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Ændringsforslag 48
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 
indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes indkøbspolitik og 
lagerstyring.

(27) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 
indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes, apotekernes og 
grossisternes indkøbspolitik og 
lagerstyring. UDI-systemet bør være 
kompatibelt med andre systemer, der 
allerede er på markedet.

Or. de

Ændringsforslag 49
Nora Berra

Forslag til forordning
Betragtning 27

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(27) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 

(27) Muligheden for at spore medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik ved hjælp af et 
system for unik udstyrsidentifikation (UDI) 
baseret på internationale retningslinjer bør i 
væsentlig grad øge effektiviteten af 
udstyrets sikkerhed, efter at det er bragt i 
omsætning, som følge af forbedret 
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indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes indkøbspolitik og 
lagerstyring.

indberetning af forhold, målrettede 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger og bedre overvågning fra de 
kompetente myndigheders side. Det bør 
også være med til at mindske lægefejl og 
til at bekæmpe forfalsket udstyr. 
Anvendelsen af UDI-systemet bør også 
forbedre hospitalernes indkøbspolitik og 
lagerstyring, og, hvor dette er muligt, bør 
systemerne være kompatible med andre 
autentifikationssystemer, der allerede 
eksisterer i sådanne miljøer.

Or. fr

Ændringsforslag 50
Toine Manders

Forslag til forordning
Betragtning 63

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(63) Kommissionen bør vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, når det i behørigt 
begrundede tilfælde vedrørende udvidelsen 
til Unionens område af en national 
undtagelse fra de gældende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer i 
særlige tilfælde, vedrørende 
Kommissionens holdning til, om en 
foreløbig national foranstaltning mod 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, der 
udgør en risiko, eller en midlertidig 
national forebyggende 
sundhedsforanstaltning er berettiget eller 
ej, og vedrørende vedtagelsen af en EU-
foranstaltning mod medicinsk udstyr, der 
udgør en risiko, er påkrævet af særligt 
hastende årsager.

(63) Kommissionen bør vedtage 
gennemførelsesretsakter, der finder 
anvendelse straks, når det i behørigt 
begrundede tilfælde vedrørende udvidelsen 
til Unionens område af en national
undtagelse fra de gældende 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer i 
særlige tilfælde, vedrørende 
Kommissionens holdning til, om en 
foreløbig national foranstaltning mod 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik, der 
udgør en risiko, eller en midlertidig 
national forebyggende 
sundhedsforanstaltning er berettiget eller 
ej, og vedrørende vedtagelsen af en EU-
foranstaltning mod medicinsk udstyr, der 
udgør en risiko, er påkrævet af særligt 
hastende årsager. Denne begrundelse bør 
evalueres inden for en rimelig tidsfrist 
med henblik på at sikre, at disse 
gennemførelsesretsakter er tilstrækkelige.

Or. en
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Ændringsforslag 51
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre eller 
at medvirke til, at dette/disse kan anvendes 
i overensstemmelse med dets/deres formål

3) "tilbehør til medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik": ethvert produkt, der selv om 
det ikke er medicinsk udstyr til in vitro-
diagnostik, af fabrikanten er beregnet til at 
blive anvendt sammen med et eller flere 
særlige medicinske udstyr til in vitro-
diagnostik, for specifikt at muliggøre eller 
at medvirke til, at dette/disse kan anvendes 
i overensstemmelse med dets/deres formål 
eller specifikt lette den medicinske 
funktion af det medicinske udstyr til in 
vitro-diagnostik med tanke på dettes 
formål

Or. en

Begrundelse

Forbrugerteknologi til generelle formål anvendes i stigende grad inden for sundhedsmiljøer. 
Et generisk forbrugerprodukt kan bistå medicinsk udstyr i dets funktion, men må ikke påvirke 
sikkerheden og effektiviteten af det medicinske udstyr selv.

Ændringsforslag 52
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som specifikt er bestemt til udvælgelse af 
patienter, som tidligere er blevet 
diagnosticeret med en sygdom eller 
disposition og er egnede til målrettet 
behandling

6) "ledsagende diagnosticering": udstyr, 
som specifikt er bestemt til og afgørende 
for udvælgelsen af patienter, som tidligere 
er blevet diagnosticeret med en sygdom 
eller disposition og er egnede eller ikke-
egnede til målrettet behandling med et 
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medicinsk produkt eller en række 
medicinske produkter.

Or. en

Ændringsforslag 53
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

21) "sundhedsinstitution": en organisation, 
hvis hovedformål er pleje eller behandling 
af patienter eller fremme af 
folkesundheden, med undtagelse af 
laboratorier, der leverer kommercielle 
sundhedstjenester

Or. en

Ændringsforslag 54
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 28

Kommissionens forslag Ændringsforslag

28) "klinisk dokumentation": 
dokumentation, som underbygger den 
videnskabelige gyldighed og ydeevne i 
forbindelse med anvendelse som anført af 
fabrikanten

28) "klinisk dokumentation": positive og 
negative data, der støtter vurderingen af 
den videnskabelige gyldighed og ydeevne i 
forbindelse med anvendelse som anført af 
fabrikanten

Or. en

Ændringsforslag 55
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 30

Kommissionens forslag Ændringsforslag

30) "udstyrs ydeevne": udstyrs evne til at 
opfylde det af fabrikanten anførte formål. 
Det omfatter den analytiske og eventuelt 
den kliniske ydeevne, som støtter udstyrets 
formål "analytisk ydeevne":

30) "udstyrs ydeevne": udstyrs evne til at 
opfylde det af fabrikanten anførte formål. 
Det omfatter opnåelsen af teknisk 
formåen, den analytiske ydeevne og 
eventuelt den kliniske ydeevne, som støtter 
udstyrets formål "analytisk ydeevne":

Or. en

Ændringsforslag 56
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

35) "evaluering af ydeevne": vurdering og 
analyse af data for at fastslå eller verificere 
udstyrets analytiske eller eventuelt kliniske 
ydeevne "udstyr til evaluering af ydeevne":

35) "evaluering af ydeevne": vurdering og 
analyse af data for at fastslå eller 
verificere, at udstyret fungerer efter 
producentens hensigt, herunder udstyrets 
tekniske, analytiske eller eventuelt kliniske 
ydeevne

Or. en

Ændringsforslag 57
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 58
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne kan 
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret som
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem, og at 
sundhedsinstitutionen er akkrediteret i 
overensstemmelse med standard EN ISO 
15189 eller en anden tilsvarende anerkendt 
standard. Sundhedsinstitutionerne forsyner
den kompetente myndighed med en liste 
over sådant udstyr, som skal indeholde en 
begrundelse for dets anvendelse, navnlig i 
tilfælde, hvor tilsvarende udstyr er 
tilgængeligt på markedet. Disse 
oplysninger gøres offentligt tilgængelige. 
Medlemsstaterne kan også indføre 
yderligere sikkerhedskrav over for 
fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

Or. en

Ændringsforslag 59
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 

Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, finder 
kravene i denne forordning ikke 
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anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Medlemsstaterne kan 
kræve, at sundhedsinstitutionerne 
forelægger den kompetente myndighed en 
liste over sådant udstyr, som er blevet 
fremstillet og anvendt på deres område, og 
kan indføre yderligere sikkerhedskrav over 
for fremstillingen og anvendelsen af det 
pågældende udstyr.

anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen er akkrediteret til
standard EN ISO 15189 eller en anden 
tilsvarende anerkendt standard. 
Medlemsstaterne kan kræve, at 
sundhedsinstitutionerne forelægger den 
kompetente myndighed en liste over sådant 
udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt 
på deres område, og kan indføre yderligere 
sikkerhedskrav over for fremstillingen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr.

Or. en

Begrundelse

Denne type medicinsk udstyr kommer ikke ind og bliver ikke tilgængeligt på markedet, hvilket 
forsøges reguleret med denne lovgivning. Sundhedsinstitutioner er forpligtede til at opfylde 
sikkerhedsstandarderne for intern diagnostik i klasse D.

Ændringsforslag 60
Ashley Fox

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår

Or. en



PE510.668v01-00 10/38 AM\935390DA.doc

DA

Ændringsforslag 61
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Som en undtagelse fra første afsnit kan 
udstyr, der er klassificeret som klasse D, 
og som er nødvendigt til transfusioner 
eller transplantationer, fremstilles og 
anvendes inden for en enkelt 
sundhedsinstitution uden at leve op til 
samtlige krav i denne forordning, 
forudsat at de opfylder de i første afsnit 
anførte betingelser, væsentlige krav i 
bilag I, de i artikel 6 omtalte relevante 
harmoniserede standarder og de i artikel 
7 omtalte fælles tekniske specifikationer. 
Denne undtagelse gælder kun, hvis og så 
længe dette udstyr ikke er tilgængeligt på 
markedet som CE-mærket.

Or. en

Begrundelse

Denne type medicinsk udstyr kommer ikke ind og bliver ikke tilgængeligt på markedet, hvilket 
forsøges reguleret med denne lovgivning. Sundhedsinstitutioner er forpligtede til at opfylde 
sikkerhedsstandarderne for intern diagnostik i klasse D.

Ændringsforslag 62
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Desuden kan udstyr, der er klassificeret 
som klasse D, og som er nødvendigt til 
transfusioner eller transplantationer –
hvis ikke det er tilgængeligt som CE-
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mærket eller er tilgængeligt som CE-
mærket, men ikke lever op til de relevante 
standarder eller specifikationer, som 
brugeren kræver – fremstilles og 
anvendes inden for en enkelt 
sundhedsinstitution uden at leve op til 
samtlige krav i denne forordning, 
forudsat at de opfylder de i første afsnit 
anførte betingelser og de væsentlige krav 
(bilag I) samt de i artikel 6 omtalte 
relevante harmoniserede standarder og de 
i artikel 7 omtalte fælles tekniske 
specifikationer.

Or. en

Begrundelse

Til påvisning af sjældne eller sjældne overførbare agenser, hvor der ikke findes noget 
tilgængeligt CE-mærket udstyr, bør internt klasse D-udstyr fritages fra visse af forordningens 
krav. Dette in vitro-diagnostikudstyr skal imidlertid opfylde de væsentlige krav (bilag I), de 
harmoniserede standarder og de relevante fælles tekniske specifikationer, der viser, at de er i 
overensstemmelse med de aktuelle kvalitets-og sikkerhedskrav.

Ændringsforslag 63
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanter af udstyr indfører og ajourfører 
en systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og typer af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering og undersøgelse af 
klager og rapporter fra sundhedspersoner, 

Fabrikanter af udstyr indfører og ajourfører 
en systematisk procedure, som skal stå i 
rimeligt forhold til risikoklasse og typer af 
udstyr, for indsamling og gennemgang af 
de erfaringer, de har opnået med udstyr, 
der er bragt i omsætning eller ibrugtaget, 
og foretager enhver nødvendig 
korrigerende foranstaltning, i det følgende 
benævnt "plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning". I planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, fastlægges processen for 
indsamling, registrering, kommunikation 
til det elektroniske system for 
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patienter eller brugere om formodede 
forhold i forbindelse med udstyret, 
registrering af produkter, der ikke opfylder 
kravene, og produkttilbagekaldelser og -
tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af udstyr, der er bragt i 
omsætning. En del af planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, skal være en plan for 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med bilag 
XII, del B. Hvis en opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, ikke anses 
for nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning.

overvågning, jf. artikel 60, og 
undersøgelse af klager og rapporter fra 
sundhedspersoner, patienter eller brugere 
om formodede forhold i forbindelse med 
udstyret, registrering af produkter, der ikke 
opfylder kravene, og 
produkttilbagekaldelser og -
tilbagetrækninger, og, hvis det skønnes 
nødvendigt på grund af udstyrets art, 
stikprøvekontrol af udstyr, der er bragt i 
omsætning. En del af planen for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, skal være en plan for 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med bilag 
XII, del B. Hvis en opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, ikke anses 
for nødvendig, skal dette begrundes og 
dokumenteres behørigt i planen for 
overvågning, og godkendes af den 
kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 64
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Ændringsforslag 65
Antonyia Parvanova
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Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter distributørerne og, hvor det 
er relevant, den bemyndigede repræsentant 
herom.

8. Hvis fabrikanterne finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, foretager de straks 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende produkt i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
De underretter de ansvarlige nationale 
kompetente myndigheder, distributørerne 
og, hvor det er relevant, den bemyndigede 
repræsentant herom.

Or. en

Ændringsforslag 66
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Distributørerne skal, før de gør udstyr 
tilgængeligt på markedet, kontrollere, at 
følgende krav er opfyldt:

Distributørerne skal, før de gør udstyr 
tilgængeligt på markedet første gang, 
kontrollere, at følgende krav er opfyldt:

Or. de

Begrundelse

Inden for forsyningskæden er det distributørerne, der er ansvarlige for produktsikkerheden. 
Uden for denne påhviler ansvaret for produktsikkerhed og for dokumentationens 
fuldstændighed fabrikanten eller importøren. 

Ændringsforslag 67
Anja Weisgerber
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Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) produktet er ledsaget af de oplysninger, 
som fabrikanten skal fremlægge i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 7

b) produktet er ledsaget af de oplysninger, 
som fabrikanten skal fremlægge i 
overensstemmelse med artikel 8, stk. 7, 
såfremt det ikke er ledsaget af en 
overensstemmelseserklæring fra 
fabrikantens eller importørens side

Or. de

Begrundelse

Inden for forsyningskæden er det distributørerne, der er ansvarlige for produktsikkerheden. 
Uden for denne påhviler ansvaret for produktsikkerhed og for dokumentationens 
fuldstændighed fabrikanten eller importøren. 

Ændringsforslag 68
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 2 – afsnit 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) fabrikanten og i givet fald importøren 
har opfyldt kravene i henholdsvis artikel 
22 og artikel 11, stk. 3.

c) fabrikanten og i givet fald importøren 
har opfyldt kravene i artikel 11, stk. 3.

Or. de

Begrundelse

Inden for forsyningskæden er det distributørerne, der er ansvarlige for produktsikkerheden. 
Uden for denne påhviler ansvaret for produktsikkerhed og for dokumentationens 
fuldstændighed fabrikanten eller importøren. 

Ændringsforslag 69
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 12 – stk. 4
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
sikrer, at der træffes de nødvendige 
korrigerende foranstaltninger for at bringe 
det pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og korrigerende 
foranstaltninger.

4. Distributører, der finder eller har grund 
til at tro, at udstyr, som de har gjort 
tilgængeligt på markedet, ikke er i 
overensstemmelse med denne forordning, 
underretter straks fabrikanten og eventuelt 
dennes bemyndigede repræsentant og 
importøren og sikrer inden for deres 
respektive aktivitetsområder, at der træffes 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse 
med lovgivningen eller om nødvendigt 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, skal de også 
straks underrette de kompetente 
myndigheder i de medlemsstater, hvor de 
har gjort udstyret tilgængeligt, og give 
nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse med 
lovgivningen og korrigerende 
foranstaltninger.

Or. de

Begrundelse

Der bør skelnes mellem de forskellige aktører i forsyningskæden.

Ændringsforslag 70
Sirpa Pietikäinen

Forslag til forordning
Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Det skal af EU-
overensstemmelseserklæringen fremgå, at 
der er blevet dokumenteret, at kravene i 
denne forordning er opfyldt. Den skal 
løbende ajourføres. Erklæringen skal 
mindst indeholde de oplysninger, der er 
fastsat i bilag III. Den skal oversættes til 

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

af de officielle EU-sprog.

Or. en

Ændringsforslag 71
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 8 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) den legitime interesse i at beskytte 
kommercielt følsomme oplysninger

b) den legitime interesse i at beskytte 
kommercielt følsomme oplysninger, i det 
omfang, dette ikke undergraver 
beskyttelsen af folkesundheden

Or. en

Ændringsforslag 72
Anja Weisgerber

Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kompatibilitet med systemer til 
identifikation af medicinsk udstyr, som 
allerede er på markedet.

Or. de

Begrundelse

For at sikre, at processen forløber gnidningsfrit er det vigtigt, at sporbarhedssystemer er 
teknisk kompatible.

Ændringsforslag 73
Nora Berra
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Forslag til forordning
Artikel 22 – stk. 8 – litra e a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

ea) kompatibilitet med de andre systemer 
til identifikation af medicinsk udstyr, som 
anvendes af aktører med interesse i 
medicinsk udstyr.

Or. fr

Ændringsforslag 74
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal være formuleret på 
en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal gøres offentligt 
tilgængelig og være formuleret på en 
måde, der tydeligt forstås af den tilsigtede 
bruger. Udkastet til denne sammenfatning 
skal indgå i den dokumentation, der skal 
forelægges det bemyndigede organ, der 
deltager i overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 75
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1



PE510.668v01-00 18/38 AM\935390DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal være formuleret på 
en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal være formuleret på 
en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger. Denne sammenfatning 
skal være ledsaget af det datasæt, der er 
indsamlet under den kliniske afprøvning 
og den kliniske opfølgning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning. Udkastet til 
denne sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Ændringsforslag 76
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 26 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

7. Medlemsstaterne forelægger 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
oplysninger om deres procedurer for 
vurdering, udpegelse og notifikation af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
overvågning af bemyndigede organer og 
om eventuelle ændringer. På baggrund af 
denne udveksling af oplysninger og ud fra 
bedste praksis fra medlemsstaterne, 
fastsætter Kommissionen inden to år fra 
denne forordnings ikrafttræden 
retningslinjer for procedurerne for 
vurdering, udpegelse og bemyndigelse af 
overensstemmelsesvurderingsorganer og 
for tilsynet med de bemyndigede organer, 
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som udføres af de berørte nationale 
myndigheder

Or. en

Ændringsforslag 77
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 28 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Underentrepriser begrænses til 
specifikke opgaver i forbindelse med 
overensstemmelsesvurderingen, og 
behovet for at udlicitere sådanne opgaver
skal begrundes behørigt over for den 
nationale myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 78
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 29 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Eventuelle datterselskaber til det 
ansøgende 
overensstemmelsesvurderingsorgan, der 
er involverede i 
overensstemmelsesvurderingsprocessen, 
navnlig selskaber, der befinder sig i 
tredjelande, er underlagt mekanismen for 
ansøgning om notifikation og vurdering 
af denne som beskrevet i artikel 30.

Or. pt
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Ændringsforslag 79
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 35 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen skal undersøge alle 
sager, hvor den er blevet gjort opmærksom 
på betænkeligheder vedrørende et 
bemyndiget organs fortsatte opfyldelse af 
kravene i bilag VI eller de forpligtelser, der 
påhviler det. Den kan også på eget initiativ 
påbegynde sådanne undersøgelser.

1. Kommissionen skal undersøge alle 
sager, hvor den er blevet gjort opmærksom 
på betænkeligheder vedrørende et 
bemyndiget organs fortsatte opfyldelse af 
kravene i bilag VI eller de forpligtelser, der 
påhviler det. Den kan også på eget initiativ 
påbegynde sådanne undersøgelser, 
herunder uanmeldte inspektioner af det 
bemyndigede organ, udført af et fælles 
vurderingshold, hvis sammensætning 
lever op til de i artikel 30, stk. 3 fastsatte 
betingelser.

Or. pt

Ændringsforslag 80
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 9 – afsnit 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter fastsætte de 
nærmere bestemmelser og 
proceduremæssige aspekter for at sikre en 
harmoniseret anvendelse af de 
bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
med hensyn til følgende aspekter:

Kommissionen fastsætter ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter de nærmere 
bestemmelser og proceduremæssige 
aspekter for at sikre en harmoniseret 
anvendelse af de bemyndigede organers 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
med hensyn til følgende aspekter:

Or. en

Ændringsforslag 81
António Fernando Correia de Campos
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Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Hvis påvisning af overensstemmelse 
med generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne baseret på data for klinisk 
ydeevne eller dele deraf ikke skønnes 
hensigtsmæssig, skal der gives en 
fyldestgørende begrundelse herfor på 
grundlag af resultaterne af fabrikantens 
risikostyring og under hensyntagen til 
udstyrets særlige karakteristika og navnlig 
dets formål, den anførte ydeevne og 
fabrikantens angivelser. For at kunne 
betragtes som fyldestgørende skal 
påvisningen af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne 
alene på basis af resultaterne af analytisk 
evaluering af ydeevne behørigt begrundes i 
den tekniske dokumentation, jf. bilag II.

4. Hvis påvisning af overensstemmelse 
med generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne baseret på data for klinisk 
ydeevne eller dele deraf ikke skønnes 
hensigtsmæssig, skal der gives en 
fyldestgørende begrundelse herfor på 
grundlag af resultaterne af fabrikantens 
risikostyring og under hensyntagen til 
udstyrets særlige karakteristika og navnlig 
dets formål, den anførte ydeevne og 
fabrikantens angivelser. For at kunne 
betragtes som fyldestgørende skal 
påvisningen af overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne 
alene på basis af resultaterne af analytisk 
evaluering af ydeevne behørigt begrundes i 
den tekniske dokumentation, jf. bilag II.

Fritagelse fra kravet om at påvise 
overensstemmelse med generelle krav til 
sikkerhed og ydeevne på baggrund af 
kliniske data i henhold til første afsnit er 
underlagt krav om forudgående tilladelse 
fra den kompetente myndighed.

Or. en

Ændringsforslag 82
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 47 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Data for videnskabelig validitet, 
analytisk ydeevne og eventuelt klinisk 
ydeevne sammenfattes som del af en 
rapport med klinisk dokumentation, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 3. Rapporten med 
klinisk dokumentation skal indgå i det 
pågældende udstyrs tekniske 

5. Data for videnskabelig validitet, 
analytisk ydeevne og eventuelt klinisk 
ydeevne sammenfattes som del af en 
rapport med klinisk dokumentation, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 3. Rapporten med 
klinisk dokumentation skal indgå i det 
pågældende udstyrs tekniske 
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dokumentation, jf. bilag II, eller der skal 
være en fuldstændig reference til den.

dokumentation, jf. bilag II, og skal være 
tilgængelig for offentligheden gennem det 
i artikel 51 omtalte elektroniske system på 
det tidspunkt, hvor udstyret markedsføres.

Or. en

Ændringsforslag 83
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 48 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

4. Alle undersøgelser af klinisk ydeevne 
skal designes og gennemføres på en sådan 
måde, at de forsøgspersoner, der deltager i 
en undersøgelse af klinisk ydeevne, er 
beskyttet med hensyn til deres rettigheder, 
sikkerhed og velfærd, og at kliniske data, 
der genereres i undersøgelsen af klinisk 
ydeevne, bliver pålidelige og robuste. 
Gennemførelsen af undersøgelserne om 
den kliniske ydeevne er betinget af en 
positiv udtalelse fra den ansvarlige etiske 
komité.

Or. en

Ændringsforslag 84
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 49 – stk. 6 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne sikrer, at vurderingen i 
fællesskab foretages af et rimeligt antal 
personer, der tilsammen har den 
nødvendige erfaring og de nødvendige 
kvalifikationer. I vurderingen skal der 
tages hensyn til holdningen hos mindst én 

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

person, hvis primære interesseområde er 
ikke-videnskabeligt. Der skal tages hensyn 
til mindst én patients holdning. 
Gennemførelsen af undersøgelserne om 
den kliniske ydeevne er betinget af en 
positiv udtalelse fra den ansvarlige etiske 
komité.

Or. en

Ændringsforslag 85
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) registrering af undersøgelser af klinisk 
ydeevne i overensstemmelse med artikel 50

a) registrering af undersøgelser af klinisk 
ydeevne i overensstemmelse med artikel 50 
og de genererede kliniske data.

Or. en

Ændringsforslag 86
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 1 – litra c

Kommissionens forslag Ændringsforslag

c) oplysninger vedrørende undersøgelser af 
klinisk ydeevne, der er gennemført i mere 
end én medlemsstat, i tilfælde af én enkelt 
ansøgning i overensstemmelse med artikel 
56

c) oplysninger vedrørende undersøgelser af 
klinisk ydeevne, der er gennemført i mere 
end én medlemsstat og de genererede 
kliniske data, i tilfælde af én enkelt 
ansøgning i overensstemmelse med artikel 
56

Or. en
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Ændringsforslag 87
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg]. 
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 50, må de oplysninger, 
der indsamles og behandles i det 
elektroniske system, kun være tilgængelige 
for medlemsstaterne og Kommissionen.

2. Ved oprettelsen af det i stk. 1 
omhandlede elektroniske system sikrer 
Kommissionen, at det er kompatibelt med 
EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet i henhold til artikel […] i 
forordning (EU) nr. [henvisning til 
fremtidig forordning om kliniske forsøg]. 
Med undtagelse af de oplysninger, der er 
omhandlet i artikel 50 og i artikel 5, litra 
a), c) og d), må de oplysninger, der 
indsamles og behandles i det elektroniske 
system, kun være tilgængelige for 
medlemsstaterne og Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til gennemsigtigheden og folkesundheden. Der er ingen grund til at forhindre 
uafhængige akademikere i at få adgang til data om klinisk ydeevne og bivirkninger.

Ændringsforslag 88
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på at fastlægge, hvilke andre 
oplysninger vedrørende undersøgelser af 
klinisk ydeevne, der er indsamlet og 
behandlet i det elektroniske system, der 
skal være offentligt tilgængelige for at 

3. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 med 
henblik på at fastlægge de tekniske krav og 
parametre til at muliggøre interoperabilitet 
med EU-databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. 
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muliggøre interoperabilitet med EU-
databasen for kliniske forsøg med 
humanmedicinske lægemidler, der er 
oprettet ved forordning (EU) nr. 
[henvisning til fremtidig forordning om 
kliniske forsøg]. Artikel 50, stk. 3 og 4, 
finder anvendelse.

[henvisning til fremtidig forordning om 
kliniske forsøg]

Or. en

Ændringsforslag 89
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis sponsor indfører ændringer i en 
undersøgelse af klinisk ydeevne, der kan 
have en væsentlig indflydelse på 
forsøgspersonernes sikkerhed eller 
rettigheder, eller på robustheden eller 
pålideligheden af de kliniske data, der er 
genereret i forbindelse med undersøgelsen, 
underretter sponsor straks de(n) berørte 
medlemsstat(er) om begrundelsen for disse 
ændringer og deres indhold. 
Underretningen skal ledsages af en 
ajourført version af den relevante 
dokumentation, jf. bilag XIII.

1. Hvis sponsor indfører ændringer i en 
undersøgelse af klinisk ydeevne, der kan 
have en væsentlig indflydelse på 
forsøgspersonernes sikkerhed eller 
rettigheder, eller på robustheden eller 
pålideligheden af de kliniske data, der er 
genereret i forbindelse med undersøgelsen, 
underretter sponsor straks de(n) berørte 
medlemsstat(er) og den etiske komité om 
begrundelsen for disse ændringer og deres 
indhold. Underretningen skal ledsages af 
en ajourført version af den relevante 
dokumentation, jf. bilag XIII.

Or. en

Ændringsforslag 90
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 53 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Sponsor må tidligst gennemføre de 
ændringer, der er omhandlet i stk. 1, 30 

2. Sponsor må tidligst gennemføre de 
ændringer, der er omhandlet i stk. 1, 30 
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dage efter underretningen, medmindre den 
pågældende medlemsstat har givet sponsor 
afslag ud fra hensynet til folkesundheden, 
patientsikkerheden eller den offentlige 
orden.

dage efter underretningen, medmindre den 
pågældende medlemsstat har givet sponsor 
et behørigt begrundet afslag.

Or. en

Begrundelse

Begrænsning af årsagerne til afslag som foreslået i den originale tekst ville fejlagtigt udelukke 
aspekter som utilstrækkelig relevante eller solide data og andre etiske overvejelser. Ændringer i 
kliniske undersøgelser på sponsors foranledning bør ikke give mulighed for sænkning af de 
videnskabelige eller etiske standarder, motiveret af kommercielle interesser.

Ændringsforslag 91
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 54 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en undersøgelse 
af klinisk ydeevne eller har krævet en 
væsentlig ændring eller midlertidig 
standsning af en sådan undersøgelse eller 
af sponsoren er blevet underrettet om, at en 
sådan undersøgelse af sikkerhedsgrunde er
blevet afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om sin beslutning og 
begrundelsen herfor ved hjælp af det 
elektroniske system, som er omhandlet i 
artikel 51.

1. Hvis en medlemsstat har givet afslag på, 
suspenderet eller afbrudt en undersøgelse 
af klinisk ydeevne eller har krævet en 
væsentlig ændring eller midlertidig 
standsning af en sådan undersøgelse eller 
af sponsoren er blevet underrettet om, at en 
sådan undersøgelse af sikkerhedsgrunde er 
blevet afbrudt, underretter den pågældende 
medlemsstat alle medlemsstater og 
Kommissionen om dette og om sin 
beslutning og begrundelsen herfor ved 
hjælp af det elektroniske system, som er 
omhandlet i artikel 51.

Or. en

Ændringsforslag 92
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 55 – stk. 3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Senest et år efter afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne 
forelægger sponsor for de berørte 
medlemsstater et resumé af resultaterne af 
undersøgelsen i form af en rapport om 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 2.3.3. Hvis det af 
videnskabelige grunde ikke er muligt at 
forelægge undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne inden for et år, skal den 
forelægges, så snart den foreligger. I så 
fald angives det i planen for undersøgelse 
af klinisk ydeevne, jf. bilag XII, del A, 
afsnit 2.3.2, hvornår resultaterne af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne vil blive 
forelagt, sammen med en forklaring.

3. Senest et år efter afslutningen af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne 
forelægger sponsor for de berørte 
medlemsstater et resumé af resultaterne af 
undersøgelsen i form af en rapport om 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, jf. 
bilag XII, del A, afsnit 2.3.3, sammen med 
alle de date, der er indsamlet under 
undersøgelsen af den kliniske ydeevne, 
herunder negative resultater. Hvis det af 
videnskabelige grunde ikke er muligt at 
forelægge undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne inden for et år, skal den 
forelægges, så snart den foreligger. I så 
fald angives det i planen for undersøgelse 
af klinisk ydeevne, jf. bilag XII, del A, 
afsnit 2.3.2, hvornår resultaterne af 
undersøgelsen af klinisk ydeevne vil blive 
forelagt, sammen med en forklaring.

Or. en

Begrundelse

Disse oplysninger er allerede tilgængelige for sponsor og skal meddeles medlemsstaten til 
passende statistisk kontrol.

Ændringsforslag 93
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 56 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. I denne ansøgning foreslår sponsor en 
af de berørte medlemsstater som 
koordinerende medlemsstat. Hvis den 
pågældende medlemsstat ikke ønsker at 
være koordinerende medlemsstat, skal den
senest seks dage efter indgivelsen af 
ansøgningen aftale med en anden berørt 
medlemsstat, at denne skal være 

2. Berørte medlemsstater skal senest seks 
dage efter indgivelsen af ansøgningen 
aftale, hvilken medlemsstat der skal være 
koordinerende medlemsstat. 
Medlemsstaterne og Kommissionen enes 
inden for rammerne af 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr om klare regler for udpegelsen af 
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koordinerende medlemsstat. Hvis ingen 
andre medlemsstater ønsker at være
koordinerende medlemsstat, bliver den 
medlemsstat, som sponsor har foreslået, 
koordinerende medlemsstat. Hvis en 
anden medlemsstat end den, sponsor har 
foreslået, bliver koordinerende 
medlemsstat, løber de frister, der er nævnt 
i artikel 49, stk. 2, dagen efter 
medlemsstatens accept.

den koordinerende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Den løsning, der foreslås i Kommissionens tekst, giver sponsor mulighed for at udvælge de 
kompetente myndigheder, der anvender de mindst strenge standarder, dem, der har færrest 
ressourcer til rådighed eller er overbebyrdet med et stort antal anmodninger, hvilket øger 
problemet med stiltiende godkendelse af kliniske undersøgelser. Der kan opstilles en ramme 
for afgørelse af, hvilken medlemsstat, der skal være koordinerende, af den allerede foreslåede 
Koordinationsgruppen for Medicinsk Udstyr (MDCG) i overensstemmelse med dens opgaver 
som beskrevet i artikel 80.

Ændringsforslag 94
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 1 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Sponsor foretager en fuldstændig 
registrering af følgende:

1. Sponsor foretager en fuldstændig 
registrering og indføring i det elektroniske 
system om kliniske undersøgelser, jf. 
artikel 51, af følgende:

Or. en

Ændringsforslag 95
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 2 – afsnit 1 – litra a
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) en alvorlig hændelse, som har en kausal 
sammenhæng med det udstyr, der anvendes 
til undersøgelsen af ydeevne, komparatoren 
eller undersøgelsesproceduren, eller hvor 
en sådan kausal sammenhæng med 
rimelighed er mulig

a) enhver alvorlig hændelse, som har en 
kausal sammenhæng med det udstyr, der 
anvendes til undersøgelsen af ydeevne, 
komparatoren eller 
undersøgelsesproceduren, eller hvor en 
sådan kausal sammenhæng med rimelighed 
er mulig

Or. en

Ændringsforslag 96
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 57 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For så vidt angår en undersøgelse af
klinisk ydeevne, i forbindelse med hvilken 
sponsor har indgivet én enkelt ansøgning, 
jf. artikel 56, indberetter sponsor enhver 
hændelse, der er omhandlet i stk. 2, ved 
hjælp af det elektroniske system, der er 
omhandlet i artikel 51. Efter modtagelsen 
sendes denne indberetning elektronisk til 
alle de berørte medlemsstater.

For så vidt angår en klinisk undersøgelse, i 
forbindelse med hvilken sponsor har 
indgivet én enkelt ansøgning, jf. artikel 56, 
indberetter sponsor enhver hændelse, der er 
omhandlet i stk. 1 og 2, ved hjælp af det 
elektroniske system, der er omhandlet i 
artikel 51. Efter modtagelsen sendes denne 
indberetning elektronisk til alle de berørte 
medlemsstater.

Or. en

Ændringsforslag 97
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 1 – afsnit 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Ændringsforslag 98
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. medlemsstaterne og Kommissionen 
udvikler og sikrer interoperabilitet mellem 
nationale registreringer og det i artikel 60 
omtalte elektroniske overvågningssystem 
for at sikre, at der automatisk eksporteres
data til dette system, men at der undgås 
dobbeltregistrering.

Or. en

Begrundelse

Med registre af høj kvalitet for brede patientgrupper undgås en opsplitning af registre, og det 
bliver muligt at få et mere retvisende billede af medicinsk udstyrs sikkerhed og effektivitet.

Ændringsforslag 99
Nora Berra

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

underrettet om forholdet. Fabrikanten skal 
sikre en passende opfølgning.

Or. fr

Ændringsforslag 100
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

2. De oplysninger, der indsamles og 
behandles af det elektroniske system, skal 
være tilgængelige for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne, for 
Kommissionen, for de bemyndigede 
organer og – uden at dette berører 
opretholdelsen af den intellektuelle 
ejendomsret – for sundhedspersonale og 
offentligheden. De i artikel 60, stk. 1, litra 
a)-e), omhandlede oplysninger anses ikke 
for kommercielt fortrolige oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Adgangen til kliniske data er afgørende for at bevare systemets gennemsigtighed, og for at 
uafhængige akademikere og professionelle medicinske organisationer kan foretage analyser. 
Sådanne kliniske data indeholder ingen oplysninger, der vedrører intellektuel ejendomsret 
eller kommercielt følsomme oplysninger.

Ændringsforslag 101
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

udgår
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Or. en

Begrundelse

Der bør fastsættes et passende niveau af oplysninger i nærværende forordning.

Ændringsforslag 102
Antonyia Parvanova

Forslag til forordning
Artikel 83 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 måneder inden den 
dato, fra hvilken forordningen finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Medlemsstaterne fastsætter bestemmelser 
om sanktioner for overtrædelse af denne 
forordning og træffer alle nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at de 
gennemføres og er tilstrækkelig 
overbevisende. Sanktionerne skal være 
effektive, forholdsmæssige og have 
afskrækkende virkning. Medlemsstaterne 
giver senest den [3 måneder inden den 
dato, fra hvilken forordningen finder 
anvendelse] Kommissionen meddelelse om 
disse bestemmelser og meddeler omgående 
senere ændringer af betydning for 
bestemmelserne.

Or. en

Ændringsforslag 103
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Den anvendes fra den [fem år efter 
ikrafttrædelsen].

2. Den anvendes fra den [tre år efter 
ikrafttrædelsen].

Or. en
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Ændringsforslag 104
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag V – afdeling 1 – afsnit 1 – punkt 15

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15. for udstyr, der er klassificeret i klasse C 
eller D, sammenfatning af sikkerhed og 
ydeevne

15. for udstyr, der er klassificeret i klasse C 
eller D, sammenfatning af sikkerhed og 
ydeevne og det fulde datasæt, som er 
indsamlet i løbet af den kliniske 
undersøgelse og opfølgningen, efter at 
udstyret er bragt i omsætning

Or. en

Ændringsforslag 105
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag VIII – afdeling 1 – punkt 4 – punkt 4.4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en
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Ændringsforslag 106
Nora Berra

Forslag til forordning
Bilag VIII – afdeling 2 – punkt 6 – punkt 6.2 – litra e

Kommissionens forslag Ændringsforslag

e) Det bemyndigede organ skal tage 
behørigt hensyn til den udtalelse, som den 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller EMA eventuelt har afgivet, når det 
træffer beslutning. Det sender sin endelige 
afgørelse til den berørte kompetente 
myndighed for lægemidler eller til EMA. 
Konstruktionsafprøvningsattesten udstedes 
i overensstemmelse med afsnit 6.1, litra d).

e) Det bemyndigede organ skal tage 
behørigt hensyn til den udtalelse, som den 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller EMA eventuelt har afgivet, når det 
træffer beslutning. Hvis det bemyndigede 
organ afviger fra dette, begrunder det sin 
endelige afgørelse til den berørte 
kompetente myndighed for lægemidler 
eller til EMA. Hvis ikke der nås et 
kompromis, overdrages sagen til MDCG. 
Konstruktionsafprøvningsattesten udstedes 
i overensstemmelse med afsnit 6.1, litra d).

Or. en

Begrundelse

Forslaget lyder på, at det bemyndigede organ skal tage "behørigt hensyn" til EMA's udtalelse 
(bilag VIII, afsnit 6.2, litra e)). Dette efterlader rigelig plads til fortolkning, og omend det 
bemyndigede organ ikke er underlagt nogen forpligtelse til at følge EMA's udtalelse, virker 
det temmelig usandsynligt, at det skulle ignorere den. Der er således brug for en definition af, 
hvad der sker, hvis EMA's og det bemyndigede organs vurderinger er i modstrid med 
hinanden.

Ændringsforslag 107
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 1 – punkt 1.2.1 – punkt 1.2.1.4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Datene for analytisk ydeevne skal 
sammenfattes som en del af rapporten om 
klinisk dokumentation.

Det fulde datasæt for analytisk ydeevne 
skal ledsage rapporten om klinisk 
dokumentation og kan sammenfattes som 
en del af denne.
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Or. en

Begrundelse

Af hensyn til en passende kontrol. Datasættet findes allerede og udgør ikke nogen yderligere 
byrde.

Ændringsforslag 108
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 1 – punkt 1.2.2 – punkt 1.2.2.5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Datene for klinisk ydeevne skal 
sammenfattes som en del af rapporten om 
klinisk dokumentation.

1.2.2.5 Det fulde datasæt for klinisk 
ydeevne skal ledsage rapporten om klinisk 
dokumentation og kan sammenfattes som 
en del af denne.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til en passende kontrol. Datasættet findes allerede og udgør ikke nogen yderligere 
byrde.

Ændringsforslag 109
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 1 – punkt 1.2.2 – punkt 1.2.2.6 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– For udstyr klassificeret i klasse C i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne omfatte metoden for dataanalyse, 
undersøgelsens konklusion og relevante 
oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen.

– For udstyr klassificeret i klasse C i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne omfatte metoden for dataanalyse, 
undersøgelsens konklusion og relevante 
oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen og det fulde datasæt.

Or. en
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Ændringsforslag 110
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 1 – punkt 1.2.2 – punkt 1.2.2.6 – led 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– For udstyr klassificeret i klasse D i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne omfatte metoden for dataanalyse, 
undersøgelsens konklusion, relevante 
oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen og de individuelle 
datapunkter.

– For udstyr klassificeret i klasse D i 
henhold til reglerne i bilag VII skal 
rapporten om undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne omfatte metoden for dataanalyse, 
undersøgelsens konklusion, relevante 
oplysninger i protokollen for 
undersøgelsen og de individuelle 
datapunkter og det fulde datasæt.

Or. en

Ændringsforslag 111
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 2 – punkt 2.2 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Alle faser i undersøgelsen af den kliniske 
ydeevne fra den første overvejelse om 
behovet for undersøgelsen og dens 
berettigelse til offentliggørelsen af 
resultaterne foretages i overensstemmelse 
med anerkendte etiske principper, som 
f.eks. dem, der er fastsat i 
Verdenslægesammenslutningens 
Helsingforserklæring om etiske principper 
for medicinsk forskning med mennesker, 
der blev tiltrådt på den 18. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i 1964 i 
Helsingfors, Finland, og senest ændret på 
den 59. samling i 
Verdenslægesammenslutningen i Seoul, 
Korea, i 2008. Overensstemmelsen med 
ovennævnte princip anerkendes gennem 
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en positiv udtalelse fra den berørte etiske 
komité.

Or. en

Ændringsforslag 112
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 2 – punkt 2.3 – punkt 2.3.3 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

En "rapport om undersøgelse af klinisk 
ydeevne", underskrevet af en læge eller en 
anden adkomstberettiget person, skal 
indeholde dokumenterede oplysninger om 
protokollen for undersøgelse af klinisk 
ydeevne, resultater og konklusioner af 
undersøgelsen, herunder negative 
resultater. Resultater og konklusioner skal 
være gennemsigtige, objektive og klinisk 
relevante. Rapporten skal indeholde 
tilstrækkelige oplysninger til at kunne 
forstås af en uafhængig part uden reference 
til andre dokumenter. Det skal desuden 
fremgå af rapporten, hvilke ændringer af 
protokollen og afvigelser herfra der i givet 
fald er foretaget, samt hvilke data der ikke 
er medtaget, med en begrundelse herfor.

En "rapport om undersøgelse af klinisk 
ydeevne", underskrevet af en læge eller en 
anden adkomstberettiget person, skal 
indeholde dokumenterede oplysninger om 
protokollen for undersøgelse af klinisk 
ydeevne, resultater og konklusioner af 
undersøgelsen, herunder negative 
resultater. Resultater og konklusioner skal 
være gennemsigtige, objektive og klinisk 
relevante. Rapporten skal indeholde 
tilstrækkelige oplysninger til at kunne 
forstås af en uafhængig part uden reference 
til andre dokumenter. Det skal desuden 
fremgå af rapporten, hvilke ændringer af 
protokollen og afvigelser herfra der i givet 
fald er foretaget, samt hvilke data der ikke 
er medtaget, med en begrundelse herfor. 
Rapporten skal være ledsaget af rapporten 
om klinisk dokumentation som beskrevet i 
punkt 3.1 og være tilgængelig for 
offentligheden gennem det i artikel 51 
omtalte elektroniske system, samtidig med 
at udstyret markedsføres.

Or. en

Ændringsforslag 113
António Fernando Correia de Campos

Forslag til forordning
Bilag XII – afdeling 1 – punkt 3 – punkt 3.3
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3.3 Den kliniske dokumentation skal 
ajourføres i hele det pågældende udstyrs 
livscyklus med data fra gennemførelsen af 
fabrikantens plan for overvågning, efter at 
udstyret er bragt i omsætning, jf. artikel 8, 
stk. 5, der også skal indeholde en plan for 
opfølgning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, i overensstemmelse med del B 
i dette bilag.

3.3 Dataene om den kliniske 
dokumentation skal ajourføres i hele det 
pågældende udstyrs livscyklus med data fra 
gennemførelsen af fabrikantens plan for 
overvågning, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, jf. artikel 8, stk. 5, der også 
skal indeholde en plan for opfølgning, efter 
at udstyret er bragt i omsætning, i 
overensstemmelse med del B i dette bilag. 
Dataene om den kliniske dokumentation 
og senere ajourføringer heraf gennem 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, skal være tilgængeligt for 
offentligheden gennem det i artikel 51 og 
artikel 60 omtalte elektroniske system.

Or. en


