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Ändringsförslag 48
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens 
inköpspolitik och lagerhantering.

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens, apotekens 
och grossisternas inköpspolitik och 
lagerhantering. UDI-systemet bör vara 
förenligt med andra system som redan 
finns på marknaden.

Or. de

Ändringsförslag 49
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 27

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-

(27) Spårbarhet för medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik genom ett 
system för unik produktidentifiering (UDI) 
som bygger på internationella riktlinjer bör 
i hög grad öka säkerheten hos de 
medicintekniska produkter för in vitro-
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diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens 
inköpspolitik och lagerhantering.

diagnostik som släppts ut på marknaden 
tack vare förbättrad tillbudsrapportering, 
riktade korrigerande säkerhetsåtgärder på 
marknaden och bättre övervakning från de 
behöriga myndigheternas sida. Det bör 
också bidra till att minska 
felbehandlingarna och bekämpa 
förfalskningar av produkter. UDI-systemet 
bör också förbättra sjukhusens 
inköpspolitik och lagerhantering och, i 
möjligaste mån, vara kompatibelt med 
andra autentiseringssystem som redan 
finns i dessa miljöer.

Or. fr

Ändringsförslag 50
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 63

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(63) Om det är nödvändigt på grund av 
tvingande skäl till skyndsamhet bör 
kommissionen anta genomförandeakter 
med omedelbar verkan, i vederbörligen 
motiverade fall, med avseende på 
utvidgning till hela unionen, i exceptionella 
fall, av ett nationellt undantag från de 
tillämpliga förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, med avseende på 
kommissionens ståndpunkt huruvida en 
tillfällig nationell åtgärd mot en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik är berättigad eller inte och med 
avseende på unionsåtgärder mot en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik som utgör en risk.

(63) Om det är nödvändigt på grund av 
tvingande skäl till skyndsamhet bör 
kommissionen anta genomförandeakter 
med omedelbar verkan, i vederbörligen 
motiverade fall, med avseende på 
utvidgning till hela unionen, i exceptionella 
fall, av ett nationellt undantag från de
tillämpliga förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, med avseende på 
kommissionens ståndpunkt huruvida en 
tillfällig nationell åtgärd mot en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik är berättigad eller inte och med 
avseende på unionsåtgärder mot en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik som utgör en risk. Denna 
motivering bör utvärderas inom en rimlig 
tid för att säkerställa att dessa 
genomförandeakter är lämpliga.

Or. en
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Ändringsförslag 51
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. artikel som i sig själv inte är en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik men som enligt tillverkaren är 
avsedd att användas tillsammans med en 
eller flera medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik för att möjliggöra eller 
underlätta användningen av den 
medicintekniska produkten eller de 
medicintekniska produkterna för in vitro-
diagnostik för dess eller deras avsedda 
ändamål.

3. artikel som i sig själv inte är en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik men som enligt tillverkaren är 
avsedd att användas tillsammans med en 
eller flera medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik för att uttryckligen
möjliggöra användningen av den 
medicintekniska produkten eller de 
medicintekniska produkterna för in vitro-
diagnostik för dess eller deras avsedda 
ändamål eller uttryckligen underlätta den 
medicinska funktionsdugligheten hos den 
medicintekniska produkten för 
in vitro-diagnostik med tanke på dess eller 
deras avsedda ändamål.

Or. en

Motivering

Konsumentteknik för allmänbruk används allt mer i vårdmiljöer. En konsumentprodukt för 
allmänbruk får bidra till att en medicinteknisk produkt fungerar bättre men inte påverka 
säkerheten och prestandan hos den medicintekniska produkten.

Ändringsförslag 52
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att välja ut patienter 
med ett tidigare diagnostiserat tillstånd 

6. produkt för behandlingsvägledande 
diagnostik: en produkt vars särskilda syfte 
är att ge möjlighet att välja ut, och som är 
avgörande i valet av, vilka patienter med 
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eller anlag som möjliggör en målinriktad 
behandling (s.k. companion diagnostic).

ett tidigare diagnostiserat tillstånd eller 
anlag som är lämpliga eller olämpliga för
en målinriktad behandling med en 
medicinteknisk produkt eller en 
uppsättning medicintekniska produkter 
(s.k. companion diagnostic).

Or. en

Ändringsförslag 53
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2– led 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan.

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan, med undantag för 
laboratorier som tillhandahåller
kommersiella hälsovårdstjänster.

Or. en

Ändringsförslag 54
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 28

Kommissionens förslag Ändringsförslag

28. klinisk evidens: de uppgifter som 
stödjer den vetenskapliga grunden och 
prestandan för användning av produkten 
såsom tillverkaren avser.

28. klinisk evidens: de positiva och 
negativa data som stöder utvärderingen av
den vetenskapliga grunden och prestandan 
för användning av produkten såsom 
tillverkaren avser.

Or. en
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Ändringsförslag 55
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 30

Kommissionens förslag Ändringsförslag

30. produkts prestanda: förmågan hos en 
produkt att uppnå det avsedda ändamålet så 
som tillverkaren avser. Prestandan består 
av den analytiska och, i förekommande 
fall, den kliniska prestandan som stöder 
det avsedda ändamålet med produkten.

30. produkts prestanda: förmågan hos en 
produkt att uppnå det avsedda ändamålet så 
som tillverkaren avser. Prestandan består 
av uppnående av teknisk kapacitet, 
analytisk prestanda och, i förekommande 
fall, klinisk prestanda som stöder det 
avsedda ändamålet med produkten.

Or. en

Ändringsförslag 56
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 35

Kommissionens förslag Ändringsförslag

35. utvärdering av prestanda: utvärdering 
och analys av data för att fastställa eller 
verifiera den analytiska och, i tillämpliga 
fall, kliniska prestandan hos en produkt.

35. utvärdering av prestanda: utvärdering 
och analys av data för att fastställa eller 
verifiera att produkten fungerar som 
tillverkaren avsett, inbegripet den 
tekniska, analytiska och, i tillämpliga fall, 
kliniska prestandan hos en produkt.

Or. en

Ändringsförslag 57
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – stycke 2 – led 45

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. sponsor: person, företag, institution 45. sponsor: person, företag, institution 
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eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en studie av klinisk 
prestanda.

eller organisation som ansvarar för att 
inleda, leda eller finansiera en studie av 
klinisk prestanda.

Or. en

Ändringsförslag 58
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden EN ISO 
15189 eller någon annan likvärdig erkänd 
standard. Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och
använts inom deras territorier och får 
föreskriva att tillverkning och användning 
av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter som tillverkas och används inom 
en enda vårdinstitution, under förutsättning 
att tillverkning och användning sker 
uteslutande inom ramen för ett enda
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen är ackrediterad enligt
standarden EN ISO 15189 eller någon 
annan likvärdig erkänd standard. 
Vårdinstitutionerna ska förse den behöriga 
myndigheten med en förteckning över 
sådana produkter som ska innehålla en 
motivering till deras användning, i 
synnerhet när likvärdiga produkter har 
gjorts tillgängliga på marknaden. Denna 
information ska offentliggöras.
Medlemsstaterna får också föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Or. en

Ändringsförslag 59
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden EN ISO 
15189 eller någon annan likvärdig erkänd 
standard. Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen är ackrediterad enligt
standarden EN ISO 15189 eller någon 
annan likvärdig erkänd standard. 
Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Sådana medicintekniska produkter kommer inte att släppas ut eller finnas tillgängliga på 
marknaden, vilket denna lagstiftning syftar till att reglera. Vårdinstitutionerna ska ansvara 
för att uppfylla säkerhetsnormerna för intern diagnostik som tillhör klass D.

Ändringsförslag 60
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Produkter i klass D i enlighet med 
reglerna i bilaga VII ska uppfylla kraven i 
denna förordning, även om de tillverkas 
och används inom en enda 
vårdinstitution. De bestämmelser om 
CE-märkning som anges i artikel 16 och 

utgår
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de skyldigheter som avses i artiklarna 21–
25 ska dock inte tillämpas på dem.

Or. en

Ändringsförslag 61
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Med avvikelse från första stycket får 
produkter i klass D som behövs för 
transfusion eller transplantation tillverkas 
och användas inom en enda
vårdinstitution utan att de uppfyller 
samtliga krav i denna förordning, under 
förutsättning att de uppfyller de villkor 
som anges i första stycket, de väsentliga 
kraven i bilaga I, de tillämpliga 
harmoniserade standarder som avses i 
artikel 6 och de gemensamma tekniska 
specifikationer som avses i artikel 7. Detta 
undantag gäller endast om och så länge 
sådana produkter inte finns tillgängliga 
på marknaden som CE-märkta.

Or. en

Motivering

Sådana medicintekniska produkter kommer inte att släppas ut eller finnas tillgängliga på 
marknaden, vilket denna lagstiftning syftar till att reglera. Vårdinstitutionerna ska ansvara 
för att uppfylla säkerhetsnormerna för intern diagnostik som tillhör klass D.

Ändringsförslag 62
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 2a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom får produkter i klass D som
behövs för transfusion eller 
transplantation, när de inte finns som 
CE-märkta, eller finns som CE-märkta 
men inte uppfyller de lämpliga standarder 
eller specifikationer som krävs av 
användarna, tillverkas och användas 
inom en enda vårdinstitution utan att de 
uppfyller kraven i denna förordning, 
under förutsättning att de uppfyller de 
villkor som anges i första stycket, de 
väsentliga kraven (bilaga I), de 
tillämpliga harmoniserade standarderna 
(artikel 6) och de gemensamma tekniska 
specifikationerna (artikel 7).

Or. en

Motivering

För detektion av sällsynta eller ovanliga överförbara smittämnen där ingen CE-märkt 
produkt finns tillgänglig, bör interna klass D-produkter undantas från vissa av kraven i 
förordningen. För att styrka överensstämmelsen med de kvalitets- och säkerhetskrav som 
återspeglar den senaste tekniken ska dessa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 
dock uppfylla de väsentliga kraven (bilaga I), de harmoniserade standarderna och de 
gemensamma tekniska specifikationerna.

Ändringsförslag 63
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter 
upprätta och hålla aktuellt ett system för att 
samla in och granska uppgifter om de 
produkter som de släppt ut på marknaden 
eller tagit i bruk och vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder, nedan kallat plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter 
upprätta och hålla aktuellt ett system för att 
samla in och granska uppgifter om de 
produkter som de släppt ut på marknaden 
eller tagit i bruk och vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder, nedan kallat plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 
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på marknaden. Planen för övervakning av 
produkter som släppts ut på marknaden ska 
innehålla rutiner för att samla in, registrera 
och undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden i enlighet med del B i 
bilaga XII. Om en sådan uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden inte anses 
nödvändig ska detta vederbörligen 
motiveras och dokumenteras i planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden.

på marknaden. Planen för övervakning av 
produkter som släppts ut på marknaden ska 
innehålla rutiner för att samla in, registrera, 
meddela till det elektroniska system för 
övervakning som avses i artikel 60 och 
undersöka klagomål och rapporter från 
hälso- och sjukvårdspersonal, patienter 
eller användare om misstänkta tillbud med 
en produkt, föra register över produkter 
som inte uppfyller kraven och återkallelser 
eller tillbakadragande av produkter samt, 
om det anses lämpligt med tanke på 
produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden i enlighet med del B i 
bilaga XII. Om en sådan uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden inte anses 
nödvändig ska detta vederbörligen 
motiveras och dokumenteras i planen för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden och godkännas av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 64
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I tillhandahållas på 
språket eller språken i den medlemsstat där 
produkten når den avsedda användaren.

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I vara lätt att förstå och
tillhandahållas på språket eller språken i 
den medlemsstat där produkten når den 
avsedda användaren.

Or. en
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Ändringsförslag 65
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
distributörerna och i förekommande fall sin 
auktoriserade representant om detta.

8. Tillverkare som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart vidta de 
korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. De ska underrätta 
den ansvariga nationella behöriga 
myndigheten, distributörerna och i 
förekommande fall sin auktoriserade 
representant om detta.

Or. en

Ändringsförslag 66
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att

Innan distributörerna för första gången
tillhandahåller en produkt på marknaden 
ska de kontrollera att

Or. de

Motivering

Distributören är ansvarig för produktens säkerhet i leveranskedjan. I annat fall ligger 
produktens säkerhet eller dokumentationens fullständighet inom tillverkarens eller 
importörens ansvarsområde.
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Ändringsförslag 67
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) produkten åtföljs av den information 
som tillverkaren ska lämna i enlighet med 
artikel 8.7,

b) produkten åtföljs av den information 
som tillverkaren ska lämna i enlighet med 
artikel 8.7 om ingen försäkran om 
överensstämmelse från tillverkaren eller 
importören föreligger,

Or. de

Motivering

Distributören är ansvarig för produktens säkerhet i leveranskedjan. I annat fall ligger 
produktens säkerhet eller dokumentationens fullständighet inom tillverkarens eller 
importörens ansvarsområde.

Ändringsförslag 68
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 2 – stycke 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i artikel 22 
respektive artikel 11.3.

c) tillverkaren och i tillämpliga fall 
importören har uppfyllt kraven i 
artikel 11.3.

Or. de

Motivering

Distributören är ansvarig för produktens säkerhet i leveranskedjan. I annat fall ligger 
produktens säkerhet eller dokumentationens fullständighet inom tillverkarens eller 
importörens ansvarsområde.

Ändringsförslag 69
Anja Weisgerber
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Förslag till förordning
Artikel 12 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt försäkra sig om att det vidtas 
nödvändiga korrigerande åtgärder för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller, om så är lämpligt, för att dra tillbaka 
eller återkalla produkten. Om produkten 
utgör en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

4. Distributörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har tillhandahållit 
på marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och i tillämpliga fall dennes 
auktoriserade representant och importören 
samt inom ramen för sin verksamhet
försäkra sig om att det vidtas nödvändiga 
korrigerande åtgärder för att få produkten 
att överensstämma med kraven eller, om så 
är lämpligt, för att dra tillbaka eller 
återkalla produkten. Om produkten utgör 
en risk ska de dessutom omedelbart 
underrätta de behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten, och lämna detaljerade uppgifter 
om i synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

Or. de

Motivering

Man bör skilja mellan de olika typerna av aktörer i leveranskedjan.

Ändringsförslag 70
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till det eller de 

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska utfärdas på ett av de officiella 
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officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

unionsspråken.

Or. en

Ändringsförslag 71
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 8 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) ett berättigat intresse av att skydda 
kommersiellt känslig information,

b) ett berättigat intresse av att skydda 
kommersiellt känslig information, i den 
mån det inte äventyrar skyddet av 
folkhälsan,

Or. en

Ändringsförslag 72
Anja Weisgerber

Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompabiliteten med system för 
identifiering av medicintekniska 
produkter som redan finns på marknaden.

Or. de

Motivering

För att processen ska bli så smidig som möjligt är det viktigt att systemen är tekniskt 
kompatibla för spårbarhetens skull.

Ändringsförslag 73
Nora Berra
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Förslag till förordning
Artikel 22 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompatibiliteten med andra system för 
spårbarhet som används av de aktörer 
som arbetar med medicintekniska 
produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 74
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
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 anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 40 och ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska offentliggöras och
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 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 40 och 
ska valideras av det organet.

Or. en

Ändringsförslag 75
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
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 anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 40 och ska valideras av det organet.

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Denna sammanfattning ska 
åtföljas av den datauppsättning som 
samlats in under den kliniska prövningen 
och den kliniska uppföljningen efter 
utsläppandet på marknaden. Ett utkast till 
sammanfattning ska ingå i den 
dokumentation som ska lämnas till det 
anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 40 och 
ska valideras av det organet.

Or. en

Ändringsförslag 76
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 26 – 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 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. Utifrån detta 
informationsutbyte och bästa praxis som 
fastställts i medlemsstaterna ska 
kommissionen inom två år från 
ikraftträdandet av denna förordning 
fastställa riktlinjer för förfarandena för 
bedömning, utseende och anmälan av 
organ för bedömning av 
överensstämmelse och för kontroll av 
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anmälda organ som ska genomföras av 
berörda nationella myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 77
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Underentreprenad ska begränsas till 
endast vissa specifika uppgifter med 
anknytning till bedömningen av 
överensstämmelse, och behovet av att 
lägga ut sådana uppgifter på 
underentreprenad ska vederbörligen 
motiveras för den nationella myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 78
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Eventuella dotterbolag till det organ 
som ansöker om bedömning av 
överensstämmelse, i synnerhet de som är 
belägna i tredjeländer, som ska delta i 
processen för bedömning av 
överensstämmelse, vara föremål för den 
mekanism för ansökan om anmälan och 
bedömningen av anmälan som beskrivs i 
artikel 30.

Or. pt
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Ändringsförslag 79
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska undersöka alla fall 
där den gjorts uppmärksam på att det 
föreligger tvivel på att ett anmält organ 
alltjämt uppfyller kraven i bilaga VI eller 
fullgör sina skyldigheter. Den kan också 
initiera sådana undersökningar på eget 
initiativ.

1. Kommissionen ska undersöka alla fall 
där den gjorts uppmärksam på att det 
föreligger tvivel på att ett anmält organ 
alltjämt uppfyller kraven i bilaga VI eller 
fullgör sina skyldigheter. Den kan också 
initiera sådana undersökningar på eget 
initiativ, inbegripet oanmälda besök hos 
det anmälda organet av en gemensam 
bedömningsgrupp som är sammansatt 
enligt bestämmelserna i artikel 30.3.

Or. pt

Ändringsförslag 80
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 9 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Kommissionen kan genom 
genomförandeakter precisera 
bestämmelserna och förfarandena för att 
säkerställa att de anmälda organen 
tillämpar förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse på ett enhetligt sätt i 
fråga om någon av följande aspekter:

9. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter precisera 
bestämmelserna och förfarandena för att 
säkerställa att de anmälda organen 
tillämpar förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse på ett enhetligt sätt i 
fråga om någon av följande aspekter:

Or. en

Ändringsförslag 81
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Om beläggen, grundade på uppgifter om 
klinisk prestanda eller delar av dessa, för 
att produkten överensstämmer med de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
inte anses vara tillräckliga, ska en skälig 
motivering för sådana undantag ges på 
grundval av resultaten från tillverkarens 
riskhantering och med beaktande av 
produktens egenskaper, i synnerhet dess 
avsedda ändamål och prestanda samt 
tillverkarens angivelser. Det ska vara 
vederbörligen belagt i den tekniska 
dokumentation som avses i bilaga II att det 
finns sådana adekvata belägg för 
överensstämmelse med de allmänna kraven 
på säkerhet och prestanda som grundar sig 
enbart på resultaten av en analytisk 
utvärdering av prestanda.

4. Om beläggen, grundade på uppgifter om 
klinisk prestanda eller delar av dessa, för 
att produkten överensstämmer med de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
inte anses vara tillräckliga, ska en skälig 
motivering för sådana undantag ges på 
grundval av resultaten från tillverkarens 
riskhantering och med beaktande av 
produktens egenskaper, i synnerhet dess 
avsedda ändamål och prestanda samt 
tillverkarens angivelser. Det ska vara 
vederbörligen belagt i den tekniska 
dokumentation som avses i bilaga II att det 
finns sådana adekvata belägg för 
överensstämmelse med de allmänna kraven 
på säkerhet och prestanda som grundar sig 
enbart på resultaten av en analytisk 
utvärdering av prestanda.

Undantag från belägg för 
överensstämmelse med de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda som 
grundar sig på kliniska data enligt första 
stycket måste förhandsgodkännas av den 
behöriga myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 82
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Data rörande den vetenskapliga grunden, 
data för analytisk prestanda och, i 
tillämpliga fall, data för klinisk prestanda 
ska sammanfattas som en del av en sådan 
rapport om den kliniska evidensen som 
avses i avsnitt 3 i del A i bilaga XII. Den 
tekniska dokumentation för den berörda 
produkten som avses i bilaga II ska 

5. Data rörande den vetenskapliga grunden, 
data för analytisk prestanda och, i 
tillämpliga fall, data för klinisk prestanda 
ska sammanfattas som en del av en sådan 
rapport om den kliniska evidensen som 
avses i avsnitt 3 i del A i bilaga XII. Den 
tekniska dokumentation för den berörda 
produkten som avses i bilaga II ska 
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innehålla rapporten om den kliniska 
evidensen eller en fullständig hänvisning 
till den.

innehålla rapporten om den kliniska 
evidensen och offentliggöras via det 
elektroniska system som avses i artikel 51 
när produkten släpps på marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 83
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla studier av klinisk prestanda ska 
utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid studien av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta.

4. Alla studier av klinisk prestanda ska 
utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data
som genereras vid studien av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta. 
Genomförandet av studierna av klinisk 
prestanda ska vara föremål för ett positivt 
yttrande från den ansvariga 
etikkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 84
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 6 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans har 
nödvändig kompetens och erfarenhet. Vid 
bedömningen ska man ta hänsyn till en 
ståndpunkt som intas av minst en person 
vars primära intresseområde inte är 
vetenskapligt. Vidare ska minst en patients 
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ståndpunkt beaktas. ståndpunkt beaktas. Genomförandet av 
studierna av klinisk prestanda ska vara 
föremål för ett positivt yttrande från den 
ansvariga etikkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 85
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Registrering av studier av klinisk 
prestanda i enlighet med artikel 50.

a) Registrering av studier av klinisk 
prestanda i enlighet med artikel 50 och de 
kliniska data som genereras.

Or. en

Ändringsförslag 86
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 1 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Information om studier av klinisk 
prestanda som genomförs i mer än en 
medlemsstat när det har gjorts en enda 
ansökan i enlighet med artikel 56.

c) Information om studier av klinisk 
prestanda som genomförs i mer än en 
medlemsstat och de kliniska data som 
genereras när det har gjorts en enda 
ansökan i enlighet med artikel 56.

Or. en

Ändringsförslag 87
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 2
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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 [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar]. Med undantag för den 
information som avses i artikel 50 ska 
endast medlemsstaterna och kommissionen 
ha tillgång till den information som samlats 
in och behandlats i det elektroniska 
systemet.

2. När kommissionen upprättar det 
elektroniska system som avses i punkt 1 
ska den säkerställa att systemet är 
kompatibelt med den EU-databas för 
kliniska prövningar av humanläkemedel 
som upprättats i enlighet med artikel […] i 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar]. Med undantag för den 
information som avses i artikel 50 och 
artikel 51 a, c och d ska endast 
medlemsstaterna och kommissionen ha 
tillgång till den information som samlats in 
och behandlats i det elektroniska systemet.

Or. en

Motivering

Av öppenhets- och folkhälsoskäl. Det finns ingen anledning att förhindra oberoende 
akademikers åtkomst till data om klinisk prestanda och negativa händelser.

Ändringsförslag 88
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att fastställa vilka andra 
uppgifter om studier av klinisk prestanda 
av dem som samlats in och behandlats i 
det elektroniska systemet som ska vara 
allmänt tillgängliga, för att möjliggöra 
driftskompatibilitet med den EU-databas 
för kliniska prövningar av 
humanläkemedel som upprättats genom 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar]. Artikel 50.3 och 50.4 ska 

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att fastställa de tekniska 
kraven och parametrarna för att 
möjliggöra driftskompatibilitet med den 
EU-databas för kliniska prövningar av 
humanläkemedel som upprättats genom 
förordning (EU) nr [hänvisning till 
kommande förordning om kliniska 
prövningar].
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tillämpas.

Or. en

Ändringsförslag 89
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om sponsorn inför ändringar av en 
studie av klinisk prestanda som sannolikt 
väsentligt kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet eller 
rättigheter eller tillförlitligheten och 
robustheten när det gäller de kliniska data 
som genereras vid studien, ska sponsorn 
anmäla skälen till ändringarna och 
ändringarnas innehåll till den eller de 
berörda medlemsstaterna. Anmälan ska 
åtföljas av en uppdaterad version av den 
relevanta dokumentationen enligt 
bilaga XIII.

1. Om sponsorn inför ändringar av en 
studie av klinisk prestanda som sannolikt 
väsentligt kommer att påverka 
försökspersonernas säkerhet eller 
rättigheter eller tillförlitligheten och 
robustheten när det gäller de kliniska data 
som genereras vid studien, ska sponsorn 
anmäla skälen till ändringarna och
ändringarnas innehåll till den eller de 
berörda medlemsstaterna och den berörda 
etikkommittén. Anmälan ska åtföljas av en 
uppdaterad version av den relevanta 
dokumentationen enligt bilaga XIII.

Or. en

Ändringsförslag 90
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn får genomföra de ändringar 
som avses i punkt 1 tidigast 30 dagar efter 
anmälan, om inte den berörda 
medlemsstaten har underrättat sponsorn om 
sitt avslag på grundval av hänsyn till 
folkhälsan, patientsäkerheten eller den 
allmänna ordningen.

2. Sponsorn får genomföra de ändringar 
som avses i punkt 1 tidigast 30 dagar efter 
anmälan, om inte den berörda 
medlemsstaten har underrättat sponsorn om 
sitt vederbörligen motiverade avslag.
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Or. en

Motivering

Den föreslagna begränsningen av möjliga skäl i det ursprungliga förslaget utesluter i onödan 
bland annat aspekter som bristande relevans eller robusthet när det gäller insamlade data 
eller andra etiska överväganden. Ändringarna av de av sponsorerna föreslagna kliniska 
studierna får inte innebära ett avkall på de vetenskapliga eller etiska normerna till förmån för 
kommersiella intressen.

Ändringsförslag 91
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 54 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en studie av 
klinisk prestanda eller som har begärt en 
väsentlig ändring eller ett tillfälligt avbrott 
av en studie av klinisk prestanda eller fått 
veta av sponsorn att studien av klinisk 
prestanda 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 51.

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 
fortsätta eller har avslutat en studie av 
klinisk prestanda eller som har begärt en 
väsentlig ändring eller ett tillfälligt avbrott 
av en studie av klinisk prestanda eller fått 
veta av sponsorn att studien av klinisk 
prestanda av säkerhetsskäl avslutats i 
förtid, ska underrätta samtliga 
medlemsstater och kommissionen om 
dessa fakta och sitt beslut samt grunderna 
för detta via det elektroniska system som 
avses i artikel 51.

Or. en

Ändringsförslag 92
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast ett år efter att studien av klinisk 
prestanda har avslutats ska sponsorn lämna 
en sammanfattning av resultaten av studien 

3. Senast ett år efter att studien av klinisk 
prestanda har avslutats ska sponsorn lämna 
en sammanfattning av resultaten av studien 
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till de berörda medlemsstaterna i form av 
en rapport om den enligt avsnitt 2.3.3 i del 
A i bilaga XII. Om det av vetenskapliga 
skäl inte är möjligt att lämna in rapporten 
om studien av klinisk prestanda inom ett år 
ska den lämnas in så fort den är tillgänglig. 
I detta fall ska det i det protokoll för 
studien av klinisk prestanda som avses i 
avsnitt 2.3.2 i del A i bilaga XII finnas en 
angivelse om när resultaten av studien av 
klinisk prestanda ska inlämnas, 
tillsammans med en förklaring.

till de berörda medlemsstaterna i form av 
en rapport om den enligt avsnitt 2.3.3 i 
del A i bilaga XII tillsammans med alla 
data som insamlats vid studien av klinisk 
prestanda, inklusive negativa resultat. Om 
det av vetenskapliga skäl inte är möjligt att 
lämna in rapporten om studien av klinisk 
prestanda inom ett år ska den lämnas in så 
fort den är tillgänglig. I detta fall ska det i 
det protokoll för studien av klinisk 
prestanda som avses i avsnitt 2.3.2 i del A i 
bilaga XII finnas en angivelse om när 
resultaten av studien av klinisk prestanda 
ska inlämnas, tillsammans med en 
förklaring.

Or. en

Motivering

Sådana data är redan tillgängliga för sponsorn och ska meddelas till medlemsstaten för 
lämplig statistisk granskning.

Ändringsförslag 93
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 56 – 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 det 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 
samordnande medlemsstat. Om en annan 
medlemsstat än den som sponsorn 
föreslagit blir samordnande medlemsstat 

2. De berörda medlemsstaterna ska senast 
sex dagar efter det att ansökan lämnats in 
komma överens om vilken medlemsstat 
som ska vara samordnande medlemsstat. 
Medlemsstaterna och kommissionen ska 
inom ramen för samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter komma 
överens om tydliga regler för att utse den 
samordnande medlemsstaten.
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ska de tidsfrister som avses i artikel 49.2 
börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Enligt den lösning som föreslås av kommissionen kan sponsorerna själva välja de behöriga 
myndigheter som tillämpar mindre stränga normer, har mindre resurser eller är 
överbelastade med ansökningar, vilket förvärrar problemet med tysta godkännanden av 
kliniska prövningar. En ram för beslut om den samordnande medlemsstaten kan inrättas av 
den redan föreslagna samordningsgruppen för medicintekniska produkter, i enlighet med dess 
uppgifter som beskrivs i artikel 80.

Ändringsförslag 94
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorerna ska registrera följande: 1. Sponsorerna ska dokumentera följande 
och registrera detta i det elektroniska 
systemet för kliniska prövningar som 
avses i artikel 51:

Or. en

Ändringsförslag 95
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) En allvarlig negativ händelse som har 
ett orsakssamband med produkten som är 
avsedd att genomgå utvärdering av 
prestanda, jämförelseprodukten eller 
förfarandet vid studien eller där det 

a) Alla negativa händelser som har ett 
orsakssamband med produkten som är 
avsedd att genomgå utvärdering av 
prestanda, jämförelseprodukten eller 
förfarandet vid studien eller där det 
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rimligen kan finnas ett sådant 
orsakssamband.

rimligen kan finnas ett sådant 
orsakssamband.

Or. en

Ändringsförslag 96
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller en studie av klinisk 
prestanda för vilken sponsorn har gjort en 
enda ansökan i enlighet med artikel 56 ska 
sponsorn rapportera alla händelser som 
avses i punkt 2 via det elektroniska system 
som avses i artikel 51. När rapporten har 
mottagits ska den översändas elektroniskt 
till alla berörda medlemsstater.

4. När det gäller en klinisk prövning för 
vilken sponsorn har gjort en enda ansökan i 
enlighet med artikel 56 ska sponsorn 
rapportera alla händelser som avses i 
punkterna 1 och 2 via det elektroniska 
system som avses i artikel 51. När 
rapporten har mottagits ska den översändas 
elektroniskt till alla berörda medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 97
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – stycke 1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

a) Tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden.

Or. en

Ändringsförslag 98
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska utarbeta och garantera 
driftskompatibilitet mellan nationella 
register och det elektroniska systemet för 
övervakning som avses i artikel 60, för att 
säkerställa en automatiserad export av 
data till detta system, samtidigt som man 
undviker dubbla register.

Or. en

Motivering

Med register av hög kvalitet för breda patientgrupper kan man undvika uppdelning av 
register och möjliggöra en mer adekvat bild av säkerheten och effekten hos medicintekniska 
produkter.

Ändringsförslag 99
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. fr
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Ändringsförslag 100
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen, de anmälda 
organen samt, utan att det påverkar 
skyddet för immateriella rättigheter, 
hälso- och sjukvårdspersonal och 
allmänheten, ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet. De 
data som avses i punkterna a–e i 
artikel 60.1 ska inte betraktas som 
affärshemligheter.

Or. en

Motivering

Tillgången till kliniska data är viktig för att bevara systemets öppenhet och för analys av 
oberoende akademiker och professionella medicinska organisationer. Ingen immateriell 
egendom eller kommersiellt känslig information ingår i sådana kliniska data.

Ändringsförslag 101
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 60 – 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.

utgår

Or. en

Motivering

Den lämpliga informationsnivån bör fastställas i denna förordning.
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Ändringsförslag 102
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 83

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 103
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Den ska tillämpas från och med den 
[fem år efter ikraftträdandet].

2. Den ska tillämpas från och med den 
[tre år efter ikraftträdandet].

Or. en

Ändringsförslag 104
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga V – del A – led 15
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

15. När det gäller produkter i klasserna C 
eller D, sammanfattningen av säkerheten 
och prestandan.

15. När det gäller produkter i klasserna C 
eller D, sammanfattningen av säkerheten 
och prestandan samt hela den 
datauppsättning som samlats in under den 
kliniska prövningen och den kliniska 
uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 105
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kapitel I – avsnitt 4 – avsnitt 4.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 106
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VIII – kapitel 2 – avsnitt 6 – avsnitt 6.2 – led d
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

d) Det anmälda organet ska när det fattar 
sitt beslut ta vederbörlig hänsyn till det 
yttrande som den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA eventuellt lämnat. 
Det ska underrätta den behöriga 
myndigheten för läkemedel eller EMA om 
sitt slutliga beslut. Intyget om 
konstruktionskontroll ska utfärdas i 
enlighet med avsnitt 6.1 d.

d) Det anmälda organet ska när det fattar 
sitt beslut ta vederbörlig hänsyn till det 
yttrande som den behöriga myndigheten 
för läkemedel eller EMA eventuellt lämnat. 
Om det anmälda organet har en 
ståndpunkt som avviker från detta 
yttrande ska det motivera sitt slutliga 
beslut för den behöriga myndigheten för 
läkemedel eller EMA. Om ingen 
kompromiss nås ska ärendet hänskjutas 
till samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter. Intyget om 
konstruktionskontroll ska utfärdas i 
enlighet med avsnitt 6.1 d.

Or. en

Motivering

I förslaget anges att det anmälda organet ska ta ”vederbörlig hänsyn” till yttrandet från EMA 
(bilaga VIII, 6.2 d). Detta lämnar stort utrymme för tolkning, och även om det anmälda 
organet inte har någon skyldighet att följa EMA:s yttrande verkar det ganska osannolikt att 
det skulle bortse från det. Vi behöver därför fastställa vad som händer om EMA och det 
anmälda organet gör olika bedömningar.

Ändringsförslag 107
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
 Bilaga XII – del A – avsnitt 1 – avsnitt 1.2.1 – avsnitt 1.2.1.4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.1.4 Data för analytisk prestanda ska 
sammanfattas som en del av rapporten om 
klinisk evidens.

1.2.1.4 Den fullständiga 
datauppsättningen för analytisk prestanda 
ska medfölja rapporten om klinisk evidens 
och kan sammanfattas som en del av den.

Or. en

Motivering

För lämplig kontroll; datauppsättningen finns redan och utgör ingen ytterligare börda.
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Ändringsförslag 108
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 1 – avsnitt 1.2.2 – avsnitt 1.2.2.5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1.2.2.5 Data för klinisk prestanda ska 
sammanfattas som en del av rapporten om 
klinisk evidens.

1.2.2.5 Den fullständiga 
datauppsättningen för klinisk prestanda 
ska medfölja rapporten om klinisk evidens 
och kan sammanfattas som en del av den.

Or. en

Motivering

För lämplig kontroll; datauppsättningen finns redan och utgör ingen ytterligare börda.

Ändringsförslag 109
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 1 – avsnitt 1.2.2 – avsnitt 1.2.2.6 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För produkter i klass C enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 
dataanalysmetoden, slutsatsen av studien 
och de relevanta uppgifterna i protokollet 
för studien.

– För produkter i klass C enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 
dataanalysmetoden, slutsatsen av studien 
och de relevanta uppgifterna i protokollet 
för studien och den fullständiga 
datauppsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 110
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 1 – avsnitt 1.2.2 – avsnitt 1.2.2.6 – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– För produkter i klass D enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 
dataanalysmetoden, slutsatsen av studien, 
de relevanta uppgifterna i protokollet för 
studien och individuella data.

– För produkter i klass D enligt de regler 
som anges i bilaga VII ska rapporten om 
studien av klinisk prestanda omfatta 
dataanalysmetoden, slutsatsen av studien, 
de relevanta uppgifterna i protokollet för 
studien och den fullständiga 
datauppsättningen.

Or. en

Ändringsförslag 111
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 2 – avsnitt 2.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 112
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 2 – avsnitt 2.3 – avsnitt 2.3.3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

En rapport för en studie av klinisk 
prestanda, undertecknad av en läkare eller 
någon annan ansvarig behörig person ska 
innehålla dokumenterad information om 
protokollet för studien av klinisk prestanda 
samt resultat och slutsatser av studien av 
klinisk prestanda, inklusive negativa 
resultat. Resultaten och slutsatserna ska 
vara genomsynliga, opartiska och kliniskt 
relevanta. Rapporten ska innehålla så 
mycket information att en oberoende part 
ska kunna förstå den utan hänvisning till 
andra dokument. Rapporten ska också i 
tillämpliga fall innehålla ändringar av eller 
avvikelser från protokollet, och uppgift om 
data som uteslutits med lämplig 
motivering.

En rapport för en studie av klinisk 
prestanda, undertecknad av en läkare eller 
någon annan ansvarig behörig person ska 
innehålla dokumenterad information om 
protokollet för studien av klinisk prestanda 
samt resultat och slutsatser av studien av 
klinisk prestanda, inklusive negativa 
resultat. Resultaten och slutsatserna ska 
vara genomsynliga, opartiska och kliniskt 
relevanta. Rapporten ska innehålla så 
mycket information att en oberoende part 
ska kunna förstå den utan hänvisning till 
andra dokument. Rapporten ska också i 
tillämpliga fall innehålla ändringar av eller 
avvikelser från protokollet, och uppgift om 
data som uteslutits med lämplig 
motivering. Rapporten ska åtföljas av 
rapporten om klinisk evidens enligt 
punkt 3.1 och offentliggöras via det 
elektroniska system som avses i artikel 51 
i samband med att produkten släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Ändringsförslag 113
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – avsnitt 3 – avsnitt 3.2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den kliniska evidensen och 
dokumentationen av denna ska uppdateras 
under den berörda produktens hela 
livslängd med data som inhämtats vid 
genomförandet av tillverkarens plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden, se artikel 8.5, vilken också 
ska innehålla en plan för uppföljning av 

Data som tillhör den kliniska evidensen 
och dokumentationen av denna ska 
uppdateras under den berörda produktens 
hela livslängd med data som inhämtats vid 
genomförandet av tillverkarens plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden, se artikel 8.5, vilken också 
ska innehålla en plan för uppföljning av 
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produkten efter utsläppandet på marknaden 
i enlighet med del B i bilaga XIII.

produkten efter utsläppandet på marknaden 
i enlighet med del B i denna bilaga. Data 
som tillhör den kliniska evidensen och 
dess efterföljande uppdateringar genom 
uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden ska offentliggöras via de 
elektroniska system som avses i artiklarna 
51 och 60.

Or. en


