukt” är det tillverkarens 
ansvar att utifrån tillräckliga 
vetenskapliga bevis motivera att 
produkten inte kan rekonditioneras på ett 
säkert sätt.

Or. en

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 15b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15b
Förfarande för märkning av produkter i 

klass III som engångsprodukter
1. Genom undantag från artikel 15a.3 ska 
en tillverkare som avser att märka en 
produkt i klass III som ”engångsprodukt” 
först genomföra tester i syfte att samla 
ihop tillräckligt med vetenskapliga belägg, 
eller hänvisa till de senaste vetenskapliga 
rönen, som visar att rekonditionering av 
produkten inte anses vara säker.
2. När vetenskapliga belägg har samlats 
in ska tillverkaren överlämna dem till 
kommissionen, som omedelbart ska 
rådfråga vetenskapliga kommittén för nya 
och nyligen identifierade hälsorisker 
(SCENIHR) i frågan.
SCENIHR ska anta ett yttrande inom 
90 dagar och informera kommissionen 
och tillverkaren om detta.
Om SCENIHR kommer fram till att de 
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vetenskapliga belägg som tillverkaren har 
tillhandahållit inte räcker för att visa att 
produkten inte kan rekonditioneras utan 
risk ska den uppmana tillverkaren att 
genomföra fler tester så att mer 
övertygande belägg kan tillhandahållas.
Då ytterligare belägg överlämnats av 
tillverkaren ska SCENIHR anta ett 
slutligt yttrande inom 30 dagar och 
informera kommissionen och tillverkaren 
om detta.
Tillverkaren ska märka en produkt i 
klass III som ”engångsprodukt” först då 
SCENIHR har kommit fram till att det 
finns tillräckligt med vetenskapliga belägg 
för att det inte anses vara säkert att 
rekonditionera produkten.

Or. en

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 15c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15c
Förfarande för ommärkning av 

engångsprodukter som återanvändbara
1. En fysisk eller juridisk person som vill 
rekonditionera en produkt som märkts 
som ”engångsprodukt” och som har 
belägg för att produkten utan risk kan 
rekonditioneras ska informera 
kommissionen om sina avsikter och 
överlämna relevanta belägg.
Kommissionen ska då omedelbart 
rådfråga SCENIHR i frågan.
SCENIHR ska anta ett yttrande inom 
90 dagar och informera kommissionen, 
tillverkaren och den fysiska eller juridiska 
personen om detta.
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2. Om SCENIHR instämmer med den 
fysiska eller juridiska personen om att 
produkten kan rekonditioneras ska 
tillverkaren så snart som möjligt, och i 
vilket fall som helst inom 90 dagar från 
det att SCENIHR antar ett yttrande, 
märka om den medicintekniska produkten 
som ”återanvändbar”.
3. Om SCENIHR utfärdar ett negativt 
yttrande och den fysiska eller juridiska 
personen inte instämmer kan denna inom 
60 dagar efter yttrandets antagande 
tillhandahålla kommissionen med 
ytterligare belägg för att rekonditionering 
av produkten inte äventyrar 
patientsäkerheten.
Kommissionen ska då omedelbart begära 
att SCENIHR beaktar de ytterligare 
beläggen och antar ett slutligt yttrande 
inom 90 dagar.
Om SCENIHR bekräftar sitt första 
yttrande om att produkten inte får märkas 
om som återanvändbar, ska den fysiska 
eller juridiska person som begärt 
rekonditionering av engångsprodukten 
inte genomföra detta.

Or. en

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 15d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 15d
Rekonditionering av medicintekniska 

produkter som märkts som 
återanvändbara

1. En fysisk eller juridisk person som 
rekonditionerar en produkt som märkts 
som ”återanvändbar” för att den ska gå 
att återanvända inom unionen ska anses 
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vara tillverkare av den rekonditionerade 
produkten och överta tillverkarens 
skyldigheter enligt denna förordning.
2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter upprätta EU-normer 
för säker rekonditionering av 
medicintekniska produkter som märkts 
som ”återanvändbara”.
Kommissionen ska se till att dessa normer 
överensstämmer med de senaste
vetenskapliga rönen, relevanta 
ISO-standarder eller andra 
internationella tekniska standarder som 
antagits av erkända internationella 
standardiseringsorganisationer, då 
sådana internationella standarder 
åtminstone kan garantera en högre 
säkerhets- och prestandanivå än 
ISO-standarder.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda

Rapport om säkerhet och kliniska 
prestanda

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

1. Tillverkaren ska utarbeta en rapport om
säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter som lämnats in för förfarandet 
för godkännande för försäljning, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter. Rapporten ska 
baseras på all den information som 
samlats in under kliniska prövningar.
Tillverkaren ska även göra en 
sammanfattning av rapporten som ska 
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anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 42 och 
ska valideras av det organet.

vara skriven på ett sätt som är lätt att förstå 
för en lekman. Ett utkast till rapport ska 
ingå i den dokumentation som ska lämnas 
till och valideras av den nationella 
myndighet eller den myndighet som deltar 
i förfarandet för godkännande för 
försäljning.

1a. Den sammanfattning som avses i 
punkt 1 ska göras tillgänglig för 
allmänheten via Eudamed i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 27.2b och del A 
punkt 18 i bilaga V.

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

2. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter fastställa vilken form 
de uppgifter som ska ingå i den rapport 
och den sammanfattning som avses i 
punkt 1 ska ha och hur de ska presenteras.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det rådgivande förfarande 
som avses i artikel 88.2.

Or. en

Motivering

En rapport med fullständig information från kliniska prövningar bör lämnas till de anmälda 
organen. Dessutom bör en användarvänlig sammanfattning av rapporten göras tillgänglig för 
allmänheten via Eudamed.

Ändringsförslag 38

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) det elektroniska system för 
godkännande för försäljning som avses i 
artikel 41b.

Or. en
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Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

De olika elektroniska system som omfattas av Eudamed medför differentierad tillgång för 
allmänheten. För att uppgifterna ska vara användbara för allmänheten måste alla delar som 
är tillgängliga för allmänheten presenteras på ett användarvänligt sätt. Hur detta ska se ut 
fastställs av kommissionen i samråd med den organisation som anses kunna ge bästa möjliga 
råd i frågan.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Motivering

De olika elektroniska system som omfattas av Eudamed medför differentierad tillgång för 
allmänheten. För att uppgifterna ska vara användbara för allmänheten måste alla delar som 
är tillgängliga för allmänheten presenteras på ett användarvänligt sätt. Hur detta ska se ut 
fastställs av kommissionen i samråd med den organisation som anses kunna ge bästa möjliga 
råd i frågan.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen och medlemsstaterna ska 
se till att den registrerade kan utnyttja sin 
rättighet att bli informerad om att 
behandling sker, att få tillgång till 
uppgifterna, begära rättelse och att göra 
invändningar mot behandlingen i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001 och 
direktiv 95/46/EG. De ska se till att de 
registrerade kan utöva rätten att få tillgång 
till uppgifter som gäller dem och rätten att 
få ofullständiga eller inkorrekta uppgifter 
korrigerade och raderade. Inom ramen för 
sina respektive skyldigheter ska 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att inkorrekt och olagligt behandlade 
uppgifter raderas, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna ska korrigeras 
eller raderas så fort som möjligt, men 
senast 60 dagar efter den registrerades 
begäran.

6. Kommissionen, myndigheten och 
medlemsstaterna ska se till att den 
registrerade kan utnyttja sin rättighet att bli 
informerad om att behandling sker, att få 
tillgång till uppgifterna, begära rättelse och 
att göra invändningar mot behandlingen i 
enlighet med förordning (EG) nr 45/2001 
och direktiv 95/46/EG. De ska se till att de 
registrerade kan utöva rätten att få tillgång 
till uppgifter som gäller dem och rätten att 
få ofullständiga eller inkorrekta uppgifter 
korrigerade och raderade. Inom ramen för 
sina respektive skyldigheter ska 
kommissionen och medlemsstaterna se till 
att inkorrekt och olagligt behandlade 
uppgifter raderas, i enlighet med tillämplig 
lagstiftning. Uppgifterna ska korrigeras 
eller raderas så fort som möjligt, men 
senast 60 dagar efter den registrerades 
begäran.

Or. en

Motivering

De olika elektroniska system som omfattas av Eudamed medför differentierad tillgång för 
allmänheten. För att uppgifterna ska vara användbara för allmänheten måste alla delar som 
är tillgängliga för allmänheten presenteras på ett användarvänligt sätt. Hur detta ska se ut 
fastställs av kommissionen i samråd med den organisation som anses kunna ge bästa möjliga 
råd i frågan.
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Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. I utvecklingen och administrationen 
av Eudamed ska kommissionen i samråd 
med relevanta parter, inklusive patient-
och konsumentorganisationer, se till att 
alla delar av Eudamed som är tillgängliga 
för allmänheten presenteras i ett 
användarvänligt format.

Or. en

Motivering

De olika elektroniska system som omfattas av Eudamed medför differentierad tillgång för 
allmänheten. För att uppgifterna ska vara användbara för allmänheten måste alla delar som 
är tillgängliga för allmänheten presenteras på ett användarvänligt sätt. Hur detta ska se ut 
fastställs av kommissionen i samråd med den organisation som anses kunna ge bästa möjliga 
råd i frågan.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska ha tillräckligt många 
anställda med lämplig kompetens för att 
kunna utföra sina uppgifter.

6. Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska ha tillräckligt många
fast anställda med lämplig kompetens
internt för att kunna utföra sina uppgifter. I 
den expertgranskning som avses i punkt 8 
ska det bedömas om detta krav har 
uppfyllts.
I synnerhet ska personalen på den 
nationella myndigheten med ansvar för 
att granska personalens arbete på de 
anmälda organ som fått i uppdrag att 
utföra produktrelaterad översyn ha 
bevisade kvalifikationer motsvarande 
personalen på de anmälda organen enligt 
punkt 3.2.5. i bilaga VI.
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Dessutom ska personalen på den 
nationella myndigheten med ansvar för 
att granska personalens arbete på de 
anmälda organ som fått i uppdrag att 
utföra granskningar av tillverkarens 
kvalitetsledningssystem ha bevisade 
kvalifikationer motsvarande personalen 
på de anmälda organen enligt punkt 3.2.6.
i bilaga VI.

Om en nationell myndighet ansvarar för att 
utse anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter ska den 
behöriga myndigheten för medicintekniska 
produkter rådfrågas om allt som rör 
medicintekniska produkter, utan att det 
påverkar tillämpningen av artikel 33.3.

Om en nationell myndighet ansvarar för att 
utse anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter ska den 
behöriga myndigheten för medicintekniska 
produkter rådfrågas om allt som rör 
medicintekniska produkter.

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 8 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan Medlemsstaterna ska utarbeta en årlig plan 
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för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen.
Kommissionen får delta i granskningen.
Resultatet av expertgranskningen ska 
delges alla medlemsstater och 
kommissionen, och en sammanfattning av 
resultatet ska göras allmänt tillgänglig.

för expertgranskningen som säkerställer att 
granskande och granskade myndigheter 
roterar i tillräcklig utsträckning och ska 
lämna planen till kommissionen.
Kommissionen ska delta i granskningen.
Resultatet av expertgranskningen ska 
delges alla medlemsstater och 
kommissionen, och en sammanfattning av 
resultatet ska göras allmänt tillgänglig.

Or. en

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Anmälda organ ska uppfylla de 
organisatoriska och allmänna kraven och 
kraven på kvalitetsledning, resurser och 
processer för att de ska kunna fullgöra de 
uppgifter som de har utsetts för i enlighet 
med denna förordning. I detta avseende är 
fast anställd intern administrativ, teknisk 
och vetenskaplig personal med 
farmakologisk, medicinsk och teknisk 
kunskap av största vikt. De minimikrav 
som de anmälda organen ska uppfylla 
anges i bilaga VI. I synnerhet ska det 
anmälda organet i enlighet med 
punkt 1.2. i bilaga VI vara organiserat 
och drivas på ett sådant sätt att dess 
verksamhet är oberoende, objektiv och 
opartisk och att intressekonflikter 
undviks.

Or. en

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt -1 (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

-1. Anmälda organ ska ha fast anställd 
intern personal med lämplig kompetens 
och expertis, både inom tekniska områden 
relaterade till bedömningen av 
produkternas prestanda och inom 
medicin. De ska ha möjlighet att 
utvärdera kvaliteten på 
underentreprenörer internt.
Vid underentreprenad ska offentliga 
enheter anlitas. Även externa experter 
kan anlitas för att bedöma innovativa 
medicintekniska produkter eller ny teknik 
där den kliniska expertisen är begränsad.

Or. en

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Anmälda organ ska offentliggöra 
förteckningen över underentreprenörer 
eller dotterbolag, liksom de specifika 
uppgifter som dessa ansvarar för.

Or. en

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Bedömningen av överensstämmelse får 
läggas ut på underentreprenad eller utföras 
av ett dotterbolag endast om den juridiska 
eller fysiska person som ansökt om 

3. Bedömningen av överensstämmelse får 
läggas ut på underentreprenad eller utföras 
av ett dotterbolag endast om den juridiska 
eller fysiska person som ansökt om 
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bedömningen går med på det. bedömningen uttryckligen går med på det.

Or. en

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De anmälda organen ska se till att den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ har tillgång till de 
relevanta dokumenten rörande kontrollen 
av underentreprenörens eller dotterbolagets 
kvalifikationer och det arbete som de utför 
i enlighet med denna förordning.

4. De anmälda organen ska minst en gång 
om året lämna till den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ de relevanta dokumenten rörande 
kontrollen av underentreprenörens eller 
dotterbolagets kvalifikationer och det 
arbete som de utför i enlighet med denna 
förordning.

Or. en

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Om det konstateras att ett ansökande organ
för bedömning av överensstämmelse inte 
uppfyller kraven i bilaga VI ska detta tas 
upp under bedömningsprocessen och
diskuteras av den nationella myndigheten 
med ansvar för anmälda organ och den 
gemensamma bedömningsgruppen. Den 
nationella myndigheten ska i 
utredningsrapporten ange vilka åtgärder 
den kommer att vidta för att det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse ska uppfylla kraven i 
bilaga VI.

Or. en
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 32 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

6. Den gemensamma bedömningsgruppen 
ska yttra sig om utredningsrapporten och 
utkastet till anmälan senast 21 dagar efter 
att ha mottagit dem, och kommissionen ska 
omedelbart lämna detta yttrande till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Senast 21 dagar efter att ha 
mottagit den gemensamma 
bedömningsgruppens yttrande ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter utfärda en rekommendation om 
utkastet till anmälan. Den berörda 
nationella myndigheten ska grunda sitt 
beslut om huruvida det anmälda organet 
ska utses på denna rekommendation från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter. Om dess beslut skiljer sig från 
rekommendationen ska den nationella 
myndigheten motivera detta inför 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om en nationell myndighet med ansvar 
för anmälda organ ansvarar för att utse 
anmälda organ för andra produkter än 
medicintekniska produkter ska den 
behöriga myndigheten för 
medicintekniska produkter innan 
anmälan görs ha lämnat ett positivt 
yttrande om anmälan och dess räckvidd.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. När en medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar i enlighet med punkt 7 
ska verkan av anmälan tillfälligt upphävas.
I detta fall ska kommissionen ta upp frågan 
inför samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter senast 15 dagar 
efter utgången av den tidsfrist som avses i 
punkt 7. Efter samråd med berörda parter 
ska samordningsgruppen lämna sitt 
yttrande senast 28 dagar efter att frågan 
lagts fram inför gruppen. Om den 
anmälande medlemsstaten inte godtar 
samordningsgruppens yttrande får den 
begära att kommissionen yttrar sig.

8. När en medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar i enlighet med punkt 7 
ska verkan av anmälan omedelbart
upphävas tillfälligt. I detta fall ska 
kommissionen ta upp frågan inför 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter senast 15 dagar efter utgången 
av den tidsfrist som avses i punkt 7. Efter 
samråd med berörda parter ska 
samordningsgruppen lämna sitt yttrande 
senast 28 dagar efter att frågan lagts fram 
inför gruppen. Om den anmälande 
medlemsstaten inte godtar 
samordningsgruppens yttrande får den 
begära att kommissionen yttrar sig.

Or. en
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Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 34 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ge allmänheten 
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för. Kommissionen ska se till att 
förteckningen hålls uppdaterad.

2. Kommissionen ska ge allmänheten enkel
tillgång till förteckningen över de organ 
som anmälts i enlighet med denna 
förordning, tillsammans med de 
identifikationsnummer som organen har 
tilldelats och den verksamhet som de har 
anmälts för. Kommissionen ska se till att 
förteckningen hålls uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De anmälda organen ska utan dröjsmål 
underrätta den nationella myndigheten med 
ansvar för anmälda organ om alla 
ändringar, särskilt rörande personal, 
anläggningar, dotterbolag eller 
underentreprenörer, som kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i bilaga VI 
eller deras förmåga att utföra bedömningar 
av överensstämmelse av de produkter för 
vilka de har utsetts.

De anmälda organen ska utan dröjsmål och 
senast inom 15 dagar underrätta den
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ om alla ändringar, särskilt 
rörande personal, anläggningar, dotterbolag 
eller underentreprenörer, som kan påverka 
överensstämmelsen med kraven i bilaga VI 
eller deras förmåga att utföra bedömningar 
av överensstämmelse av de produkter för 
vilka de har utsetts.

Or. en
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Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De anmälda organen ska utan dröjsmål 
besvara förfrågningar rörande deras 
bedömningar av överensstämmelse från 
myndigheten i den egna medlemsstaten 
eller en annan medlemsstat eller från 
kommissionen. Den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat ska se till att förfrågningar från 
myndigheter från andra medlemsstater eller 
från kommissionen verkligen besvaras,
utom om det finns legitima skäl att inte 
göra det; i sådana fall får bägge parter
rådfråga samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Det anmälda
organet eller dess nationella myndighet 
med ansvar för anmälda organ får begära 
att all information till myndigheterna i 
andra medlemsstater eller till 
kommissionen ska behandlas 
konfidentiellt.

2. De anmälda organen ska utan dröjsmål 
och senast inom 15 dagar besvara 
förfrågningar rörande deras bedömningar 
av överensstämmelse från myndigheten i 
den egna medlemsstaten eller i en annan 
medlemsstat eller från kommissionen. Den 
nationella myndigheten med ansvar för 
anmälda organ i den medlemsstat där 
organet är etablerat ska se till att 
förfrågningar från myndigheter från andra 
medlemsstater eller från kommissionen 
verkligen besvaras. Där det finns legitima 
skäl att inte göra det ska de anmälda
organen förklara dessa skäl och rådfråga 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter som sedan ska utfärda en 
rekommendation. Den nationella
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ ska följa rekommendationen från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Den nationella myndigheten med ansvar 
för anmälda organ ska omedelbart och 
senast inom 10 dagar underrätta 
kommissionen och de andra 
medlemsstaterna om restriktioner och 
tillfälliga eller slutgiltiga återkallelser av 
anmälningar.
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Or. en

Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 36 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den myndighet eller det anmälda organ 
som tagit på sig de uppgifter som skulle 
utföras av det anmälda organ som berörs av 

Den myndighet eller det anmälda organ 
som tagit på sig de uppgifter som skulle 
utföras av det anmälda organ som berörs av 
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ändringen av anmälan ska omedelbart 
meddela detta till kommissionen, de andra 
medlemsstaterna och de andra anmälda 
organen.

ändringen av anmälan ska omedelbart och 
senast inom 10 dagar meddela detta till 
kommissionen, de andra medlemsstaterna 
och de andra anmälda organen.

Or. en

Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska se till att det upprättas 
samordning och samarbete mellan de 
anmälda organen och att samordningen och 
samarbetet bedrivs genom en 
samordningsgrupp av anmälda organ för 
medicintekniska produkter, även 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik. Denna grupp ska träffas 
regelbundet och minst två gånger om året.

Or. en

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Artikel 40 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avgifter Avgifter för de nationella myndigheternas 
verksamhet

Or. en
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Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att fastställa utformning och 
nivå på de avgifter som avses i punkt 1, 
med beaktande av målen att skydda 
människors hälsa och säkerhet, stödja 
innovation och uppnå kostnadseffektivitet.
Det ska tas särskild hänsyn till anmälda 
organ som lämnat ett giltigt intyg som 
utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan enligt artikel 31.2 och 
anmälda organ som är små och medelstora 
företag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att fastställa utformning och 
en jämförbar nivå på de avgifter som avses 
i punkt 1, med beaktande av målen att 
skydda människors hälsa och säkerhet, 
stödja innovation, uppnå 
kostnadseffektivitet och behovet av att 
skapa lika villkor i alla medlemsstater.
Det ska tas särskild hänsyn till anmälda 
organ som lämnat ett giltigt intyg som 
utfärdats av ett nationellt 
ackrediteringsorgan enligt artikel 31.2 och 
anmälda organ som är små och medelstora 
företag enligt definitionen i kommissionens 
rekommendation 2003/361/EG.

Or. en
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Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Artikel 40a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 40a
Öppenhet om avgifter som tas ut av 
anmälda organ för bedömningar av 

överensstämmelse
1. Medlemsstaterna ska anta föreskrifter 
om standardavgifter för anmälda organ.
2. Avgifterna ska vara jämförbara i alla 
medlemsstater. Kommissionen ska ta fram 
riktlinjer för att underlätta 
jämförbarheten mellan dessa avgifter 
senast 24 månader efter det att denna 
förordning trätt i kraft.
3. Medlemsstaterna ska till kommissionen 
överlämna sina förteckningar över dessa 
standardavgifter.
4. Den nationella myndigheten ska se till 
att de anmälda organen gör 
förteckningarna över standardavgifter för 
bedömning av överensstämmelse allmänt 
tillgängliga.

Or. en

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Kapitel V – avsnitt 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Avsnitt 1a – Godkännande för försäljning

Or. en
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Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Artikel 41a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41a
Allmänna principer för godkännande för 

försäljning
1. Inga av följande produkter får släppas 
ut på marknaden i unionen såvida inte ett 
godkännande för försäljning i unionen 
har beviljats i det centraliserade 
förfarande som avses i artikel 41c och i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
förordning:
– Innovativa produkter för implantation.
– Innovativa produkter som avses i 
artikel 1.4.
– Innovativa produkter som avses i 
artikel 1.5 och punkt 5.3 i bilaga VII 
(Regel 11).
– Innovativa produkter som tillverkats av 
vävnader eller celler från människa eller 
djur eller derivat därav som är icke-viabla 
eller har gjorts icke-viabla.
2. Inga av följande produkter får släppas 
ut på marknaden i en medlemsstat såvida 
inte ett godkännande för försäljning i den 
staten har beviljats av den behöriga 
myndigheten i den medlemsstaten i det 
decentraliserade förfarande som avses i 
artikel 41d och i enlighet med 
bestämmelserna i denna förordning:
– Produkter i klass III.
– Icke-innovativa produkter för 
implantation.
– Icke-innovativa produkter som avses i 
artikel 1.4.
– Icke-innovativa produkter som avses i 
artikel 1.5 och punkt 5.3 i bilaga VII 
(Regel 11), eller
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– Icke-innovativa produkter som 
tillverkats av vävnader eller celler från 
människa eller djur eller derivat därav 
som är icke-viabla eller har gjorts 
icke-viabla.
3. Genom undantag från punkt 2 kan 
tillverkaren besluta om att i enlighet med 
det centraliserade förfarandet ansöka om 
godkännande för försäljning för de 
produkter som anges i punkt 2.
4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 i syfte att mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen ändra 
förteckningen i punkt 1.
5. För produkter som avses i punkterna 1 
och 2 och som redan finns på 
unionsmarknaden när denna förordning 
träder i kraft ska det från och med sista 
giltighetsdagen för deras intyg krävas ett 
godkännande för försäljning i enlighet 
med de förfaranden som anges i detta 
avsnitt.
6. Ett godkännande för försäljning som 
beviljats enligt detta avsnitt ska vara 
giltigt i fem år.
Godkännandet för försäljning får förnyas 
efter fem år genom att myndigheten gör 
en ny bedömning av 
nytta/riskförhållandet.
7. Alla ansökningar om godkännande för 
försäljning och beviljade godkännanden 
för försäljning enligt bestämmelserna i 
artiklarna 41c, 41d, 41e och 41f samt den 
information som avses i artikel 41b ska av 
kommissionen eller av medlemsstaterna i 
relevanta delar utan dröjsmål och senast 
15 dagar efter mottagandet föras in i det 
elektroniska system som avses i 
artikel 41b.1.
Innan en bedömning av en ansökan om 
en medicinteknisk produkt påbörjas ska 
den kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter som avses i 
artikel 41c eller den behöriga 
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myndigheten i den aktuella 
medlemsstaten kontrollera att ingen 
annan ansökan har lämnats in om samma 
medicintekniska produkt.

Or. en

Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Artikel 41b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41b
Elektroniskt system för godkännanden för 

försäljning
1. Kommissionen ska, i samarbete med 
medlemsstaterna, inrätta och förvalta ett 
elektroniskt registreringssystem för 
tillämpningarna för godkännanden för 
försäljning och beviljade godkännanden 
för försäljning enligt detta avsnitt och för 
att samla in och behandla följande 
information:
– Tillverkarens namn.
– Den medicintekniska produktens namn 
och riskklass.
– Det tillämpliga förfarandet.
– vid ett decentraliserat förfarande, den 
medlemsstat i vilken tillverkaren har 
lämnat in sin ansökan,
– Den dokumentation som medföljer 
ansökan om ett godkännande för 
försäljning.
– Den utredningsrapport för den 
medicintekniska produkten som avgavs 
under förfarandet för godkännande för 
försäljning.
– Datumet för godkännandet för 
försäljning och, om dessa är olika, 
datumet då produkten släpps ut på 
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marknaden.
– All information gällande upphävande 
eller återkallande av godkännandet för 
försäljning.
2. Den information som har samlats in 
och som har behandlats i det elektroniska 
system som rör det centraliserade 
förfarande som avses i artikel 41c ska 
föras in i det elektroniska 
registreringssystemet av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten.
Den information som har samlats in och 
som har behandlats i det elektroniska 
system som rör det centraliserade 
förfarande som avses i artikel 41d ska 
föras in i det elektroniska 
registreringssystemet av medlemsstaterna.
3. I fall då denna information behöver 
uppdateras, när det gäller utsläppande av 
produkten på marknaden, upphävande 
eller återkallande av produkten från 
marknaden, ska tillverkaren omedelbart 
informera myndigheten eller, i relevanta 
fall, den nationella behöriga 
myndigheten, vilken omedelbart ska 
uppdatera informationen i det 
elektroniska systemet.
4. Den information som samlas in och 
behandlas i det elektroniska system som 
rör ansökningar för godkännanden för 
försäljning, ska endast vara tillgänglig för 
medlemsstaterna, myndigheten och 
kommissionen.
Den information som samlas in och 
behandlas i det elektroniska systemet och 
som rör beviljade godkännanden för 
försäljning, ska vara tillgänglig för 
allmänheten.

Or. en



PE507.972v02-00 50/116 PR\933401SV.doc

SV

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Artikel 41c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41c
Centraliserat förfarande

1. En kommitté för godkännande av 
medicintekniska produkter inrättas 
härmed i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 41d. Kommittén ska utgöra en del 
av Europeiska läkemedelsmyndigheten.
2. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska vara 
ansvarig för att utarbeta myndighetens 
yttrande om alla frågor som rör 
tillåtligheten för de ansökningar som 
lämnas in i enlighet med det 
centraliserade förfarandet, beviljande, 
ändring, upphävande eller återkallande 
av ett godkännande att släppa ut 
medicintekniska produkter för 
implantation och produkter som 
innehåller eller dispenserar aktiva ämnen 
på marknaden.
3. Varje ansökan för de produkter som 
avses i artikel 41a.1 ska, när detta är 
tillämpligt, innehålla de upplysningar och 
handlingar som anges i bilagorna III, IX 
och X.
4. Ansökan ska åtföljas av den avgift som 
ska betalas till myndigheten för att den 
granskar ansökan.
5. Myndigheten ska se till att yttrandet 
från kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter avges senast 
210 dagar från mottagandet av en giltig 
ansökan.
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska ha minst 
80 dagar på sig, från mottagandet av en 
ansökan, att analysera de vetenskapliga 
uppgifterna i den dokumentation som 
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åtföljer en ansökan om godkännande för 
försäljning. På grundval av en motivering 
från kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter, kan 
myndigheten förlänga denna period.
6. Kommittén får endast en enda gång 
uppmana tillverkaren att inge 
kompletterande information som av 
vetenskapligt giltiga skäl är nödvändig för 
bedömningen av ansökan om 
godkännande för försäljning. Detta kan 
innefatta en begäran om prover eller ett 
besök i tillverkarens lokaler. Då en sådan 
begäran har gjorts ska den period som 
avses i punkt 5 skjutas upp tills den 
begärda kompletterande informationen 
har lämnats in.
7. Kommissionen skall i samråd med 
myndigheten, medlemsstaterna och 
berörda parter upprätta utförliga 
riktlinjer för ansökans utformning.
8. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter kan, om den 
finner det nödvändigt för att kunna 
slutföra sin granskning av en ansökan, 
kräva att sökanden ska genomgå en 
särskild inspektion av den plats där den 
berörda medicintekniska produkten 
tillverkas. Sådana inspektioner ska göras 
utan förvarning.
Inspektionen skall genomföras inom den 
tidsfrist som anges i punkt 5 av 
inspektörer från medlemsstaten med 
lämplig kompetens. Dessa inspektörer kan 
åtföljas av en rapportör eller en expert 
som har utsetts av kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter.
9. Myndigheten ska omedelbart 
underrätta sökanden om kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter anser att
a) ansökan inte uppfyller kriterierna för 
godkännande i denna förordning,
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b) dokumentationen som åtföljer ansökan 
inte uppfyller kraven i denna förordning 
eller behöver ändras eller kompletteras,
c) godkännandet för försäljning behöver 
beviljas i enlighet med vissa villkor,
d) godkännandet för försäljning för den 
berörda medicintekniska produkten måste 
avslås på grund av att den inte uppfyller 
kraven i denna förordning.
10. Inom 15 dagar efter att ha mottagit det 
yttrande som avses i punkt 9 kan 
sökanden skriftligen underrätta 
myndigheten om sin önskan att begära en 
förnyad prövning av yttrandet. I sådana 
fall ska sökanden utförligt redovisa skälen 
för sin begäran till myndigheten inom 
60 dagar efter det att yttrandet mottogs.
Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska inom 
60 dagar efter att den mottagit skälen till 
begäran göra en förnyad prövning av sitt 
yttrande i enlighet med artikel 62.1 i 
förordning (EG) nr 726/2004. Skälen till 
slutsatsen ska bifogas det slutliga 
yttrandet.
11. Inom 15 dagar efter sitt antagande ska 
byrån överlämna det slutliga yttrandet 
från kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter till 
kommissionen, medlemsstaterna och 
sökanden, tillsammans med en rapport 
som innehåller kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkters bedömning av den 
medicintekniska produkten och skälen till 
dess slutsatser.
12. Om en sökande drar tillbaka en 
ansökan om godkännande för försäljning 
som har ingetts till myndigheten innan ett 
yttrande om ansökan har avgetts, ska 
denne meddela myndigheten skälen till 
detta. Myndigheten ska göra denna 
information tillgänglig för allmänheten 
och offentliggöra utredningsprotokollet, 
om detta finns att tillgå, efter det att alla 
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uppgifter som rör affärshemligheter har 
utelämnats.
13. Inom 15 dagar efter mottagandet av 
yttrandet enligt artikel 11 ska 
kommissionen utarbeta ett förslag till 
beslut i ärendet.
Om förslaget till beslut inte 
överensstämmer med myndighetens 
yttrande ska kommissionen bifoga en 
utförlig förklaring av skälen till 
avvikelserna.
Förslaget till beslut ska meddelas 
medlemsstaterna och den sökande.
Medlemsstaterna ska ha 22 dagar på sig 
för att till kommissionen lämna skriftliga 
synpunkter på förslaget till beslut. Om 
beslutet är brådskande får dock 
ordföranden i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter fastställa en kortare tidsfrist, 
med hänsyn till hur brådskande frågan 
är. Denna tidsfrist ska endast i 
undantagsfall vara kortare än fem dagar.
14. Medlemsstaterna får skriftligen och 
med angivande av utförliga skäl begära 
att det förslag till beslut som avses i 
punkt 13 diskuteras av kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter vid ett plenarsammanträde.
Om kommissionen anser att en 
medlemsstats skriftliga synpunkter ger 
upphov till sådana nya viktiga frågor av 
vetenskaplig eller teknisk karaktär som 
inte behandlas i myndighetens yttrande, 
ska ordföranden i kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter avbryta förfarandet och 
hänskjuta ansökan tillbaka till 
myndigheten för vidare behandling.
15. Kommissionen ska fatta det slutliga 
beslutet inom 30 dagar efter det att 
förfarandet har avslutats enligt 
artikel 88.3.
16. Om ett godkännande för försäljning 
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avslås innebär detta ett förbud mot 
utsläppande på marknaden av de 
produkter som avses i artikel 41a.1 i hela 
unionen.
17. Sedan ett godkännande för försäljning 
beviljats, ska innehavaren av 
godkännandet informera myndigheten om 
datumen för den medicintekniska 
produktens faktiska utsläppande på 
marknaden i medlemsstaterna och därvid 
beakta de olika godkända 
försäljningsformerna.
18. Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska även underrätta 
myndigheten om produkten inte längre 
släpps ut på marknaden, antingen 
tillfälligt eller permanent, och 
tillhandahålla en motivering för de 
medicintekniska och/eller ekonomiska 
skälen i detta avseende.

Or. en

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Artikel 41d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41d
Kommittén för godkännande av 

medicintekniska produkter
1. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska bestå av 
följande:
a) En ledamot och en suppleant som utses 
av varje medlemsstat, i enlighet med 
punkt 3 i den här artikeln.
b) Sex ledamöter som utses av 
kommissionen i syfte att se till att 
kommittén har tillgång till relevant 
sakkunskap på området medicintekniska 
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produkter, på grundval av en offentlig 
inbjudan till intresseanmälan.
c) En ledamot och en suppleant som utses 
av kommissionen, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet, 
som ska företräda sjukvårdspersonal.
d) En ledamot och en suppleant som utses 
av kommissionen, på grundval av en 
offentlig inbjudan till intresseanmälan 
och efter samråd med Europaparlamentet, 
som ska företräda patientorganisationer.
Suppleanterna ska företräda ledamöterna 
och rösta i ledamöternas ställe i deras 
frånvaro. De suppleanter som avses i led a 
får utses till rapportörer i enlighet med 
artikel 62 i förordning (EG) nr 726/2004.
2. En medlemsstat får delegera sina 
uppgifter i kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter till en annan 
medlemsstat. Varje medlemsstat får 
företräda endast en annan medlemsstat.
3. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska utses på 
grundval av deras relevanta sakkunskap 
inom området medicintekniska produkter, 
för att därmed garantera de bästa 
specialistkunskaperna och en bred 
sakkunskap. I detta syfte ska 
medlemsstaterna etablera kontakt med 
myndighetens styrelse och kommissionen 
för att se till att kommittén för 
godkännande av medicintekniska 
produkter får en slutlig sammansättning 
som omfattar de vetenskapliga områden 
som är relevanta för dess arbetsuppgifter.
4. Ledamöterna och suppleanterna i 
kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter ska utses för 
en period på tre år som kan förlängas en 
gång och därefter förnyas enligt de 
förfaranden som avses i punkt 1.
Kommittén ska välja sin ordförande bland 
sina ledamöter för en period på tre år som 
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kan förlängas en gång.
5. Punkterna 3, 4, 5, 6, 7 och 8 i artikel 61 
i förordning (EG) nr 726/2004 ska gälla 
för kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkter.
6. Kommittén för godkännande av 
medicintekniska produkters uppdrag ska 
omfatta alla aspekter av utvärderingen av 
medicintekniska produkter som omfattas 
av förfarandena enligt artiklarna 41c och 
41f.

Or. en

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Artikel 41e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41e
Decentraliserat förfarande

1. Medlemsstaterna ska genom det 
elektroniska system för godkännande för 
försäljning som avses i artikel 41b 
verifiera att inga andra ansökningar 
prövas för tillfället, och att inget annat 
godkännande för försäljning har beviljats 
för samma medicintekniska produkt.
2. Om en medlemsstat märker att en 
annan ansökan om godkännande för 
försäljning prövas för samma 
medicintekniska produkt i en annan 
medlemsstat ska den berörda 
medlemsstaten avböja att bedöma 
ansökan och genast meddela sökanden 
om detta.
3. Om en medlemsstat har godkänt en 
medicinteknisk produkt som är föremål 
för ansökan om godkännande för 
försäljning i en annan medlemsstat ska 
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den senare avvisa ansökan och genast 
meddela sökanden om detta.
4. Medlemsstaterna ska vidta alla 
lämpliga åtgärder för att se till att det 
förfarande för beviljande av godkännande 
för försäljning av produkter som avses i 
artikel 41a 2 avslutas inom högst 
210 dagar från det att en giltig ansökan 
inlämnas.
5. En medlemsstats behöriga nationella 
myndighet får högst en gång begära att 
tillverkaren inlämnar ytterligare 
information som av vetenskapligt giltiga 
skäl behövs för bedömningen av ansökan 
om godkännande för försäljning. Detta 
kan innefatta en begäran om prover eller 
ett besök i tillverkarens lokaler. Till dess 
att den begärda tilläggsinformationen 
lämnats, och högst 60 dagar, ska den
tidsfrist som avses i punkt 4 upphöra att 
löpa.
6. Om en sökande drar tillbaka en 
ansökan om godkännande för försäljning 
som inlämnats till en medlemsstats 
behöriga myndighet innan ett yttrande om 
ansökan har givits ska sökanden meddela 
skälen för detta till den medlemsstatens 
behöriga myndighet. Den nationella 
behöriga myndigheten ska göra denna 
information allmänt tillgänglig och 
offentliggöra utredningsrapporten, om 
den finns tillgänglig, efter det att all 
information som rör affärshemligheter 
har raderats.
7. Så snart som godkännandet för 
försäljning har utfärdats ska sökanden 
informeras om detta av den berörda 
medlemsstatens behöriga myndighet.
8. Den nationella behöriga myndigheten 
ska utan dröjsmål och inom 15 dagar 
göra godkännandet för försäljning 
allmänt tillgängligt.
9. Den nationella behöriga myndigheten 
ska utarbeta en utredningsrapport och 
kommentera filen, särskilt vad avser 
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resultatet av de kliniska prövningarna och 
riskhanteringssystemet.
10. Den nationella behöriga myndigheten 
ska efter att ha raderat all information 
som rör affärshemligheter utan dröjsmål, 
och senast inom 15 dagar, göra 
utredningsrapporten allmänt tillgänglig 
tillsammans med skälen för yttrandet.
11. Medlemsstaterna ska informera 
myndigheten om alla eventuella 
godkännanden för försäljning som de har 
beviljat.
12. När ett godkännande för försäljning 
har beviljats ska innehavaren av 
godkännandet informera den behöriga 
myndigheten i den medlemsstat som 
beviljade godkännandet om det datum då 
den medicintekniska produkten ska 
släppas ut på marknaden i den 
medlemsstaten.
13. Innehavaren av godkännandet för 
försäljning ska också meddela den 
behöriga myndigheten om den 
medicintekniska produkten tas bort från 
marknaden i den medlemsstaten, antingen 
det är tillfälligt eller permanent, och ska 
ge en motivering till detta med medicinska 
och/eller ekonomiska skäl.

Or. en

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Artikel 41f (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41f
Ömsesidigt erkännande av decentraliserat 

godkännande för försäljning
1. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter som föreskrivs 
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i artikel 78 ska ansvara för granskningen 
av alla ärenden som rör ett godkännande 
för försäljning i fler än en medlemsstat 
för en medicinteknisk produkt som är 
kvalificerad för godkännande i enlighet 
med det förfarande som avses i 
artikel 41e.
2. För att få ett godkännande för 
försäljning av en sådan medicinteknisk 
produkt i fler än en medlemsstat ska 
sökanden lämna in en ansökan som 
består av samma dokumentation till den 
behöriga myndigheten i dessa 
medlemsstater. Dokumentationen ska 
innehålla den information och de 
handlingar som anges i bilagorna VIII, 
IX och X i den här förordningen. De 
handlingar som lämnas in ska innehålla 
en förteckning över de medlemsstater som 
berörs av ansökan. Sökanden ska begära 
att en medlemsstat agerar 
”referensmedlemsstat” och förbereder en 
utredningsrapport om den 
medicintekniska produkten i enlighet med 
punkt 3 eller 4.
3. Om den medicintekniska produkten 
redan har beviljats ett godkännande för 
försäljning vid tiden för ansökan ska de 
berörda medlemsstaterna erkänna det 
godkännande som beviljats av 
referensmedlemsstaten, som ska vara 
samma medlemsstat som först utfärdar 
godkännandet. Innehavaren av 
godkännandet för försäljning ska i denna 
avsikt begära att referensmedlemsstaten 
uppdaterar den befintliga 
utredningsrapporten om den godkända 
medicintekniska produkten.
Referensmedlemsstaten ska uppdatera 
utredningsrapporten inom 90 dagar från 
mottagandet av en giltig ansökan.
Utredningsrapporten ska tillsammans 
med annan relevant information och 
relevanta handlingar skickas till den 
berörda medlemsstaten och till sökanden.
4. I situationer där den medicintekniska 
produkten inte har beviljats godkännande 
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för försäljning vid tiden för ansökan ska 
sökanden begära att 
referensmedlemsstaten förbereder ett 
utkast till utredningsrapport.
Referensmedlemsstaten ska förbereda 
rapporten inom 120 dagar efter 
mottagandet av en giltig ansökan och 
skicka den till den berörda medlemsstaten 
och till sökanden.
5. Inom 90 dagar efter mottagandet av de 
handlingar som avses i punkterna 3 och 4 
ska den berörda medlemsstaten godkänna 
utredningsrapporten och informera 
referensmedlemsstaten om detta.  
Referensmedlemsstaten ska registrera 
överenskommelsen mellan parterna, 
avsluta förfarandet och informera 
sökanden om detta.
6. Varje medlemsstat där en ansökan har 
inlämnats i enlighet med punkt 2 ska anta 
ett beslut i överensstämmelse med den 
godkända utredningsrapporten inom 30 
dagar efter det att överenskommelsen har 
bekräftats.
7. Om en berörd medlemsstat inom den 
period som anges i punkt 5 inte kan 
godkänna utredningsrapporten för att det 
föreligger en potentiell allvarlig 
folkhälsorisk, ska den tillhandahålla en 
ingående beskrivning av skälen för dess 
ståndpunkt till referensmedlemsstaten, 
övriga berörda medlemsstater och 
sökanden. Invändningarna ska genast 
vidarebefordras till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter.
8. Inom samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska alla 
medlemsstater som avses i punkt 7 sträva 
efter att komma överens om vilka åtgärder 
som ska vidtas. De ska ge sökanden 
möjlighet att redogöra för sin ståndpunkt,
antingen muntligen eller skriftligen. Om 
medlemsstaterna når en överenskommelse 
inom 60 dagar från det att 
invändningarna har inlämnats ska 
referensmedlemsstaten registrera 
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överenskommelsen, avsluta förfarandet 
och informera sökanden om detta. Punkt 
6 ska tillämpas.
9. Om medlemsstaterna inte når en 
överenskommelse inom den 
60-dagarsperiod som avses i punkt 7 ska 
myndigheten genast informeras om detta, 
så att förfarandet i artikel 41g kan 
tillämpas. En utförlig redovisning av de 
frågor som medlemsstaterna inte har 
kunnat enas om och skälen för 
oenigheten ska översändas till 
myndigheten. En kopia av redovisningen 
ska skickas till sökanden.
10. Så snart sökanden har informerats om 
att frågan har hänskjutits till 
myndigheten, ska sökanden utan dröjsmål 
förse myndigheten med en kopia av den 
information och de handlingar som avses 
i punkt 2.
11. I det fall som avses i punkt 9 får de 
medlemsstater som har godkänt 
referensmedlemsstatens 
utredningsrapport på sökandens begäran 
godkänna den medicintekniska produkten 
utan att invänta resultatet av förfarandet i 
artikel 41g. Godkännandet för försäljning 
ska under sådana omständigheter beviljas 
utan att det påverkar resultatet av 
förfarandet.

Or. en

Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Artikel 41g (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41g
Skiljedomsförfarande vid 

meningsskiljaktigheter om ömsesidigt 
erkännande av decentraliserat 
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godkännande för försäljning
1. När det hänvisas till det förfarande som 
fastställs i denna artikel ska kommittén 
för medicintekniska produkter granska 
ärendet och utfärda ett motiverat yttrande 
inom 60 dagar från det datum då ärendet 
översändes till kommittén.
I brådskande fall, och på förslag från sin 
ordförande, får kommittén enas om en 
kortare tidsfrist.
2. Kommittén för medicintekniska 
produkter ska utse en av sina ledamöter 
till rapportör för behandlingen av ett 
ärende. Kommittén får även utse enskilda 
experter som ska ge råd i specifika 
ärenden. När kommittén utser experter 
ska den definiera dessas uppdrag och 
ange inom vilken tid uppdragen ska vara 
avslutade.
3. Innan kommittén utfärdar sitt yttrande 
ska den ge sökanden eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning möjlighet 
att lämna muntliga eller skriftliga 
förklaringar inom en tidsfrist som 
fastställs av kommittén.
Kommittén får förlänga den tidsfrist som 
avses i punkt 1 med den tid som sökanden 
eller innehavaren av godkännandet för 
försäljning behöver för att förbereda sina 
förklaringar.
4. Myndigheten ska utan dröjsmål 
informera sökanden eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning om 
kommitténs yttrande om godkännandet 
för försäljning av den berörda 
medicintekniska produkten.
Inom 15 dagar efter att ha mottagit 
kommitténs yttrande får sökanden eller 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning skriftligen underrätta 
myndigheten om sin önskan att begära en 
förnyad prövning av yttrandet. I sådana 
fall ska han/hon utförligt redovisa skälen 
till sin begäran för myndigheten inom 
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60 dagar efter det att yttrandet mottagits.
Kommittén ska inom 60 dagar efter att ha 
mottagit skälen till begäran göra en 
förnyad prövning av sitt yttrande. Den ska 
utse en annan rapportör och, när så 
behövs, en annan medrapportör än den 
rapportör och medrapportör som utsågs 
för det första yttrandet. I samband med 
omprövningsförfarandet ska endast de 
punkter i yttrandet som sökanden eller 
innehavaren av godkännandet för 
försäljning har tagit upp behandlas och 
endast de vetenskapliga uppgifter som 
fanns tillgängliga när kommittén antog 
det första yttrandet ska beaktas. Sökanden 
eller innehavaren av godkännandet för 
försäljning får begära att kommittén 
rådgör med den rådgivande kommittén 
enligt artikel 78a i samband med 
omprövningen.
Skälen för de slutsatser som nås i 
samband med omprövningen ska bifogas 
den utredningsrapport som avses i 
punkt 5 i denna artikel.
5. Myndigheten ska inom 15 dagar efter 
antagandet översända det slutgiltiga 
yttrandet från kommittén för 
medicintekniska produkter till 
medlemsstaterna, kommissionen och 
sökanden eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning tillsammans 
med utredningsrapporten för den 
medicintekniska produkten och uppge 
skälen för sina slutsatser.
Vid ett positiv yttrande beträffande en 
ansökan om ömsesidigt erkännande av 
decentraliserat godkännande för 
försäljning av en medicinteknisk produkt i 
enlighet med artikel 41f, ska följande 
information bifogas yttrandet:
a) De handlingar som avses i artikel 41f 2.
b) Alla villkor som kan påverka 
godkännandet.
c) Uppgifter om eventuella 
rekommenderade villkor eller 
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begränsningar avseende en säker och 
effektiv användning av den 
medicintekniska produkten.
d) Den text som föreslås för den 
medicintekniska produktens märkning 
och bipacksedel.
6. Kommissionen ska inom 15 dagar från 
mottagandet av det yttrande som avses i 
punkt 5 utarbeta ett förslag till beslut i 
fråga om ansökan, med hänsyn tagen till 
unionslagstiftningen.
Om förslaget till beslut tillstyrker att 
godkännande för försäljning beviljas, ska 
de dokument som avses i punkt 5 bifogas.  
Om förslaget till beslut inte 
överensstämmer med myndighetens 
yttrande, ska kommissionen även bifoga 
en utförlig förklaring av skälen till denna 
skiljaktighet.
Förslaget till beslut ska överlämnas till 
medlemsstaterna och till den sökande 
eller innehavaren av godkännandet för 
försäljning.
Medlemsstaterna ska ha 22 dagar på sig 
att inlämna sina skriftliga synpunkter på 
det föreslagna beslutet till kommissionen.
Om beslutet är brådskande får dock 
ordföranden fastställa en kortare tidsfrist, 
med hänsyn till hur brådskande frågan 
är. Denna tidsfrist får endast i 
undantagsfall vara kortare än fem dagar.
7. Medlemsstaterna får skriftligen och 
med angivande av utförliga skäl begära 
att det förslag till beslut som avses i punkt 
6 diskuteras av kommittén för 
medicintekniska produkter vid ett 
plenarsammanträde i enlighet med 
artikel 88.1.
Om kommissionen anser att en 
medlemsstats skriftliga synpunkter ger 
upphov till sådana nya viktiga frågor av 
vetenskaplig eller teknisk art som inte 
behandlas i myndighetens yttrande, ska 
ordföranden för kommittén för 
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medicintekniska produkter avbryta 
förfarandet och hänskjuta ansökan till 
myndigheten för vidare behandling.
8. Kommissionen ska fatta ett slutgiltigt 
beslut i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 88.3 inom 30 dagar före det 
förfarandet avslutas. Kommissionen ska 
uppdatera informationen om den berörda 
produkten i det elektroniska system som 
avses i artikel 41b.
9. Om ett godkännande för försäljning 
inte beviljas innebär det ett förbud i hela 
unionen mot att den berörda produkten 
släpps ut på marknaden.
10. Det beslut som avses i punkt 8 ska 
överlämnas till alla medlemsstater och till 
den sökande eller innehavaren av 
godkännandet för försäljning. De berörda 
medlemsstaterna och 
referensmedlemsstaten ska inom 30 dagar 
efter det att beslut har meddelats antingen 
bevilja eller återkalla godkännande för 
försäljning eller göra de ändringar som 
krävs för att följa beslutet. De ska 
underrätta kommissionen och 
myndigheten om detta.

Or. en

Ändringsförslag 75

Förslag till förordning
Artikel 41 h (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 41h
Ändring av godkännande för försäljning

1. Då innehavaren av godkännandet för 
försäljning ansöker om ändring av ett 
godkännande för försäljning, som 
beviljats enligt bestämmelserna i 
artiklarna 41c, 41e och 41f, ska ansökan 
ställas till samtliga medlemsstater som 
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tidigare godkänt den medicintekniska 
produkten i fråga.
Kommissionen ska i samråd med 
myndigheten ges behörighet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
i denna förordning för att kunna vidta 
alla åtgärder för undersökningen av 
ändringarna av godkännande för 
försäljning.
2. Då kommissionens 
skiljedomsförfarande tillämpas, ska 
förfarandet i artikel 41g i tillämpliga 
delar gälla ändringar i godkännanden för 
försäljning.
3. Om en medlemsstat finner att det av 
hänsyn till skyddet av människors hälsa 
är nödvändigt att ändra ett godkännande 
för försäljning, som beviljats enligt 
bestämmelserna i detta kapitel, eller att 
tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det, ska 
denna medlemsstat utan dröjsmål 
hänskjuta ärendet till myndigheten för 
tillämpning av förfarandet i artikel 41g.
I undantagsfall får medlemsstaten då 
skyndsamma åtgärder är av avgörande 
betydelse för skyddet av människors hälsa 
tillfälligt förbjuda försäljning och 
användning av den medicintekniska 
produkten inom dess territorium i 
avvaktan på det definitiva beslutet.
Medlemsstaten ska senast följande 
arbetsdag underrätta kommissionen, 
myndigheten och övriga medlemsstater 
om skälen till sina åtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 76

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

I fråga om sådana produkter som avses i 
artikel 1.4 första stycket ska det anmälda 
organet följa samrådsförfarandet enligt 
kapitel II avsnitt 6.1 i bilaga VIII eller 
avsnitt 6 i bilaga IX, beroende på vad som 
är tillämpligt.

I fråga om sådana produkter som avses i 
artikel 1.4 första stycket ska kommittén för 
godkännande av de medicintekniska 
produkter som avses i artikel 41c, eller 
den nationella myndigheten, följa 
samrådsförfarandet enligt kapitel II 
avsnitt 6.1 i bilaga VIII eller avsnitt 6 i 
bilaga IX, beroende på vad som är 
tillämpligt.

I fråga om sådana produkter som omfattas 
av denna förordning i enlighet med 
artikel 1.2 e ska det anmälda organet följa 
samrådsförfarandet enligt kapitel II 
avsnitt 6.2 i bilaga VIII eller avsnitt 6 i 
bilaga IX, beroende på vad som är 
tillämpligt.

I fråga om sådana produkter som omfattas 
av denna förordning i enlighet med 
artikel 1.2 e ska godkännandet för 
försäljning följa samrådsförfarandet enligt 
kapitel II avsnitt 6.2 i bilaga VIII eller 
avsnitt 6 i bilaga IX, beroende på vad som 
är tillämpligt.

Or. en

Ändringsförslag 77

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

prövningsprodukter, ska trots vad som 
föreskrivs i artikel 41a göra en bedömning 
av överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII, med undantag för dess 
kapitel II, med bedömning av ett 
representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att tillämpa en 
bedömning av överensstämmelse som 
grundar sig på typkontroll enligt bilaga IX i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt bilaga X.

Or. en

Ändringsförslag 78

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Genom undantag från artikel 41a ska 
tillverkare av produkter i klass IIa, utom 
specialanpassade produkter och 
prövningsprodukter, göra en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
fullständig kvalitetssäkring enligt 
bilaga VIII, med undantag för dess 
kapitel II, med bedömning av ett 
representativt urval av 
konstruktionsdokumentationen i den 
tekniska dokumentationen. Tillverkaren 
kan som ett alternativ välja att utarbeta den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II i 
kombination med en bedömning av 
överensstämmelse som grundar sig på 
kontroll av produktens överensstämmelse 
enligt del A avsnitt 7 eller del B avsnitt 8 i 
bilaga X.

Or. en
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Ändringsförslag 79

Förslag till förordning
Artikel 43 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Deltagande av anmälda organ Deltagande av anmälda organ i förfarandet 
för bedömning av överensstämmelse

Or. en

Ändringsförslag 80

Förslag till förordning
Artikel 43 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Om det enligt förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse krävs deltagande av 
ett anmält organ får tillverkaren välja 
anmält organ, förutsatt att organet har 
anmälts för de berörda bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och 
produkterna. Om en tillverkare gör 
ansökan till ett anmält organ i en annan 
medlemsstat än den där denne är 
registrerad ska tillverkaren informera de 
nationella myndigheter som är ansvariga 
för de anmälda organen för ansökan. En 
ansökan får inte lämnas till mer än ett 
anmält organ för samma bedömning av 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 81

Förslag till förordning
Artikel 44
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

1. De anmälda organen ska anmäla 
ansökningar om bedömning av 
överensstämmelse för produkter i klass III 
till kommissionen, med undantag för 
ansökningar om att komplettera eller 
förnya befintliga intyg. Anmälan ska 
åtföljas av det utkast till bruksanvisning 
som avses i avsnitt 19.3 i bilaga I och det 
utkast till sammanfattning av säkerhet 
och kliniska prestanda som avses i 
artikel 26. I anmälan ska det anmälda 
organet ange när bedömningen av 
överensstämmelse beräknas vara 
avslutad. Kommissionen ska omedelbart 
översända anmälan och den medföljande 
dokumentationen till 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.
2. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får inom 
28 dagar efter att ha mottagit den 
information som avses i punkt 1 begära 
att det anmälda organet lämnar en 
sammanfattning av den preliminära 
bedömningen av överensstämmelse innan 
den utfärdar ett intyg.
Samordningsgruppen ska på förslag av en 
medlem eller av kommissionen fatta 
beslut om en sådan begäran i enlighet 
med förfarandet i artikel 78.4. I sin 
begäran ska samordningsgruppen ange 
det vetenskapligt giltiga hälsoskälet till att 
den har valt ut viss dokumentation som 
ska ingå i den sammanfattning av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse som ska lämnas. Vid 
valet av dokumentation ska principen om 
lika behandling vederbörligen beaktas.
Senast fem dagar efter att ha mottagit 
begäran från samordningsgruppen för 
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medicintekniska produkter ska det 
anmälda organet underrätta tillverkaren 
om detta.
3. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter kan lämna 
kommentarer till sammanfattningen av 
den preliminära bedömningen av 
överensstämmelse inom 60 dagar efter att 
sammanfattningen lämnats in. Inom 
30 dagar efter inlämningen kan 
samordningsgruppen begära att det 
lämnas ytterligare information som av 
vetenskapligt giltiga skäl behövs för 
analysen av det anmälda organets 
preliminära bedömning av 
överensstämmelse. Detta kan innefatta en 
begäran om prover eller ett besök i 
tillverkarens lokaler. Till dess att den 
begärda tilläggsinformationen lämnats 
ska tidsfristen för att lämna kommentarer 
som avses i första meningen i detta stycke 
tillfälligt upphöra att löpa. Om 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter därefter begär ytterligare 
information ska tidsfristen för att lämna 
kommentarer fortsätta att löpa.
4. Det anmälda organet ska ta vederbörlig 
hänsyn till alla synpunkter som det mottar 
i enlighet med punkt 3. Det ska för 
kommissionen redogöra för hur 
synpunkterna har beaktats, med en 
motivering om synpunkterna inte har 
hörsammats, och för det slutliga beslutet 
om den berörda bedömningen av 
överensstämmelse. Kommissionen ska 
omedelbart vidarebefordra denna 
information till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter.
5. Om det anses nödvändigt för 
patienternas säkerhet och för att skydda 
folkhälsan kan kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa vilka 
specifika produktkategorier eller 
produktgrupper, utom produkter i 
klass III, som punkterna 1–4 ska 
tillämpas på under en bestämd tid. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
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med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.
Åtgärder i enlighet med denna punkt 
måste motiveras av en eller flera av 
följande omständigheter:
a) Hur ny produkten eller den teknik som 
den bygger på är och hur stor den 
kliniska inverkan eller inverkan på 
folkhälsan är.
b) En negativ förändring av 
nytta-/riskförhållandet för en specifik 
produktkategori eller produktgrupp till 
följd av vetenskapligt giltiga hälsorisker 
med avseende på komponenter eller 
källmaterial eller med avseende på 
konsekvenserna för hälsan om produkten 
inte fungerar på avsett sätt.
c) En ökad andel allvarliga tillbud som 
rapporterats i enlighet med artikel 61 med 
avseende på en specifik produktkategori 
eller produktgrupp.
d) Betydande skillnader i de bedömningar 
av överensstämmelse som utförts av olika 
anmälda organ för i stort sett likadana 
produkter.
e) Risker för folkhälsan med en specifik 
produktkategori eller produktgrupp eller 
den teknik som de bygger på.
6. Kommissionen ska göra en 
sammanfattning av de synpunkter som 
lämnats i enlighet med punkt 3 och ge 
allmänheten åtkomst till resultatet av 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse. Den får inte avslöja
personuppgifter eller information som rör 
affärshemligheter.
7. Kommissionen ska upprätta den 
tekniska infrastrukturen för elektroniskt 
informationsutbyte mellan de anmälda 
organen och samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter vid 
tillämpningen av denna artikel.
8. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter anta rutiner och 
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förfaranden beträffande inlämning och 
analys av sammanfattningen av den 
preliminära bedömningen av 
överensstämmelse i enlighet med 
punkterna 2 och 3. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 82

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) Att kontrollera produkternas kliniska 
säkerhet och effektivitet, inbegripet de 
avsedda fördelarna för patienten förutsatt 
att produkterna används för sitt avsedda 
syfte inom målgruppen och i enlighet med 
bruksanvisningen.

Or. en

Ändringsförslag 83

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kliniska prövningar ska utformas och 
utföras på ett sådant sätt att 
försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas, i enlighet med 
artikel 50a 3 och att de data som genereras 
vid den kliniska prövningen är tillförlitliga 
och robusta.

Or. en
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Ändringsförslag 84

Förslag till förordning
Artikel 50a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 50a
Etikkommittéernas medverkan

1. Godkännande för att genomföra en 
klinisk prövning får endast lämnas om en 
oberoende etikkommitté tidigare har 
lämnat in en positiv utvärdering av 
prövningen.
2. Etikkommitténs utlåtande ska särskilt 
inbegripa det medicinska rättfärdigandet 
och de deltagande försökspersonernas 
samtycke, efter tillhandahållandet av 
fullständig information om den kliniska 
prövningen och försöksledarnas och 
försökslokalernas lämplighet.
3. Etikkommittén ska se till att de 
deltagande försökspersonernas 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
skyddas.
4. Den ska ha en oberoende ställning i 
förhållande till forskaren och sponsorn 
och vara fri från otillbörligt inflytande.
Etikkommittén ska agera i enlighet med 
lagar och författningar i det land eller de 
länder där forskningen ska genomföras 
och den måste följa alla relevanta 
internationella normer och standarder.
5. Etikkommittén ska bestå av ett tydligt 
angivet antal medlemmar och 
suppleanter, däribland vårdpersonal, 
lekmän och åtminstone en patient eller 
patientföreträdare med breda erfarenheter 
och kunskaper, vilka tillsammans besitter 
relevanta kvalifikationer och erfarenheter 
för att kunna granska och bedöma de 
vetenskapliga, medicinska och etiska 
aspekterna av den kliniska prövningen.
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6. Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att inrätta etikkommittéer om 
sådana inte redan finns samt underlätta 
deras arbete.
Medlemsstaterna ska offentliggöra 
uppgifter om antal, namn och yrke för 
medlemmarna och suppleanterna i 
etikkommittén och informera 
kommissionen om etikkommitténs 
sammansättning och när den inleder sitt 
arbete.

Or. en

Ändringsförslag 85

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 86

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om medlemsstaten konstaterar att den 
kliniska prövning som ansökan gäller inte 
omfattas av denna förordning eller att 
ansökan inte är fullständig, ska den 

3. Om medlemsstaten konstaterar att den 
kliniska prövning som ansökan gäller inte 
omfattas av denna förordning eller att 
ansökan inte är fullständig, ska den 
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underrätta sponsorn om detta och dessutom 
fastställa en tidsfrist på högst sex dagar
inom vilken sponsorn får lämna synpunkter 
eller komplettera sin ansökan.

underrätta sponsorn om detta och dessutom 
fastställa en tidsfrist på högst tio dagar
inom vilken sponsorn får lämna synpunkter 
eller komplettera sin ansökan.

Or. en

Ändringsförslag 87

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 88

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 89

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 1 – led ga (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ga) den metodologi som ska användas i 
studien, antal försökspersoner i studien 
samt dess avsedda resultat.

Or. en

Ändringsförslag 90

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Sponsorn ska efter att den kliniska 
prövningen är klar föra in en 
sammanfattning av resultaten i det 
elektroniska system som avses i artikel 53 
på ett sätt som är enkelt att förstå för en 
lekman.

Or. en

Ändringsförslag 91

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

tillgång till den information som samlats in 
och behandlats i det elektroniska systemet.
Kommissionen ska också se till att hälso-
och sjukvårdspersonal har tillgång till det 
elektroniska systemet.

Or. en

Ändringsförslag 92

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. På motiverad begäran ska all 
information om en särskild 
medicinteknisk produkt som finns i det 
elektroniska systemet göras tillgänglig för 
parten som begär den, såvida inte hela, 
eller delar av, informationen omfattas av 
sekretess på grund av någon av följande 
anledningar:
a) Skydd av personuppgifter i enlighet 
med förordning (EG) nr 45/2001.
b) Skydd av kommersiellt känslig 
information.
c) Säkerställande av att den eller de 
berörda medlemsstaterna effektivt kan 
övervaka genomförandet av den kliniska 
prövningen.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att även hälso- och sjukvårdspersonal har lämplig åtkomst till det elektroniska 
systemet om kliniska prövningar eftersom det innehåller rapporter om allvarliga negativa 
händelser och produktofullkomligheter. Det är dessutom viktigt att se till att det, då det ligger 
i allmänhetens intresse, finns ett sätt att begära befintlig information som annars inte finns 
tillgänglig utan särskild begäran.
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Ändringsförslag 93

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en klinisk 
prövning eller som har begärt en väsentlig 
ändring eller ett tillfälligt avbrott av en 
klinisk prövning eller fått veta av sponsorn 
att den kliniska prövningen av
säkerhetsskäl avslutats i förtid, ska 
underrätta samtliga medlemsstater och 
kommissionen om sitt beslut och grunderna 
för detta via det elektroniska system som 
avses i artikel 53.

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en klinisk 
prövning eller som har begärt en väsentlig 
ändring eller ett tillfälligt avbrott av en 
klinisk prövning eller fått veta av sponsorn 
att den kliniska prövningen av säkerhets-
eller effektivitetsskäl avslutats i förtid, ska 
underrätta samtliga medlemsstater och 
kommissionen om sitt beslut och grunderna 
för detta beslut via det elektroniska system 
som avses i artikel 53.

Or. en

Ändringsförslag 94

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om sponsorn tillfälligt har avbrutit en 
klinisk prövning av säkerhetsskäl ska 
sponsorn meddela detta till de berörda 
medlemsstaterna senast 15 dagar efter det 
tillfälliga avbrottet.

1. Om sponsorn tillfälligt har avbrutit en 
klinisk prövning av säkerhets- eller 
effektivitetsskäl ska sponsorn meddela 
detta till de berörda medlemsstaterna senast 
15 dagar efter det tillfälliga avbrottet.

Or. en

Ändringsförslag 95

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska anmäla till varje berörd 2. Sponsorn ska anmäla till varje berörd 
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medlemsstat att en klinisk prövning som 
rör den medlemsstaten har avslutats, med 
en motivering om den avslutas i förtid.
Anmälan ska göras senast 15 dagar efter att 
den kliniska prövning som rör 
medlemsstaten har avslutats.

medlemsstat att en klinisk prövning som 
rör den medlemsstaten har avslutats, med 
en motivering om den avslutas i förtid, så 
att alla medlemsstater kan informera 
sponsorer som utför liknande kliniska 
prövningar vid samma tidpunkt inom 
unionen om resultaten av den kliniska 
prövningen. Anmälan ska göras senast 
15 dagar efter att den kliniska prövning 
som rör medlemsstaten har avslutats.

Om prövningen utförs i mer än en 
medlemsstat ska sponsorn anmäla till varje 
berörd medlemsstat att den kliniska 
prövningen har avslutats på alla 
prövningsställen. Anmälan ska göras senast 
15 dagar efter att den kliniska prövningen 
har avslutats på alla prövningsställen.

Om prövningen utförs i mer än en 
medlemsstat ska sponsorn anmäla till varje 
berörd medlemsstat att den kliniska 
prövningen har avslutats på alla 
prövningsställen. Information om skälen 
till att den kliniska prövningen avslutades 
i förtid ska ges till alla medlemsstater så 
att alla medlemsstater kan informera 
sponsorer som utför liknande kliniska 
prövningar vid samma tidpunkt inom 
unionen om resultaten av den kliniska 
prövningen. Anmälan ska göras senast 
15 dagar efter att den kliniska prövningen 
har avslutats på alla prövningsställen.

Or. en

Ändringsförslag 96

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska i denna ansökan föreslå en 
av de berörda medlemsstaterna som 
samordnande medlemsstat. Om den 
medlemsstaten avböjer att vara 
samordnande medlemsstat, ska den senast 
sex dagar efter att ansökan lämnats in 
komma överens med en annan medlemsstat 
om att den senare ska vara samordnande 
medlemsstat. Om ingen annan berörd 
medlemsstat accepterar att vara 
samordnande medlemsstat ska den 
medlemsstat som sponsorn föreslagit vara 

2. Sponsorn ska i denna ansökan föreslå en 
av de berörda medlemsstaterna som 
samordnande medlemsstat. Den 
rapporterande medlemsstaten ska väljas 
bland de berörda medlemsstater där de 
flesta försökspersoner som deltar i den 
kliniska prövningen är bosatta. Om den 
medlemsstaten avböjer att vara 
samordnande medlemsstat, ska den senast 
sex dagar efter att ansökan lämnats in 
komma överens med en annan medlemsstat 
om att den senare ska vara samordnande 
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samordnande medlemsstat. Om en annan 
medlemsstat än den som sponsorn 
föreslagit blir samordnande medlemsstat 
ska den tidsfrist som avses i artikel 51.2 
börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

medlemsstat. Om ingen annan berörd 
medlemsstat accepterar att vara 
samordnande medlemsstat ska den 
medlemsstat som sponsorn föreslagit vara 
samordnande medlemsstat. Om en annan 
medlemsstat än den som sponsorn 
föreslagit blir samordnande medlemsstat 
ska den tidsfrist som avses i artikel 51.2 
börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

Or. en

Ändringsförslag 97

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Allvarliga tillbud, inklusive datum och 
plats för tillbudet, med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden. Om 
den finns tillgänglig, ska tillverkaren 
inkludera information om patienten eller 
användaren samt hälso- och 
sjukvårdspersonalen som varit inblandade 
i tillbudet.

Or. en

Ändringsförslag 98

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder för att uppmuntra hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 

3. Medlemsstaterna ska vidta alla lämpliga 
åtgärder, inklusive riktade 
informationskampanjer, för att uppmuntra
och göra det möjligt för hälso- och 
sjukvårdspersonal, användare och patienter 
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myndigheter. att rapportera misstänkta allvarliga tillbud 
enligt punkt 1 a till sina behöriga 
myndigheter. De ska informera 
kommissionen om dessa åtgärder.

De ska registrera sådana rapporter centralt 
på nationell nivå. En nationell behörig 
myndighet som får sådana rapporter ska
vidta nödvändiga åtgärder för att 
säkerställa att den berörda produktens 
tillverkare har underrättats om tillbudet.
Tillverkaren ska se till att det görs en 
lämplig uppföljning.

Medlemsstaternas behöriga myndigheter 
ska registrera sådana rapporter centralt på 
nationell nivå. En nationell behörig 
myndighet som får sådana rapporter ska
informera tillverkaren av den berörda
produkten utan dröjsmål. Tillverkaren ska 
se till att det görs en lämplig uppföljning.

Om en behörig myndighet i en 
medlemsstat konstaterar att de rapporter 
som mottagits i enlighet med första stycket
avser ett allvarligt tillbud ska den anmäla 
dessa rapporter till det elektroniska
systemet som avses i artikel 62 utan 
dröjsmål, såvida inte samma händelse
redan har rapporterats av tillverkaren.

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

Kommissionen, i samarbete med
medlemsstaterna och i samråd med 
berörda parter, inklusive patient- och
konsumentorganisationer, ska ta fram
standardblanketter för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas elektroniska och 
icke-elektroniska rapportering av allvarliga 
tillbud.

Or. en

Motivering

Frågor som rör rapportering av hälso- och sjukvårdspersonal, användare och patienter bör 
stärkas. Standardblanketterna bör utvecklas av kommissionen med hjälp av patient- och 
konsumentorganisationer i både elektroniskt och icke-elektroniskt format, för användare som 
inte har tillgång till internet eller saknar datorkunskaper.

Ändringsförslag 99

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Om det finns ett berättigat intresse av att få kännedom om allvarliga incidenter om vissa
medicintekniska produkter på ett tidigt stadium, måste det skapas en omfattande rätt till 
information.

Ändringsförslag 100

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska se till att allmänheten 
har tillgång till det elektroniska systemet i 
lämplig omfattning. Den ska i synnerhet se 
till att om information begärs om en 
särskild medicinteknisk produkt ska den 
finnas tillgänglig utan dröjsmål och inom 
15 dagar.

Or. en

Motivering

Om det finns ett berättigat intresse av att få kännedom om allvarliga incidenter om vissa
medicintekniska produkter på ett tidigt stadium, måste det skapas en omfattande rätt till 
information.
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Ändringsförslag 101

Förslag till förordning
Artikel 63 – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Avser införandet av denna bestämmelse enligt artikel 61.3.

Ändringsförslag 102

Förslag till förordning
Artikel 68 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Sådan information som avses i punkt 1 
ska omedelbart översändas via det 
elektroniska systemet till alla berörda 
behöriga myndigheter och vara tillgänglig 
för medlemsstaterna, kommissionen, 
läkemedelsmyndigheten samt hälso- och
sjukvårdspersonalen. Kommissionen ska 
även se till att allmänheten har tillgång 
till det elektroniska systemet i lämplig 
omfattning. Den ska i synnerhet se till att 
om information begärs om en särskild 
medicinteknisk produkt ska den finnas 
tillgänglig utan dröjsmål och inom 
15 dagar.

Or. en
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Motivering

Det är viktigt att även läkemedelsmyndigheten samt hälso- och sjukvårdspersonalen har full 
tillgång till det elektroniska systemet för marknadskontroll eftersom det innehåller viktig 
information om produkter som utgör en hälsorisk. Om det finns ett berättigat intresse av att få
kännedom om allvarliga incidenter om vissa medicintekniska produkter på ett tidigt stadium, 
måste en omfattande rätt till information skapas, medan allmänheten kan få mer 
differentierad åtkomst.

Ändringsförslag 103

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Snarare än att arbeta från fall till fall bör en rådgivande kommitté som erbjuder direkta
specialiserade råd och expertis inrättas för att stödja arbetet i kommissionen,
samordningsgruppen för medicintekniska produkter och medlemsstaterna.

Ändringsförslag 104

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– – granskning av frågor som rör
förfarandet för ömsesidigt erkännande i 
enlighet med bestämmelserna i 
artikel 41 e.

Or. en
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Ändringsförslag 105

Förslag till förordning
Artikel 78a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 78a
Rådgivande kommitté

1. En tvärvetenskaplig rådgivande 
kommitté bestående av experter och
företrädare för intressenter och det civila 
samhällets organisationer ska inrättas för 
att ge stöd och vetenskapliga råd samt 
erbjuda expertis till samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter, 
kommissionen och medlemsstaterna om 
olika aspekter av medicinteknik i 
förhållande till medicintekniska produkter 
och medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, gränsfall där läkemedel, 
mänskliga vävnader och celler, 
kosmetika, biocider, livsmedel och, om 
nödvändigt, andra produkter, samt
ytterligare aspekter av tillämpningen av 
denna förordning.
2. Den rådgivande kommittén ska 
samråda med Europeiska 
läkemedelsmyndigheten och 
Europeiska myndigheten för 
livsmedelssäkerhet när man diskuterar
gränsfall som rör läkemedel och 
livsmedel.
3. Kommissionen ska tillhandahålla
logistiskt stöd till den rådgivande 
kommitténs verksamhet.

Or. en

Motivering

Snarare än att arbeta från fall till fall bör en rådgivande kommitté som erbjuder direkta
specialiserade råd och expertis inrättas för att stödja arbetet i kommissionen,
samordningsgruppen för medicintekniska produkter och medlemsstaterna.
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Ändringsförslag 106

Förslag till förordning
Artikel 80 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) att undersöka frågor som rör
förfarandet för ömsesidigt erkännande i 
enlighet med bestämmelserna i 
artikel 41 e.

Or. en

Ändringsförslag 107

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en
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Ändringsförslag 108

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Experter som deltar i den rådgivande 
kommittén som avses i artikel 78a ska 
anmodas att redovisa eventuella intressen i 
den fråga som berörs.

Or. en

Ändringsförslag 109

Förslag till förordning
Artikel 83 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen och medlemsstaterna ska 
vidta lämpliga åtgärder för att säkerställa
upprättandet av register för
medicintekniska produkter för att samla de 
erfarenheter efter utsläppandet på 
marknaden som gjorts vid användningen av 
dessa produkter. Register för
medicintekniska produkter i klasserna IIb 
och III ska inrättas systematiskt. Dessa 
register ska bidra till en oberoende 
utvärdering av produkternas säkerhet och 
prestanda på lång sikt.

Or. en

Ändringsförslag 110

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel II Kapitel VI
Tillhandahållande av produkter, de 

ekonomiska aktörernas skyldigheter, 
rekonditionering, CE-märkning och fri 

rörlighet

Tillhandahållande av produkter, de 
ekonomiska aktörernas skyldigheter, 

rekonditionering, CE-märkning och fri 
rörlighet

Artiklar inom detta kapitel: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22

Or. en

Ändringsförslag 111

Förslag till förordning
Kapitel VIb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VII
Återanvändning av medicintekniska 

produkter
Artiklar inom detta kapitel: 15a, 15b, 15c, 
15d

Or. en

Ändringsförslag 112

Förslag till förordning
Kapitel III – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel III Kapitel VIII
Produkternas identifiering och 

spårbarhet, registrering av produkter och 
ekonomiska aktörer, sammanfattning av 
säkerhet och kliniska prestanda samt den 
europeiska databasen för medicintekniska 

Produkternas identifiering och spårbarhet, 
registrering av produkter och ekonomiska 

aktörer, den europeiska databasen för 
medicintekniska produkter
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produkter
Artiklar inom detta kapitel: 23, 24, 25, 27

Or. en

Ändringsförslag 113

Förslag till förordning
Kapitel IV – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IV Kapitel IV

Anmälda organ Anmälda organ
Artiklar inom detta kapitel: 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40 a, 43

Or. en

Ändringsförslag 114

Förslag till förordning
Kapitel V – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel V Kapitel II
Klassificering och bedömning av 

överensstämmelse
Klassificering av medicintekniska 

produkter
Artiklar inom detta kapitel: 41

Or. en

Ändringsförslag 115

Förslag till förordning
Kapitel IIa (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel III
Godkännande för försäljning och 
bedömning av överensstämmelse

Artiklar inom detta kapitel: 26, 41a, 41b, 
41c, 41d, 41e, 41f, 41g, 41h, 42, 44, 45, 46, 
47, 48

Or. en

Ändringsförslag 116

Förslag till förordning
Kapitel VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VI Kapitel V
Klinisk utvärdering och kliniska 

prövningar
Klinisk utvärdering och kliniska 

prövningar
Artiklar inom detta kapitel: 49, 50, 50a, 51, 
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60

Or. en

Ändringsförslag 117

Förslag till förordning
Kapitel VII – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VII Kapitel IX
Övervakning och marknadskontroll Övervakning och marknadskontroll

Artiklar inom detta kapitel: 61, 62, 63, 64, 
65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75

Or. en
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Ändringsförslag 118

Förslag till förordning
Kapitel VIII - rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel VIII Kapitel X
Samarbete mellan medlemsstaterna, 

samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, EU:s referenslaboratorier och 

produktregister

Samarbete mellan medlemsstaterna, 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, EU:s referenslaboratorier och 

produktregister

Artiklar inom detta kapitel: 76, 77, 78, 78a, 
79, 80, 81, 82, 83

Or. en

Ändringsförslag 119

Förslag till förordning
Kapitel IX – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kapitel IX Kapitel XI
Sekretess, uppgiftsskydd, finansiering och 

påföljder
Sekretess, uppgiftsskydd, finansiering och 

påföljder
Artiklar inom detta kapitel: 84, 85, 86, 87

Or. en

Ändringsförslag 120

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.2– led n
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

n) I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk.
En tillverkares upplysning om engångsbruk 
ska vara enhetlig i hela unionen.

n) I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk.
Tillverkaren ska tillhandahålla 
tillräckliga bevis för att produkten inte 
kan rekonditioneras på ett säkert sätt. En 
tillverkares upplysning om engångsbruk
ska vara enhetlig i hela unionen.

Or. en

Ändringsförslag 121

Förslag till förordning
Bilaga I – del III – punkt 19.2 – led o

Kommissionens förslag Ändringsförslag

o) Om det rör sig om en rekonditionerad 
engångsprodukt: en upplysning om detta 
och om hur många rekonditioneringar 
som gjorts samt eventuella begränsningar 
för hur många gånger produkten får 
rekonditioneras.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 122

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

k) Om produkten går att återanvända, 
upplysningar om vilka förfaranden som är 
lämpliga för att möjliggöra återanvändning, 
inklusive rengöring, desinfektion, 
förpackning och i förekommande fall en 
validerad metod för resterilisering. Det bör 
upplysas om hur det framgår att produkten 
inte längre bör återanvändas, t.ex. tecken 

k) Om produkten går att återanvända, 
upplysningar om vilka förfaranden som är 
lämpliga för att möjliggöra återanvändning, 
inklusive rengöring, desinfektion, 
förpackning, högsta antal gånger 
produkten får återanvändas och i 
förekommande fall en validerad metod för 
resterilisering. Det bör upplysas om hur det 
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på materialnedbrytning eller högsta antal 
gånger produkten får återanvändas.

framgår att produkten inte längre bör 
återanvändas, t.ex. tecken på 
materialnedbrytning.

Or. en

Ändringsförslag 123

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

l) Med undantag för produkter som avses 
i artikel 15b, ska all information 
tillhandahållas om kända egenskaper och 
tekniska faktorer som tillverkaren känner 
till och som skulle kunna utgöra en risk om 
produkten återanvänds, om det på 
produkten anges att den är avsedd för 
engångsbruk. Om det i enlighet med 
punkt 19.1 c inte behövs någon 
bruksanvisning, ska denna information på 
begäran göras tillgänglig för användaren.

Or. en

Ändringsförslag 124

Förslag till förordning
Bilaga II – punkt 6.1 – led d

Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Planen för klinisk uppföljning och 
utvärderingsrapporten om denna i enlighet 
med del B i bilaga XIII eller en motivering 
till varför en plan för klinisk uppföljning 
inte anses vara nödvändig eller lämplig.

d) Planen för klinisk uppföljning och 
utvärderingsrapporten om denna, inklusive 
en översyn av utvärderingsrapporten av 
planen för klinisk uppföljning av ett 
oberoende vetenskapligt organ för 
medicintekniska produkter i klass III, i 
enlighet med del B i bilaga XIII eller en 
motivering till varför en plan för klinisk 
uppföljning inte anses vara nödvändig eller 
lämplig.
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Or. en

Motivering

För att främja öppenhet finns det ett behov av en ytterligare översyn av ett oberoende 
vetenskapligt organ av tillverkarens utvärderingsrapport av planen för klinisk uppföljning för 
produkterna med högst risk.

Ändringsförslag 125

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – punkt 10

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Rekonditionerad produkt för 
engångsbruk (ja/nej).

10. Motiveringen som avses i artikel 15a.3 
i händelse av en produkt för engångsbruk.

Or. en

Ändringsförslag 126

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.1 – led 1.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.1.4. Det anmälda organet ska ha en 
organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning som tillsammans med 
sättet att driva verksamheten skapar 
förtroende för genomförandet och 
resultaten av dess bedömningar av 
överensstämmelse.

1.1.4. Det anmälda organet ska ha en 
organisationsstruktur och 
ansvarsfördelning som tillsammans med 
sättet att driva verksamheten skapar 
förtroende för genomförandet och 
resultaten av dess bedömningar av 
överensstämmelse.

Organisationsstrukturen samt de uppgifter, 
ansvar och befogenheter som innehas av 
dess högsta ledning och annan personal 
med inflytande på genomförandet och 
resultaten av bedömningen av 
överensstämmelse, ska dokumenteras klart 
och tydligt.

Organisationsstrukturen samt de uppgifter, 
ansvar och befogenheter som innehas av 
dess högsta ledning och annan personal 
med inflytande på genomförandet och 
resultaten av bedömningen av 
överensstämmelse, ska dokumenteras klart 
och tydligt. Denna information ska göras 
tillgänglig för allmänheten.

Or. en
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Ändringsförslag 127

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.2 –led 1.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.3. Det anmälda organet, dess högsta 
ledning och den personal som ansvarar för 
genomförandet av bedömningen av 
överensstämmelse ska uppfylla följande 
krav:

1.2.3. Det anmälda organet, dess högsta 
ledning och den personal som ansvarar för 
genomförandet av bedömningen av 
överensstämmelse ska uppfylla följande 
krav:

– De får inte utgöras av någon som 
konstruerar, tillverkar, levererar, 
installerar, köper, äger, använder eller 
underhåller produkterna och inte heller av 
en auktoriserad representant för någon av 
dessa parter. Detta ska inte hindra inköp 
och användning av bedömda produkter 
som behövs för det anmälda organets 
verksamhet (t.ex. mätinstrument), för 
utförande av bedömningen av 
överensstämmelse eller för användning av 
sådana produkter för personligt bruk.

– De får inte utgöras av någon som 
konstruerar, tillverkar, levererar, 
installerar, köper, äger, använder eller 
underhåller produkterna och inte heller av 
en auktoriserad representant för någon av 
dessa parter. Detta ska inte hindra inköp 
och användning av bedömda produkter 
som behövs för det anmälda organets 
verksamhet (t.ex. mätinstrument), för 
utförande av bedömningen av 
överensstämmelse eller för användning av 
sådana produkter för personligt bruk.

– De får inte delta direkt i konstruktion, 
tillverkning, uppförande, marknadsföring, 
installering, användning eller underhåll av 
de produkter som det bedömer eller 
företräda parter som bedriver sådan 
verksamhet. De får inte delta i någon 
verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med 
den bedömning av överensstämmelse för 
vilken de har anmälts.

– De får inte delta direkt i konstruktion, 
tillverkning, uppförande, marknadsföring, 
installering, användning eller underhåll av 
de produkter som det bedömer eller 
företräda parter som bedriver sådan 
verksamhet. De får inte delta i någon 
verksamhet som kan påverka deras 
objektivitet och integritet i samband med 
den bedömning av överensstämmelse för 
vilken de har anmälts.

– De får inte erbjuda eller tillhandahålla 
någon tjänst som kan äventyra förtroendet 
för deras oberoende, objektivitet och 
opartiskhet. De får i synnerhet inte erbjuda 
eller tillhandahålla konsulttjänster till 
tillverkaren, dennes auktoriserade 
representant, en leverantör eller en 
affärskonkurrent i fråga om utformning, 
konstruktion, marknadsföring eller 
underhåll av de produkter eller processer 
som är under bedömning. Detta utesluter 

– De får inte erbjuda eller tillhandahålla 
någon tjänst som kan äventyra förtroendet 
för deras oberoende, objektivitet och 
opartiskhet. De får i synnerhet inte erbjuda 
eller tillhandahålla konsulttjänster till 
tillverkaren, dennes auktoriserade 
representant, en leverantör eller en 
affärskonkurrent i fråga om utformning, 
konstruktion, marknadsföring eller 
underhåll av de produkter eller processer 
som är under bedömning. Detta utesluter 
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inte allmän utbildning med anknytning till 
föreskrifter om medicintekniska produkter 
eller tillhörande standarder som inte är 
kundspecifika.

inte allmän utbildning med anknytning till 
föreskrifter om medicintekniska produkter 
eller tillhörande standarder som inte är 
kundspecifika.

Det anmälda organet ska bevisa för den 
nationella myndigheten att det inte finns 
någon intressekonflikt i enlighet med 
denna punkt. Den nationella myndigheten 
ska med full insyn informera 
kommissionen två gånger per år.

Or. en

Ändringsförslag 128

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.2 – led 1.2.6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.6. Det anmälda organet ska säkerställa 
och dokumentera att dess dotterbolags, 
underentreprenörers eller andra associerade 
organs verksamhet inte påverkar dess 
oberoende, opartiskhet och objektivitet när 
det genomför sina bedömningar av 
överensstämmelse.

1.2.6. Det anmälda organet ska säkerställa 
och dokumentera att dess dotterbolags, 
underentreprenörers eller andra associerade 
organs verksamhet inte påverkar dess 
oberoende, opartiskhet och objektivitet när 
det genomför sina bedömningar av 
överensstämmelse. Det anmälda organet 
ska tillhandahålla bevis åt den nationella 
myndigheten i enlighet med denna punkt.

Or. en

Ändringsförslag 129

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.3. Sekretess 1.3. Sekretess

Personalen vid ett anmält organ ska iaktta 
tystnadsplikt beträffande all information 
som de erhåller vid utförandet av sina 

Personalen vid ett anmält organ ska iaktta 
tystnadsplikt beträffande all information 
som de erhåller vid utförandet av sina 
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uppgifter enligt denna förordning, utom 
gentemot de nationella myndigheter som 
ansvarar för de anmälda organen, de 
behöriga myndigheterna eller 
kommissionen. Immaterialrätten ska vara 
skyddad. I detta syfte ska det anmälda 
organet ha infört dokumenterade 
förfaranden.

uppgifter enligt denna förordning, utom i 
motiverade fall och gentemot de nationella 
myndigheter som ansvarar för de anmälda 
organen, de behöriga myndigheterna eller 
kommissionen. Immaterialrätten ska vara 
skyddad. I detta syfte ska det anmälda 
organet ha infört dokumenterade 
förfaranden.

När allmänheten eller hälso- och 
sjukvårdspersonal begär information och 
data ska det anmälda organet ange skälen 
till varför denna information inte får 
lämnas ut.

Or. en

Ändringsförslag 130

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 1 – led 1.6 – led 1.6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1.6.1. Det anmälda organet ska delta i eller 
se till att dess bedömningspersonal får 
information om det relevanta 
standardiseringsarbetet och om arbetet i det 
anmälda organets samordningsgrupp, samt 
att dess bedömningspersonal och 
beslutsfattande personal informeras såväl 
om all relevant lagstiftning som om alla 
relevanta riktlinjer och dokument om bästa 
metoder som antagits inom ramen för 
denna förordning. Det anmälda organet 
ska föra ett register över de åtgärder som 
den vidtar för att informera personalen.

Or. en

Ändringsförslag 131

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.1



PR\933401SV.doc 99/116 PE507.972v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.1. Allmänt 3.1. Allmänt
3.1.1. Ett anmält organ ska kunna utföra 
alla de uppgifter som den åläggs genom 
denna förordning med högsta yrkesmässiga 
integritet och nödvändig teknisk 
kompetens på området, oavsett om dessa 
uppgifter utförs av det anmälda organet 
självt eller av annan part för dess räkning 
och under dess ansvar.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

överensstämmelse och ska informera 
berörd personal om detta.

3.1.3a. Det anmälda organet ska 
tillhandahålla förteckningen över sin 
personal och dess kompetens åt 
kommissionen och på begäran åt övriga 
parter. Denna förteckning ska hållas 
uppdaterad.

Or. en

Ändringsförslag 132

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.3. Den personal som ansvarar för att 
auktorisera annan personal som ska utföra 
specifika uppgifter i samband med 
bedömning av överensstämmelse och den 
personal som har det övergripande ansvaret 
för slutlig översyn av och beslutsfattande 
om certifiering ska vara anställd av det 
anmälda organet självt och får inte 
anställas genom underentreprenad.
Medarbetarna inom denna personalgrupp 
ska tillsammans ha dokumenterad kunskap 
om och erfarenhet av följande:

3.2.3. Den personal som ansvarar för att 
auktorisera annan personal som ska utföra 
specifika uppgifter i samband med 
bedömning av överensstämmelse och den 
personal som har det övergripande ansvaret 
för slutlig översyn av och beslutsfattande 
om certifiering ska vara anställd av det 
anmälda organet självt och får inte 
anställas genom underentreprenad.
Medarbetarna inom denna personalgrupp 
ska tillsammans ha dokumenterad kunskap 
om och erfarenhet av följande:

– Unionslagstiftning rörande 
medicintekniska produkter och relevanta 
vägledningsdokument.

– Unionslagstiftning rörande 
medicintekniska produkter och relevanta 
vägledningsdokument.

– De förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som föreskrivs i denna 
förordning.

– De förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som föreskrivs i denna 
förordning.

– En bred kunskapsbas när det gäller 
medicinteknik, den medicintekniska 
industrin samt konstruktion och 
tillverkning av medicintekniska produkter.

– En bred kunskapsbas när det gäller 
medicinteknik, den medicintekniska 
industrin samt konstruktion och 
tillverkning av medicintekniska 
produkter.

– Det anmälda organets 
kvalitetsledningssystem och tillhörande 

– Det anmälda organets 
kvalitetsledningssystem och tillhörande 
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förfaranden. förfaranden.
– De typer av kvalifikationer (kunskap, 
erfarenhet och annan kompetens) som 
krävs för att genomföra bedömningar av 
medicintekniska produkters 
överensstämmelse, liksom de relevanta 
kvalifikationskriterierna.

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

– Relevant utbildning för personal som är 
involverad i bedömningen av 
medicintekniska produkters 
överensstämmelse.

– Relevant utbildning för personal som är 
involverad i bedömningen av 
medicintekniska produkters 
överensstämmelse.

– Förmågan att kunna upprätta intyg, 
protokoll och rapporter som visar att 
bedömningarna av överensstämmelse har 
utförts på ett lämpligt sätt.

– Förmågan att kunna upprätta intyg, 
protokoll och rapporter som visar att 
bedömningarna av överensstämmelse har 
utförts på ett lämpligt sätt.
– Minst tre års lämplig erfarenhet i fråga 
om bedömningar av överensstämmelse i 
ett anmält organ.

Or. en

Ändringsförslag 133

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – punkt 3.2 – punkt 3.2.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.2.4. De anmälda organen ska förfoga 
över personal med klinisk expertis. Denna 
personal ska vara stadigvarande integrerad 
i det anmälda organets beslutsprocess för 
att

3.2.4. Kliniska experter: De anmälda 
organen ska alltid förfoga över personal 
med expertis i fråga om utformningen av 
kliniska prövningar, medicinsk statistik,
klinisk patienthantering, god klinisk sed i 
samband med kliniska prövningar och 
farmakologi. Denna personal ska vara 
stadigvarande integrerad i det anmälda 
organets beslutsprocess för att

– fastställa när särskilda insatser krävs för 
bedömningen av den kliniska utvärdering 
som tillverkaren utfört och finna experter 
med lämpliga kvalifikationer,

– fastställa när särskilda insatser krävs 
för bedömningen av de kliniska 
utvärderingsplanerna och den kliniska 
utvärdering som tillverkaren utfört och 
finna experter med lämpliga 
kvalifikationer,
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– på lämpligt sätt utbilda externa kliniska 
experter i de relevanta kraven i denna 
förordning, delegerade akter och/eller 
genomförandeakter, harmoniserade 
standarder, gemensamma tekniska 
specifikationer och vägledningsdokument 
och se till att de externa kliniska experterna 
är fullt medvetna om det sammanhang som 
deras bedömning och rådgivning ingår i 
och vad det innebär,

– på lämpligt sätt utbilda externa kliniska 
experter i de relevanta kraven i denna 
förordning, delegerade akter och/eller 
genomförandeakter, harmoniserade 
standarder, gemensamma tekniska 
specifikationer och vägledningsdokument 
och se till att de externa kliniska experterna 
är fullt medvetna om det sammanhang som 
deras bedömning och rådgivning ingår i 
och vad det innebär,

– kunna diskutera kliniska data i 
tillverkarens kliniska utvärdering med 
tillverkaren och med externa kliniska 
experter och på lämpligt sätt vägleda 
externa kliniska experter vid bedömningen 
av den kliniska utvärderingen,

– kunna diskutera motivet för 
utformningen av den planerade studien, 
de kliniska prövningsplanerna och urvalet 
av kontrollåtgärder med tillverkaren och 
med externa kliniska experter och på 
lämpligt sätt vägleda externa kliniska 
experter vid bedömningen av den kliniska 
utvärderingen,

– kunna vetenskapligt ifrågasätta de 
kliniska data som lämnas och resultaten av 
de externa kliniska experternas bedömning 
av tillverkarens kliniska utvärdering,

– kunna vetenskapligt ifrågasätta de 
kliniska prövningsplanerna och de 
kliniska data som lämnas och resultaten av 
de externa kliniska experternas bedömning 
av tillverkarens kliniska utvärdering,

– kunna bedöma hur jämförbara och 
samstämmiga de kliniska experternas 
kliniska bedömningar är,

– kunna bedöma hur jämförbara och 
samstämmiga de kliniska experternas 
kliniska bedömningar är,

– kunna dra objektiva kliniska slutsatser 
om bedömningen av tillverkarens kliniska 
utvärdering och utfärda en 
rekommendation till det anmälda organets 
beslutsfattare.

– kunna dra objektiva kliniska slutsatser 
om bedömningen av tillverkarens kliniska 
utvärdering och utfärda en 
rekommendation till det anmälda organets 
beslutsfattare,
– tillhandahålla kunskap om de aktiva 
substanserna.

Or. en

Ändringsförslag 134

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.5 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 135

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.2 – led 3.2.6 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 136

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.3 – led 3.3.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.3.1. Det anmälda organet ska ha en rutin 
för att fullt ut dokumentera 
kvalifikationerna för varje medarbetare i 
personalen som medverkar i bedömningen 
av överensstämmelse och att de 
kvalifikationskrav som avses i avsnitt 3.2 
är uppfyllda. Om det i undantagsfall inte 
kan visas att de kriterier som anges i 
avsnitt 3.2 är fullständigt uppfyllda, ska 
det anmälda organet på lämpligt sätt 
motivera att denna personal har 
auktoriserats för att utföra specifika 

3.3.1. Det anmälda organet ska ha en rutin 
för att fullt ut dokumentera 
kvalifikationerna för varje medarbetare i 
personalen som medverkar i bedömningen 
av överensstämmelse och att de 
kvalifikationskrav som avses i avsnitt 3.2 
är uppfyllda.
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uppgifter i samband med bedömning av 
överensstämmelse.

Or. en

Ändringsförslag 137

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.4. Underentreprenörer och externa 
experter

3.4. Underentreprenörer och externa 
experter

3.4.-1 Det anmälda organet ska alltid ha 
kompetent personal och experter på plats, 
inte bara inom de tekniska områdena som 
är kopplade till bedömningen av 
produkternas prestanda utan även inom 
den medicinska sektorn. De ska på plats 
kunna utvärdera underentreprenörernas 
kvalitet. Vid undantag ska följande 
punkter gälla:

3.4.1. Utan att det påverkar de 
begränsningar som följer av avsnitt 3.2., får 
de anmälda organen lägga ut klart angivna 
delar av bedömningen av 
överensstämmelse på underentreprenörer.
Det är inte tillåtet att lägga ut granskningen 
av kvalitetsledningssystem eller 
produktrelaterade översyner som helhet på 
underentreprenad.

3.4.1. Utan att det påverkar de 
begränsningar som följer av avsnitt 3.2., får 
de anmälda organen lägga ut klart angivna 
delar av bedömningen av 
överensstämmelse på underentreprenörer i 
offentliga organ. Kontrakt kan även 
tilldelas externa experter för 
bedömningen av innovativa 
medicintekniska produkter där den 
kliniska expertisen är begränsad. Det är 
inte tillåtet att lägga ut granskningen av 
kvalitetsledningssystem eller 
produktrelaterade översyner som helhet på 
underentreprenad.

3.4.2. Om ett anmält organ anlitar lägger ut 
bedömning av överensstämmelse på 
underentreprenad antingen hos en 
organisation eller hos en person, ska det ha 
riktlinjer för på vilka villkor så får ske.
Eventuella underentreprenader eller samråd 
med externa experter ska vara väl 
dokumenterade och vara föremål för ett 

3.4.2. Om ett anmält organ anlitar lägger ut 
bedömning av överensstämmelse på 
underentreprenad antingen hos en 
organisation eller hos en person, ska det ha 
riktlinjer för på vilka villkor så får ske.
Eventuella underentreprenader eller samråd 
med externa experter ska vara väl 
dokumenterade, offentliga och vara 
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skriftligt avtal som bl.a. täcker sekretess 
och intressekonflikter.

föremål för ett skriftligt avtal som bl.a. 
täcker sekretess och intressekonflikter.

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

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

3.4.4. Det anmälda organet ska fastställa 
förfaranden för bedömning och 
övervakning av kompetensen hos alla 
underentreprenörer och externa experter 
som används.

3.4.4. Det anmälda organet ska fastställa 
förfaranden för bedömning och 
övervakning av kompetensen hos alla 
underentreprenörer och externa experter 
som används.

3.4.4a. Riktlinjerna och förfarandena som 
anges i punkterna 3.4.2 och 3.4.4 ska 
delges den nationella myndigheten innan 
något läggs ut på entreprenad.

Or. en

Ändringsförslag 138

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 3 – led 3.5 – led 3.5.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3.5.2. Det ska granska personalens 
kompetens och kartlägga 
fortbildningsbehov för att de erforderliga 
kvalifikationerna och kunskaperna ska 
upprätthållas.

3.5.2. Det ska granska personalens 
kompetens och kartlägga 
fortbildningsbehov och se till att 
nödvändiga åtgärder vidtas för att de 
erforderliga kvalifikationerna och 
kunskaperna ska upprätthållas.

Or. en
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Ändringsförslag 139

Förslag till förordning
Bilaga VI – punkt 4 – led 4.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

– ansökan om bedömning av 
överensstämmelse som inges av en 
tillverkare eller en auktoriserad 
representant,

– ansökan om bedömning av 
överensstämmelse som inges av en 
tillverkare eller en auktoriserad 
representant,

– behandlingen av ansökan, inklusive 
kontroll av om dokumentationen är 
fullständig, om produkten kan betraktas 
som en medicinteknisk produkt och hur 
den ska klassificeras,

– behandlingen av ansökan, inklusive 
kontroll av om dokumentationen är 
fullständig, om produkten kan betraktas 
som en medicinteknisk produkt och hur 
den ska klassificeras, liksom kortaste tiden 
för bedömningen av den,

– det språk som används i ansökan, i 
korrespondens och i den dokumentation 
som ska lämnas in,

– det språk som används i ansökan, i 
korrespondens och i den dokumentation 
som ska lämnas in,

– villkoren i avtalet med tillverkaren eller 
dennes auktoriserade representant,

– villkoren i avtalet med tillverkaren eller 
dennes auktoriserade representant,

– de avgifter som ska tas ut för bedömning 
av överensstämmelse,

– de avgifter som ska tas ut för 
bedömning av överensstämmelse,

– bedömningen av relevanta ändringar som 
ska lämnas in för godkännande i förväg,

– bedömningen av relevanta ändringar 
som ska lämnas in för godkännande i 
förväg,

– planeringen av övervakning, – planeringen av övervakning,
– förnyelsen av intyg. – förnyelsen av intyg.

Or. en

Ändringsförslag 140

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 6.9 – regel 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Ändringsförslag 141

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

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

Or. en

Motivering

För att främja insyn krävs det ytterligare en granskning från ett oberoende vetenskapligt 
organ av tillverkarens utvärderingsrapport för den kliniska uppföljningen när det gäller 
produkter med hög risk.
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Ändringsförslag 142

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Slutsatserna i utvärderingsrapporten om 
den kliniska uppföljningen ska beaktas vid 
den kliniska utvärdering som avses i 
artikel 49 och i del A i denna bilaga och 
vid den riskhantering som avses i avsnitt 2 
i bilaga I. Om den kliniska uppföljningen 
visar att det krävs korrigerande åtgärder 
ska tillverkaren vidta sådana.

4. Slutsatserna i utvärderingsrapporten om 
den kliniska uppföljningen, och i 
förekommande fall granskningen av den 
från ett oberoende vetenskapligt organ i 
enlighet med punkt 3, ska beaktas vid den 
kliniska utvärdering som avses i artikel 49 
och i del A i denna bilaga och vid den 
riskhantering som avses i avsnitt 2 i 
bilaga I. Om den kliniska uppföljningen 
visar att det krävs korrigerande åtgärder 
ska tillverkaren vidta sådana.

Or. en

Motivering

För att främja insyn krävs det ytterligare en granskning från ett oberoende vetenskapligt 
organ av tillverkarens utvärderingsrapport för den kliniska uppföljningen när det gäller 
produkter med hög risk.

Ändringsförslag 143

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 2 – led 2.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.1. Kliniska prövningar ska utföras enligt 
en relevant plan som är vetenskapligt och 
tekniskt tidsenlig och som är konstruerad 
så att den bekräftar eller vederlägger 
tillverkarens uppgifter om produkten samt 
de aspekter rörande säkerhet, prestanda och 
nytta/risk som avses i artikel 50.1.
Prövningarna ska inkludera ett tillräckligt 
antal observationer för att garantera att 
resultaten är vetenskapligt giltiga.

2.1. Kliniska prövningar ska utföras enligt 
en relevant plan som är vetenskapligt och 
tekniskt tidsenlig och som är konstruerad 
så att den bekräftar eller vederlägger
produktens tekniska prestanda, den 
kliniska säkerheten och produktens 
effektivitet när den används för det 
avsedda syftet för målgruppen och i 
enlighet med bruksanvisningen, och
tillverkarens uppgifter om produkten samt 
de aspekter rörande säkerhet, prestanda och 
nytta/risk som avses i artikel 50.1.
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Prövningarna ska inkludera ett tillräckligt 
antal observationer för att garantera att 
resultaten är vetenskapligt giltiga.

Or. en

Ändringsförslag 144

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 2 – led 2.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3. Kliniska prövningar ska utföras under 
omständigheter som motsvarar normala 
användningsförhållanden för produkten.

2.3. Kliniska prövningar ska utföras under 
omständigheter som motsvarar normala 
användningsförhållanden för produkten i 
det avsedda syftet för målgruppen.

Or. en

Ändringsförslag 145

Förslag till förordning
Bilaga VI – del II – punkt 1 – led 1.11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.11. Sammanfattning av den kliniska 
prövningsplanen (den kliniska prövningens 
syfte, antal försökspersoner och kön,
urvalskriterier för försökspersonerna, 
försökspersoner under 18 år, prövningens 
utformning (t.ex. kontrollerade och/eller 
randomiserade studier, planerat startdatum 
och planerat slutdatum).

1.11. Sammanfattning av den kliniska 
prövningsplanen (den kliniska prövningens 
syfte, antal försökspersoner och kön, 
urvalskriterier för försökspersonerna, 
försökspersoner under 18 år, prövningens 
utformning (t.ex. kontrollerade och/eller 
randomiserade studier, planerat startdatum 
och planerat slutdatum). Eftersom 
randomiserade studier vanligtvis skapar 
en högre evidensnivå för klinisk 
effektivitet och säkerhet, måste 
användningen av en annan utformning 
eller studie motiveras. Även valet av 
kontrolluppföljning måste motiveras. De 
båda motiveringarna ska tillhandahållas 
av oberoende experter med nödvändiga 
kvalifikationer och kunskaper.
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Or. en
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MOTIVERING

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag att se över den nuvarande rättsliga ramen 
för medicintekniska produkter. En sådan översyn av denna tjugoåriga ram var särskilt 
välbehövlig och många förbättringar av den nuvarande lagstiftningen har gjorts.
Föredraganden anser emellertid att det fortfarande finns många andra ändringar som bör 
införas i texten. Dessa beskrivs nedan.

Textens ordning

Den struktur för texten som kommissionen föreslår är inte helt och hållet tillfredsställande 
eftersom den inte avspeglar den följd av åtgärder som behöver utföras innan en 
medicinteknisk produkt kan användas på ett säkert sätt. Redan i det andra kapitlet 
förekommer hänvisningar till att göra produkter tillgängliga, fri rörlighet och till och med 
rekonditionering, innan någonting nämns om klassificeringen av produkterna eller valet av 
förfarande för godkännande. Den ordning som används innebär också att tonvikten läggs på 
att släppa ut produkten på marknaden och på dess fria rörlighet inom EU, medan frågor om 
patientsäkerhet och folkhälsa (klassificering, förfarande för godkännande och kliniska 
prövningar) kommer i andra hand.

Föredraganden anser att textens struktur tydligare borde motsvara den logiska följd som 
präglar en produkts livscykel och föreslår därför att kapitelföljden i förslaget ändras på 
följande sätt: Avsnitt 1 i kapitel V om klassificering av en produkt bör flyttas till ett nytt 
kapitel II. I kapitel III bör de olika förfarandena för godkännande av produkter beskrivas.
Kapitel IV om anmälda organ förblir på sin nuvarande plats, eftersom det har samband med 
förfarandet för bedömning av överensstämmelse som beskrivs i det föregående kapitlet. I 
kapitel V behandlas bestämmelserna för kliniska utvärderingar och kliniska prövningar som 
krävs för att bevisa uppfyllande av allmänna krav på säkerhet och prestanda grundat på 
kliniska data, och följaktligen är nödvändiga för att en produkt ska kunna godkännas. Efter 
beslutet om godkännande av en produkt behandlas utsläppandet på marknaden och den fria 
rörligheten för produkter i det föreslagna kapitel VI. Ett separat kapitel VII upprättas om 
märkning av produkter som engångsprodukter eller återanvändbara produkter samt om 
rekonditionering för den sistnämnda typen av produkter. Bestämmelser om produkters 
identifiering och spårbarhet, registrering av produkter och ekonomiska aktörer samt den 
europeiska databasen för medicintekniska produkter beskrivs i kapitel VIII. De sista 
fyra kapitlen i kommissionens förslag blir kvar i slutet av texten.

Klassificering av produkter

Föredraganden instämmer i allmänhet i de förbättringar som införts i kommissionens förslag 
genom indelningen av medicintekniska produkter i fyra klasser beroende på vilken grad av 
risk de utgör för patienter. Regel 21 i bilaga VII om klassificering, där det fastställs att alla 
produkter som består av substanser som är avsedda att sväljas, inhaleras eller administreras 
rektalt eller vaginalt och som absorberas av eller sprids i kroppen tillhör klass III är emellertid 
oproportionerlig. Den skulle påverka ett mycket stort antal medicintekniska produkter på 
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marknaden som redan omfattas av regel 5. Föredraganden föreslår att denna nya regel tas 
bort.

System för godkännande av medicintekniska produkter

Förfarandet för bedömning av överensstämmelse har uppvisat avsevärda svagheter under de 
gångna åren, exempelvis brist på insyn, snabbt godkännande och utsläppande på marknaden 
av medicintekniska produkter trots otillräckliga prövningar på patienter och därmed 
otillräckliga kliniska data, vilket innebär att patienter utsätts för risker.

Föredraganden anser att de medicintekniska produkter som utgör de största potentiella 
riskerna för patienter bör genomgå ett striktare förfarande än en bedömning av 
överensstämmelse. Denna kategori bör omfatta medicintekniska produkter som ingår i 
klass III, produkter som implanteras i kroppen, innehåller en substans som anses vara ett 
läkemedel, är avsedda att administrera ett läkemedel eller innehåller icke-viabla vävnader 
eller celler från människa eller djur eller derivat därav. För sådana produkter föreslår 
föredraganden att ett nytt förfarande för godkännande för försäljning ska införas. Detta 
förfarande ska ske på centraliserad nivå för innovativa produkter och på decentraliserad nivå 
för de övriga ovannämnda produkterna.

En kommitté för godkännande av medicintekniska produkter inrättas inom 
Europeiska läkemedelsmyndigheten, som kommer att medverka i det centraliserade 
förfarandet. Föredraganden föreslår också att det ska finnas möjlighet för tillverkare som 
måste använda sig av det decentraliserade förfarandet att ansöka om centraliserat förfarande.
För det decentraliserade förfarandet gäller principen om ömsesidigt erkännande.
Samordningsgruppen för medicintekniska produkter ges i uppdrag att underlätta arbetet när 
oenighet mellan medlemsstater uppstår i frågor om godkännande för försäljning. Om 
oenigheten består uppmanas kommittén för godkännande av medicintekniska produkter att 
avge ett yttrande. Det slutliga beslutet fattas av kommissionen.

För att öka insynen i godkännandet av produkter inrättas dessutom ett elektroniskt system för 
registrering av ansökningar samt beviljande och tillfällig eller slutgiltig återkallelse av 
godkännanden för försäljning. Allmänheten ska ha åtkomst till detta system.
Europeiska läkemedelsmyndigheten och medlemsstaterna ska vara ansvariga för att införa 
relevanta uppgifter i systemet. Om det decentraliserade förfarandet är tillämpligt ska 
medlemsstaterna dessutom underrätta Europeiska läkemedelsmyndigheten om alla 
godkännanden för försäljning som de har beviljat. Tillverkare är skyldiga att informera den 
behöriga myndigheten och lämna en motivering om en medicinteknisk produkt har upphört att 
saluföras. Inom såväl det centraliserade som det decentraliserade förfarandet gäller strikta 
tidsfrister. Kommittén har bara möjlighet att begära ytterligare information från tillverkaren 
en enda gång. Dessa bestämmelser har införts för att se till att förfarandena går snabbt och att 
beslut fattas omgående, vilket gynnar tillverkare och patienter.

Anmälda organ
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Både de anmälda organens funktionssätt och de nationella myndigheternas tillsyn över dem 
har uppvisat mycket stora brister under gångna år. Bland de problem som har tagits upp märks 
det mycket stora och obestämda antalet anmälda organ inom EU, avsevärda skillnader när det 
gäller kvaliteten på de bedömningar för överensstämmelse som utförs samt brist på insyn i
organens organisation, de uppgifter de använder, deras verksamhet och resultaten av deras 
bedömningar. Det är också osäkert om organen har tillgång till personal med nödvändiga 
vetenskapliga expertkunskaper för att kunna genomföra ordentliga bedömningar av 
tillverkarnas kliniska utvärderingar. Dessutom brister vissa nationella myndigheter i sitt 
utövande av ordentlig och strikt tillsyn av de anmälda organen. I kommissionens förslag har 
vissa av dessa svagheter åtgärdats. Detta innebär en betydande förbättring jämfört med den 
befintliga lagstiftningen. Många frågor som har samband med de ovannämnda problemen 
behöver emellertid fortfarande åtgärdas.

Föredraganden anser att även bestämmelserna om personalen på de nationella myndigheter 
som ansvarar för utnämning och tillsyn av de anmälda organen bör stärkas för att se till att 
myndigheterna har tillgång till tillräckligt kvalificerad personal för att kunna granska de 
anmälda organ som de har ansvaret för.

Dessutom bör det säkerställas att de anmälda organen har fast anställd kompetent personal 
inom det egna organet och att underentreprenader begränsas till offentliga enheter, eller till 
externa experter i fall där klinisk expertis är sällsynt, exempelvis när det gäller innovativa 
produkter eller tekniker. När underentreprenader används bör de anmälda organen 
offentliggöra namnen på underentreprenörerna och exakt vilka uppgifter de har tilldelats 
kontrakt för. De anmälda organen bör vara skyldiga att årligen översända handlingar till den 
relevanta nationella myndigheten för att möjliggöra kontroll av underentreprenörernas 
kvalifikationer.

Under processen för att utse ett anmält organ bör den relevanta nationella myndigheten lämna 
motiveringar om dess beslut inte överensstämmer med rekommendationen från 
Samordningsgruppen för medicintekniska produkter. Skälet till att sådana motiveringar 
behövs är att rekommendationen redan grundas på ett yttrande från den gemensamma 
bedömningsgruppen. Genom denna process genomförs en rad kontroller innan 
rekommendationen utfärdas.

Till följd av den inre marknaden får tillverkare lämna sin ansökan till ett anmält organ som är 
etablerat i en annan medlemsstat än den där tillverkaren är registrerad. För att förbättra 
insynen bör en tillverkare som väljer att göra detta emellertid underrätta den nationella 
myndigheten i den medlemsstat där tillverkaren själv är registrerad om sådana ansökningar.

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att inrätta en samordningsgrupp som ska 
omfatta alla anmälda organ. Det bör emellertid säkerställas att denna grupp sammanträder 
minst två gånger per år för att garantera tillfredsställande samordning och samarbete bland de 
anmälda organen och för att som övergripande syfte förbättra konvergensen när det gäller 
kvaliteten på de anmälda organens arbete.

Föredraganden välkomnar kommissionens införande av avgifter som nationella myndigheter 
ska ta ut för sin verksamhet i samband med utnämning och tillsyn av anmälda organ. Det är 
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emellertid viktigt att dessa avgifter offentliggörs och att de är jämförbara mellan 
medlemsstaterna.

Föredraganden anser att kommissionens förslag inte innebär tillräckliga garantier för att 
konkurrensen mellan de anmälda organen genom avgifterna för att utföra bedömning av 
överensstämmelse inte sker på bekostnad av patientsäkerheten. Därför införs bestämmelser 
där det krävs att medlemsstaterna antar nationell lagstiftning i detta avseende för att 
säkerställa insyn i avgifterna och underlätta jämförelser.

Märkning av produkter som engångsprodukter (eller återanvändbara produkter) och 
rekonditionering av produkter

Återanvändning av medicintekniska produkter var mycket vanligt fram till 1980-talet, då 
tillverkarna mer systematiskt började märka sina produkter som engångsprodukter. I nuläget 
finns det för många produkter som är märkta som engångsprodukter när de i själva verket 
skulle kunna rekonditioneras. Detta beror på att tillverkarna vill undvika att bli ansvariga om 
rekonditionering av en produkt skulle utgöra en fara för patienter. I vissa fall är inkorrekt 
märkning en följd av ekonomiska överväganden. Kommissionen har beslutat att behålla 
möjligheten att rekonditionera engångsprodukter. Detta är otillfredsställande ur logisk 
synvinkel. Föredraganden anser att produkter som är märkta som engångsprodukter verkligen 
bör vara engångsprodukter och att det bara bör finnas två möjliga alternativ för produkter:
engångsprodukter eller återanvändbara produkter. Föredraganden är också starkt övertygad 
om att de verksamheter som ingår i rekonditionering av produkter bör omfattas av striktare 
och öppnare normer.

Enbart produkter som är märkta som återanvändbara bör därför rekonditioneras. Alla 
produkter bör som regel märkas som återanvändbara. Tillverkare av produkter i klasserna I, 
IIa och IIb bör genom undantag från denna regel fortfarande ha möjlighet att märka sina 
produkter som engångsprodukter om de motiverar detta på grundval av tillräckliga 
vetenskapliga bevis. De måste också införas i det elektroniska systemet för registrering av 
produkter. Genom undantag från denna regel bör tillverkare av produkter i klass III 
fortfarande ha möjlighet att märka sina produkter som engångsprodukter om vetenskapliga 
kommittén för nya och nyligen identifierade hälsorisker avger ett positivt yttrande. Genom 
dessa undantag skulle produkter fortfarande kunna märkas som engångsprodukter när de 
uppenbart är engångsprodukter, förutsatt att tillverkaren kan bevisa detta. Dessutom bör ett 
snabbt förfarande införas för fall där ett företag som specialiserat sig på rekonditionering eller 
ett sjukhus eller en klinik som redan rekonditionerar vissa produkter vill bestrida en 
tillverkares märkning av produkter som engångsprodukter genom att lägga fram bevis för att 
den medicintekniska produkten kan rekonditioneras på ett säkert sätt. Det bör också klargöras 
att rekonditionering av en produkt innebär att ansvaret automatiskt övergår från tillverkaren 
till den som rekonditionerar produkten. Slutligen bör kommissionen anta genomförandeakter 
för att fastställa de högsta och mest konsekventa standarder för rekonditionering av 
återanvändbara produkter inom EU.

Kliniska prövningar
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Kommissionen har infört viktiga bestämmelser om kliniska prövningar. Trots detta har vissa 
termer, såsom ”prestanda” och ”säkerhet”, inte definierats trots att tillverkarna bör samla in 
uppgifter för att bevisa att deras produkter uppfyller krav på prestanda och säkerhet.

Prestanda bör definieras så brett att detta begrepp omfattar effektivitet och fördelar för 
patienten, vilka ska kontrolleras i fall där kliniska prövningar är tillämpliga. Detta är av 
avgörande vikt för att säkerställa att produkter tekniskt lever upp till det syfte som de 
utformats och tillverkats för samt att de även medför fördelar för patienten och är effektiva 
när de används i det verkliga livet. När kliniska prövningar är tillämpliga bör det också 
säkerställas att de utformas på så sätt att bästa tillgängliga metodik används och 
randomiserade kontrollerade kliniska prövningar ingår. Kommissionens förslag avspeglar 
också bestämmelserna i förslaget till förordning om kliniska prövningar, där hänvisningen till 
etikkommittéer har försvunnit. Föredraganden anser emellertid att kliniska prövningar endast 
bör inledas efter ett positivt utvärderingsresultat från en oberoende etikkommitté.
Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga åtgärder för att inrätta etikkommittéer där sådana 
kommittéer inte redan finns. Slutligen bör det också säkerställas att alla medlemsstater 
informeras om skälen till att en klinisk prövning har avslutats i förtid, så att de kan upplysa 
sponsorer som samtidigt genomför liknande kliniska prövningar inom EU om resultaten av 
den i förtid avslutade kliniska prövningen. Detta kommer att möjliggöra större insyn och 
innebära att man kan undvika att flera studier genomförs parallellt och i följd ger kliniska 
bevis för att en produkt kan utgöra en risk för patienter.

Den europeiska databasen för medicintekniska produkter (Eudamed)

Det har varit obligatoriskt att använda Eudamed sedan maj 2011, men mycket kritik har 
framförts mot databasens funktionssätt. Kommissionen har föreslagit några förbättringar, men 
föredraganden anser att bestämmelser om insyn i informationen fortfarande saknas.

Tillräcklig tillgång för allmänheten och hälso- och sjukvårdspersonal till de delar av 
Eudameds elektroniska system som innehåller viktig information om medicintekniska 
produkter som kan utgöra en risk för folkhälsa och säkerhet bör garanteras.

Övervakning och marknadskontroll

Kommissionen har infört viktiga bestämmelser om rapportering av tillbud och korrigerande 
säkerhetsåtgärder på marknaden. Fortfarande saknas emellertid vissa element som skulle 
garantera snabb spårbarhet för alla aspekter kring tillbuden. Detta bör bidra till att avgöra om 
tillbudet har samband med själva produkten eller med hur den användes.

Följaktligen bör det garanteras att datum och plats för tillbuden ingår i rapporteringen genom 
det elektroniska systemet. Om information om patienter eller användare och hälso- och 
sjukvårdspersonal finns att få bör även dessa uppgifter rapporteras, med fullständig respekt 
för den personliga integriteten.

Samordning mellan medlemsstaterna och samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter
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Kommissionen har föreslagit att en samordningsgrupp för medicintekniska produkter ska 
inrättas, men är inte säker på om denna grupp kommer att ha tillräckliga expertkunskaper för 
att kunna utföra sina uppgifter.

Föredraganden anser att en tvärvetenskaplig rådgivande kommitté av experter och företrädare 
för berörda parter och organisationer i det civila samhället bör inrättas för att bidra med 
vetenskaplig rådgivning till samordningsgruppen för medicintekniska produkter, men också 
till kommissionen och medlemsstaterna. Denna grupp kommer att bidra med expertkunskap i 
frågor om klassificering, gränsfall och i förekommande fall andra aspekter av genomförandet 
av förordningen.


