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Ändringsförslag 88
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Skäl 19a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19a) I medicintekniska produkter med 
mer än en implanterbar del, såsom 
höftimplantat, bör det ses till att delar 
från olika tillverkare är kompatibla så att 
produktens funktionella del inte behöver 
bytas ut och patienten inte drabbas av 
risker och besvär i onödan. 
Kommissionen bör utreda om det behövs 
ytterligare åtgärder för att garantera 
kompatibiliteten hos motsvarande delar av 
höftimplantat från olika tillverkare, 
eftersom det mestadels är äldre människor 
som höftopereras och hälsoriskerna i 
samband med operationer hos dem är 
större. 

Or. en

Ändringsförslag 89
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(32) Patienter med implantat bör få viktig 
information om implantatet som gör det 
möjligt att identifiera det och innehåller 
nödvändiga varningar eller de 
försiktighetsåtgärder som måste vidtas, 
t.ex. upplysningar om huruvida implantatet 
är kompatibelt med vissa produkter för 
diagnostik eller skannrar som används vid 
säkerhetskontroller.

(32) Patienter med implantat bör få viktig 
information om implantatet som gör det 
möjligt att identifiera det och innehåller 
upplysningar om produktens viktigaste 
egenskaper och om eventuella negativa 
effekter, en varning för eventuella 
hälsorisker, samt uppföljande 
vårdåtgärder efter operationen och 
nödvändiga varningar eller de 
försiktighetsåtgärder som måste vidtas, 



PE510.666v02-00 4/77 AM\936505SV.doc

SV

t.ex. upplysningar om huruvida implantatet 
är kompatibelt med vissa produkter för 
diagnostik eller skannrar som används vid 
säkerhetskontroller.

Or. en

Ändringsförslag 90
Nora Berra

Förslag till förordning
Skäl 34

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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.

(34) Medicintekniska produkters 
spårbarhet genom ett system för unik 
produktidentifiering (UDI) som bygger på 
internationella riktlinjer bör i hög grad öka 
säkerheten hos de medicintekniska 
produkterna 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 mån 
av möjlighet vara kompatibelt med övriga 
autentiseringssystem som redan används 
där.

Or. fr

Ändringsförslag 91
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Skäl 39
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(39) I fråga om medicintekniska 
högriskprodukter bör tillverkarna 
sammanställa en rapport om viktiga 
säkerhets- och prestandaaspekter och 
resultaten av den kliniska utvärderingen. 
Ett sammandrag av rapporten bör vara 
allmänt tillgängligt.

Or. en

Ändringsförslag 92
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen i fråga om följande: sådana 
produkter som omfattas av denna 
förordning och som liknar 
medicintekniska produkter men inte 
nödvändigtvis har något medicinskt 
ändamål; anpassning av definitionen av 
nanomaterial till den vetenskapliga och 
tekniska utvecklingen och utvecklingen 
inom unionen och internationellt; 
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, av den tekniska 
dokumentationen, av de uppgifter som 
EU-försäkran om överensstämmelse och 
de anmälda organens intyg minst måste 
innehålla, av de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, av 
klassificeringsreglerna, av förfarandena 
för bedömning av överensstämmelse och 
av den dokumentation som ska lämnas vid 

(64) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om de 
minimikrav som de anmälda organen ska 
uppfylla, av klassificeringsreglerna och av 
den dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om studier av klinisk prestanda; 
upprättande av ett UDI-system; 
information som ska lämnas vid 
registrering av medicintekniska produkter 
och vissa ekonomiska aktörer; strukturen 
för och storleken på avgifterna för att utse 
och övervaka anmälda organ; den allmänt 
tillgängliga informationen avseende studier 
av klinisk prestanda; antagande av 
förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Dock bör väsentliga delar i 
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ansökan om klinisk prövning; upprättande 
av ett UDI-system; information som ska 
lämnas vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer; 
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ; 
den allmänt tillgängliga informationen 
avseende kliniska prövningar; antagande 
av förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 
se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

denna förordning, såsom de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda, den 
tekniska dokumentationen, de uppgifter 
som EU-försäkran om överensstämmelse 
och de anmälda organens intyg minst 
måste innehålla samt ändringar eller 
tillägg i förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse ändras endast genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Dessa delar är väsentliga i lagstiftningen och kan därför inte ändras genom delegerade akter, 
i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag 93
Toine Manders

Förslag till förordning
Skäl 67

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67) 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 

(67) 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 
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tillämpliga förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, med avseende på 
kommissionens ståndpunkt om huruvida en 
tillfällig nationell åtgärd mot en 
medicinteknisk produkt är berättigad eller 
inte och slutligen med avseende på 
unionsåtgärder mot en medicinteknisk 
produkt som utgör en risk.

tillämpliga förfarandena för bedömning av 
överensstämmelse, med avseende på 
kommissionens ståndpunkt om huruvida en 
tillfällig nationell åtgärd mot en 
medicinteknisk produkt är berättigad eller 
inte och slutligen med avseende på 
unionsåtgärder mot en medicinteknisk 
produkt som utgör en risk. Motiveringen 
till detta bör utvärderas inom rimlig tid 
för att garantera att 
genomförandeakterna är lämpliga. 

Or. en

Ändringsförslag 94
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. En produkt som släpps ut på marknaden 
eller används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och vilken som en integrerad 
del innehåller en substans, som om den 
används separat anses vara ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 
2001/83/EG, inklusive läkemedel som 
härrör från blod eller plasma från människa 
enligt definitionen i artikel 1.10 i det 
direktivet, och som har en verkan som 
understöder produktens verkan, ska 
bedömas och godkännas i enlighet med 
denna förordning.

4. En produkt som släpps ut på marknaden 
eller används i enlighet med tillverkarens 
anvisningar och vilken som en integrerad 
del innehåller en substans, som om den 
används separat anses vara ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1.2 i direktiv 
2001/83/EG, inklusive läkemedel som 
härrör från blod eller plasma från människa 
enligt definitionen i artikel 1.10 i det 
direktivet, och som har en verkan som 
understöder produktens verkan, ska 
bedömas och godkännas i enlighet med 
denna förordning, efter samråd med den 
nationella läkemedelsmyndigheten eller 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 95
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

och som inte uppnår sin huvudsakliga, 
avsedda verkan i eller på 
människokroppen med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel, men som kan 
understödjas i sin funktion av sådana 
medel.

och som inte uppnår sitt ändamål i eller på 
människokroppen med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel.

Or. en

Ändringsförslag 96
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantat eller andra invasiva produkter 
som är avsedda för användning för 
människor och som förtecknas i bilaga XV 
ska anses vara medicintekniska produkter, 
oavsett om de är tillverkade för att 
användas för medicinska ändamål eller 
ej.

Implantat eller andra invasiva produkter 
och produkter som använder externa 
fysikaliska agenser, som är avsedda för 
användning för människor och som 
förtecknas i bilaga XV ska anses vara 
medicintekniska produkter.

Or. fr

Ändringsförslag 97
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 1 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Implantat eller andra invasiva produkter 
som är avsedda för användning för 
människor och som förtecknas i bilaga XV 

Implantat eller andra invasiva produkter 
som är avsedda för användning för 
människor och som förtecknas i bilaga XV 
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ska anses vara medicintekniska produkter, 
oavsett om de är tillverkade för att 
användas för medicinska ändamål eller ej. 
tillbehör till en medicinteknisk produkt:

(förteckningen är inte uttömmande) ska 
vid tillämpningen av denna förordning
anses vara medicintekniska produkter, 
oavsett om de är tillverkade för att 
användas för medicinska ändamål eller ej. 
tillbehör till en medicinteknisk produkt:

Or. pt

Ändringsförslag 98
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. aktiv produkt: produkt som för sin 
funktion är beroende av en elektrisk 
energikälla eller någon annan energikälla 
än den som alstras direkt av jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att 
ändra energitätheten eller omvandla denna 
energi. Produkter som är avsedda att 
överföra energi, ämnen eller andra element 
mellan en aktiv produkt och patienten utan 
någon väsentlig förändring ska inte anses 
vara aktiva produkter.

4. aktiv produkt: produkt som för sin 
funktion är beroende av en elektrisk 
energikälla eller någon annan energikälla 
än den som alstras direkt av 
människokroppen eller av jordens 
dragningskraft och som fungerar genom att 
ändra energitätheten eller omvandla denna 
energi. Produkter som är avsedda att 
överföra energi, ämnen eller andra element 
mellan en aktiv produkt och patienten utan 
någon väsentlig förändring ska inte anses 
vara aktiva produkter.

Or. en

Ändringsförslag 99
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 –led 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående programvara ska anses vara 
en aktiv produkt.

utgår

Or. en
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Motivering

Av omsorg om systematiken: Flytta meningen ”Fristående programvara ska anses vara en 
aktiv produkt” från artikel 2.1.4 till regel 9 i bilaga VII.

Ändringsförslag 100
Hans-Peter Mayer

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 5 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

genom kliniskt ingrepp och är avsedd att 
stanna i kroppen efter ingreppet.

genom kliniskt ingrepp och är avsedd att 
stanna i kroppen efter ingreppet, om inte 
produkten förs in i tänderna.

Or. de

Motivering

Tandfyllningsmaterial är en helt normal del av tandläkarpraxis och används miljontals 
gånger varje dag utan att vålla problem för människors hälsa. Därför bör 
godkännandeförfarandet för högriskprodukter inte gälla för dem, eftersom det objektivt sett 
råder en klar skillnad mellan å ena sidan riskerna med produkter som faktiskt är 
högriskprodukter och å andra sidan riskerna med tandfyllningsmaterial.

Ändringsförslag 101
Andreas Schwab

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

31a. säkerhet: att oacceptabla risker för 
patienten eller användaren inte föreligger 
eller att de undviks.

Or. en

Ändringsförslag 102
Antonyia Parvanova
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Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

32. bedömning och analys av kliniska data 
om en produkt för att kontrollera 
produktens säkerhet och prestanda när den 
används på det sätt som tillverkaren avsett. 
klinisk prövning:

32. bedömning och analys av kliniska data 
om en produkt för att kontrollera 
produktens säkerhet, prestanda och 
effektivitet när den används på det sätt som 
tillverkaren avsett. klinisk prövning:

Or. en

Ändringsförslag 103
António Fernando Correia de Campos

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 104
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 36 – strecksats 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– publicerade och/eller ej publicerade
uppgifter om klinisk erfarenhet av antingen 
produkten i fråga eller av en liknande 
produkt som bevisligen kan jämställas med 
produkten i fråga. 

– publicerade uppgifter om klinisk 
erfarenhet av antingen produkten i fråga 
eller av en liknande produkt som 
bevisligen kan jämställas med produkten i 
fråga.

Or. en
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Motivering

Av öppenhetsskäl. En adekvat utvärdering av säkerhet och prestanda hos en medicinteknisk 
produkt förutsätter kliniska data av god kvalitet.

Ändringsförslag 105
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 36a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

36a. prestanda: en produkts förmåga att, 
såsom tillverkaren avsett, inverka på det 
medicinska tillståndet, i vilket också ingår 
att den motsvarar de påståenden om 
teknisk kapacitet och de kliniska 
påståenden som gjorts om den.

Or. en

Ändringsförslag 106
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 37

Kommissionens förslag Ändringsförslag

37. person, företag, institution eller 
organisation som ansvarar för att inleda 
och leda en klinisk prövning. 

37. person, företag, institution eller 
organisation som ansvarar för att inleda, 
leda eller finansiera en klinisk prövning. 

Or. en

Ändringsförslag 107
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 2 – punkt 1 – led 40 – inledningen
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 108
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa rättslig 
status för gränsfallsprodukter, utgående 
från ett yttrande från EU:s 
tvärvetenskapliga expertgrupp som består 
av experter på medicintekniska produkter, 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik, läkemedel, mänskliga 
vävnader och celler, kosmetiska produkter, 
biocider och livsmedel. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 109
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 2a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. För produkter eller produktgrupper 
som består av substanser eller 
kombinationer av substanser och är 
avsedda att tränga in i kroppen, antingen 
genom en kroppsöppning eller genom 
kroppens yta, och som av den 
tvärvetenskapliga expertgruppen har 
ansetts som medicintekniska produkter 
ska kommissionen genom 
genomförandeakter fastställa 
riskklassificeringen utgående från de 
faktiska riskerna och på grundval av 
giltiga vetenskapliga belägg. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 110
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i bilaga I, inklusive 
informationen från tillverkaren, mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och med hänsyn till de avsedda 
användarna eller patienterna.

utgår

Or. en

Motivering

De allmänna kraven på säkerhet och prestanda är väsentliga i lagstiftningen och kan därför 
inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget.
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Ändringsförslag 111
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i bilaga I, inklusive 
informationen från tillverkaren, mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och med hänsyn till de avsedda 
användarna eller patienterna.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 112
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. en

Motivering

De allmänna kraven på säkerhet och prestanda är väsentliga i lagstiftningen och kan därför 
inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget.
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Ändringsförslag 113
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 114
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, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut 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 

6. I förhållande till riskklass och typ av 
produkt ska tillverkare av produkter, utom 
specialanpassade produkter, upprätta och 
hålla aktuellt ett system för att samla in och 
granska uppgifter om de produkter som de 
släppt ut eller tillhandahållit på marknaden 
och vidta nödvändiga korrigerande 
åtgärder, nedan kallat plan för övervakning 
av produkter som släppts ut på marknaden. 
Planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden ska innehålla 
rutiner för att samla in, registrera, sända in 
till det elektroniska system för 
övervakning som avses i artikel 62 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 
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för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII. Om en klinisk 
uppföljning inte anses nödvändig ska detta 
vederbörligen motiveras och dokumenteras 
i planen för övervakning av produkter som 
släppts ut på marknaden.

produktens art, genomföra slumpvis 
provning av saluförda produkter. Planen 
för övervakning av produkter som släppts 
ut på marknaden ska också innehålla en 
plan för klinisk uppföljning efter 
utsläppandet på marknaden i enlighet med 
del B i bilaga XIII.

Om en klinisk uppföljning 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.

Andra stycket gäller inte medicintekniska 
produkter i klass III.

Or. en

Motivering

För att övervakningen av medicintekniska produkter ska bli bättre bör alla tillverkare av 
saluförda produkter i klass III sända in uppgifter om tillbud till det elektroniska systemet. För 
produkter med livsstödjande eller livsuppehållande funktion är detta en förutsättning för tidig 
upptäckt av negativa händelser och av produktofullkomligheter innan stora grupper av 
patienter blivit utsatta för dem. Den centraliserade rapporteringen är också viktig för att 
automatiska system för övervakning av kliniska erfarenheter ska bli bättre, för att samla in de 
uppgifter som behövs som vägledning för vården av patienterna och för att nya produkter ska
kunna jämföras med produkter som redan vunnit insteg.

Ändringsförslag 115
Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan distributörerna tillhandahåller en 
produkt på marknaden ska de kontrollera 
att

2. Innan distributörerna för första gången 
tillgängliggör en produkt på marknaden 
ska de kontrollera att

Or. de
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Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet inom leveranskedjan. Ansvaret för produktens 
säkerhet överlag eller för att dokumentationen är fullständig kommer an på tillverkaren eller 
importören.

Ändringsförslag 116
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, såvida det inte finns någon 
försäkran om överensstämmelse från 
tillverkaren eller importören,

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet inom leveranskedjan. Ansvaret för produktens 
säkerhet överlag eller för att dokumentationen är fullständig kommer an på tillverkaren eller 
importören.

Ändringsförslag 117
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 24 
respektive artikel 11.3.

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

Or. de

Motivering

Distributören ansvarar för produktens säkerhet inom leveranskedjan. Ansvaret för produktens 
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säkerhet överlag eller för att dokumentationen är fullständig kommer an på tillverkaren eller 
importören.

Ändringsförslag 118
Anja Weisgerber

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 sitt 
verksamhetsområde, 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 olika slags aktörer inom leveranskedjan.

Ändringsförslag 119
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter fastställa praktiska 
riktlinjer och EU-standarder för att 
garantera säker rekonditionering av 
medicintekniska produkter för 
engångsbruk, så att nivån på säkerhet och 
prestanda förblir minst densamma som 
hos den ursprungliga produkten. 
Kommissionen ska därvid se till att dessa 
standarder överensstämmer med de 
senaste vetenskapliga rönen, relevanta 
ISO-standarder eller andra 
internationella tekniska standarder som 
antagits av erkända internationella 
standardiseringsorganisationer, förutsatt 
att dessa standarder kan garantera minst 
samma nivå på säkerhet och prestanda 
som ISO-standarder.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 120
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska genom 
genomförandeakter och i samarbete med 
det internationella forumet IMDRF 
(International Medical Devices 
Regulators Forum) och internationella 
standardiseringsorgan fastställa en tydlig 
uppsättning standarder för hög kvalitet 
och säkerhet vid rekonditionering av 
produkter för engångsbruk, inklusive 
särskilda krav på tillverkarna av 
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rekonditionerade produkter.
Dessa genomförandeakter ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 121
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren av en implanterbar produkt 
ska tillsammans med produkten 
tillhandahålla ett implantatkort som ska 
ges till den patient som produkten har
implanterats i.

1. Tillverkaren av en implanterbar, sterilt 
förpackad produkt ska på förhand 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdspersonalen eller, i relevanta fall,
den patient som produkten ska implanterats 
i, den information som ska ingå i ett 
implantatpass eller ett implantatkort.

Or. en

Ändringsförslag 122
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Punkt 1 första stycket gäller inte 
tandfyllningsmaterial, agraffer och 
suturer. 

Or. fr

Ändringsförslag 123
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Detta ska inte gälla för nedannämnda 
implantat: suturer, agraffer, 
tandimplantat, skruvar, plattor och 
tillbehör till ortopediska implantat.

Or. en

Ändringsförslag 124
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 1 – stycke 1c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska genom 
genomförandeakter regelbundet 
uppdatera förteckningen över vilka 
implanterbara produkter som inte behöver 
fullgöra denna skyldighet. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses 
i artikel 88.3.

Or. en

Ändringsförslag 125
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led ca (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ca) en kort beskrivning av produkternas 
egenskaper, också av de material som 
använts, 

Or. en
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Ändringsförslag 126
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2 – stycke 1 – led cb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

cb) information om negativa händelser 
som eventuellt kan inträffa, baserad på 
uppgifter från den kliniska utvärderingen 
och prövningen.

Or. en

Ändringsförslag 127
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Medlemsstaterna får införa nationella 
föreskrifter med krav på att 
implantatkortet också ska innehålla 
information om uppföljande vårdåtgärder 
efter operationen samt att det ska 
undertecknas både av patienten och av 
den kirurg som är ansvarig för 
operationen. 

Or. en

Ändringsförslag 128
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 1
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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 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

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 officiellt 
unionsspråk.

Or. en

Ändringsförslag 129
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 17 – 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 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

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 finnas tillgänglig på ett officiellt 
unionsspråk.

Or. en

Motivering

Det är omständligt att översätta EU-försäkran till flera språk och det anses onödigt.

Ändringsförslag 130
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 17 – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
de uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla 
enligt bilaga III, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom försäkran om överensstämmelse är det viktigaste medlet för att påvisa att 
lagstiftningen efterlevs, är den en väsentlig del av lagstiftningen och kan därför, i enlighet 
med artikel 290 i fördraget, inte ändras genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 131
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. Belägg 
för detta ska hållas tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras, ska se till att artikeln inte 
inverkar negativt på produktens säkerhet 
och prestanda. Belägg för detta ska hållas 
tillgängliga för medlemsstaternas behöriga 
myndigheter.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. Belägg 
för detta ska hållas tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

1. En fysisk eller juridisk person som på 
marknaden tillhandahåller en artikel som 
särskilt är avsedd att ersätta en identisk 
eller liknande integrerad del eller 
komponent som ingår i en produkt och som 
är defekt eller utsliten för att se till att 
produkten fortsätter att fungera eller åter 
börjar fungera utan att dess prestanda eller 
säkerhet ändras väsentligt, ska se till att 
artikeln inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. För 
produkter med mer än en implanterbar 
del ska det också ses till att artikeln inte 
kräver att hela produkten ersätts, till följd 
av att den är inkompatibel med 
produktens funktionella beståndsdel.
Belägg för detta ska hållas tillgängliga för 
medlemsstaternas behöriga myndigheter.

Or. en

Ändringsförslag 133
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. En artikel som särskilt är avsedd att 
ersätta en del eller komponent i en produkt 
och som väsentligt ändrar produktens 
prestanda eller säkerhet ska anses vara en 
produkt.

2. En artikel som särskilt är avsedd att 
ersätta en del eller komponent i en produkt 
och som ändrar produktens prestanda eller 
säkerhet ska anses vara en produkt och ska 
uppfylla kraven i denna förordning.

Or. en
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Ändringsförslag 134
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. En fysisk eller juridisk person som 
helrenoverar en produkt i enlighet med 
föreskrifter som formellt fastställts av 
produktens tillverkare ska se till att 
helrenoveringen inte inverkar negativt på 
produktens säkerhet och prestanda. 

Or. en

Ändringsförslag 135
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 21 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2b. En fysisk eller juridisk person som 
helrenoverar en produkt i en situation där 
det antingen saknas föreskrifter som 
formellt fastställts av produktens 
tillverkare eller där det bryts mot dessa 
föreskrifter, och där helrenoveringen görs 
för att produkten ska gå att återanvända 
inom unionen, ska anses vara tillverkare 
av den helrenoverade produkten och 
överta tillverkarens skyldigheter enligt 
denna förordning.

Or. en

Ändringsförslag 136
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1a (ny)



PE510.666v02-00 28/77 AM\936505SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Systemet ska uppdateras med 
resultaten av den utvärderingsrapport om 
den kliniska uppföljningen efter 
utsläppande på marknaden som avses i 
del B punkt 3 i bilaga XIII. 

Or. en

Ändringsförslag 137
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 24 – 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, såvida 
detta inte strider mot skyddet av 
folkhälsan,

Or. pt

Ändringsförslag 138
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led ea (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ea) kompatibiliteten med övriga system för 
spårning som används av dem som berörs 
av medicintekniska produkter. 

Or. fr

Ändringsförslag 139
Anja Weisgerber
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Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 8 – led eb (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

eb) kompatibiliteten med på marknaden 
redan befintliga identifieringssystem för 
medicintekniska produkter.

Or. de

Motivering

För att allt ska fungera friktionsfritt är det viktigt att systemen för spårning är tekniskt 
kompatibla.

Ändringsförslag 140
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 
importören. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V.

1. Kommissionen ska i samarbete med 
medlemsstaterna upprätta och förvalta ett 
elektroniskt system för att samla in och 
behandla sådan information som är 
nödvändig och proportionell för att 
beskriva och identifiera produkten och för 
att identifiera tillverkaren och i tillämpliga 
fall den auktoriserade representanten och 
importören. Den information som de 
ekonomiska aktörerna ska lämna anges i 
detalj i del A i bilaga V. Kommissionen 
ska besluta om ett gemensamt språk som 
ska vara allmänt bindande språk för 
registreringen. 

Or. en

Motivering

Ett enda bindande språk för registreringen verkar vara att föredra.
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Ändringsförslag 141
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 25 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Innan en produkt som inte är en 
specialanpassad produkt eller 
prövningsprodukt släpps ut på marknaden 
ska tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant lämna den information som 
avses i punkt 1 till det elektroniska 
systemet.

2. Innan en produkt som inte är en 
specialanpassad produkt eller 
prövningsprodukt släpps ut på marknaden 
ska tillverkaren eller dennes auktoriserade 
representant lämna den information som 
avses i punkt 1 till det elektroniska 
systemet. Det ska ses till att det inte får 
krävas någon nationell registrering i 
enskilda medlemsstater såsom tillägg till 
den europeiska registreringen.

Or. en

Motivering

Det måste ses till att det inte får krävas några nationella registreringar i enskilda EU-länder 
förutom den europeiska registreringen.

Ändringsförslag 142
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 26 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och kliniska prestanda hos 
produkter i klass III och implanterbara 
produkter, utom specialanpassade 
produkter och prövningsprodukter. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Sammanfattningen ska 
åtföljas av det dataunderlag som samlats 
in vid den kliniska prövningen och den 
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bedömningen av överensstämmelse enligt 
artikel 42 och ska valideras av det organet.

kliniska uppföljningen efter utsläppande 
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 42 och 
ska valideras av det organet.

Or. en

Motivering

En användarvänlig sammanfattande rapport bör göras tillgänglig för allmänheten via 
Eudamed, tillsammans med det fullständiga kliniska dataunderlaget, så att oberoende kliniska 
forskare eller hälso- och sjukvårdspersonal kan undersöka dem.

Ändringsförslag 143
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 28 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

7. Medlemsstaterna ska 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. Utgående från detta 
informationsutbyte och från den bästa 
praxis som vunnit insteg i 
medlemsstaterna ska kommissionen, 
senast två år efter denna förordnings 
ikraftträdande, fastställa riktlinjer för 
förfaranden för bedömning, utseende och 
anmälan av organ för bedömning av 
överensstämmelse och för den 
övervakning av anmälda organ som ska 
utföras av de berörda nationella 
myndigheterna. 

Or. en
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Ändringsförslag 144
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 29 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att ändra eller komplettera 
minimikraven i bilaga VI, mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och med 
beaktande av minimikrav för bedömning 
av specifika produkter, produktkategorier 
eller produktgrupper.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 145
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 30 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Underleverantörer får anlitas endast 
för specifika uppgifter i samband med 
bedömningen av överensstämmelse och 
behovet att anlita underleverantörer för 
dessa uppgifter ska vederbörligen 
motiveras inför den nationella 
myndigheten.

Or. en

Ändringsförslag 146
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 1b (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Eventuella dotterbolag till det 
ansökande organet för bedömning av 
överensstämmelse, vilka medverkar vid 
förfarandet för bedömning av 
överensstämmelse, framför allt sådana 
som är belägna i tredjeländer, ska 
omfattas av den mekanism för ansökan 
om anmälan och bedömning av den, som 
beskrivs i artikel 32. 

Or. pt

Ändringsförslag 147
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Medlemsstaterna får endast anmäla de 
organ för bedömning av överensstämmelse 
som uppfyller kraven i bilaga VI och som 
blivit godkända vid en inledande 
bedömning som gjorts av den 
gemensamma bedömningsgruppen i 
enlighet med artikel 32.3 och fått en 
positiv rekommendation av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter i enlighet med artikel 44a.

Or. en

Ändringsförslag 148
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 8
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

8. När en medlemsstat eller kommissionen 
gör invändningar i enlighet med punkt 7 
ska kommissionen underrätta 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter senast 5 dagar efter utgången av 
den tidsfrist som avses i punkt 7. Efter 
samråd med berörda parter ska 
samordningsgruppen lämna sitt yttrande 
senast 40 dagar efter att ha underrättats.

Or. en

Ändringsförslag 149
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 33 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter eller 
kommissionen, efter att ha rådfrågats i 
enlighet med punkt 8, anser att anmälan 
kan godtas helt eller delvis, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

9. Om inga invändningar görs i enlighet 
med punkt 7 eller om samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter, efter att ha 
rådfrågats i enlighet med punkt 8, anser att 
anmälan kan godtas helt, ska 
kommissionen offentliggöra anmälan i 
enlighet med detta.

Om samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter, efter att ha 
rådfrågats i enlighet med punkt 8, gör en 
invändning i sitt yttrande ska den 
anmälande medlemsstaten skriftligen 
besvara yttrandet senast 28 dagar efter att 
ha mottagit det. I svaret ska de 
invändningar som gjorts i yttrandet 
bemötas och även ingå vilka åtgärder den 
anmälande medlemsstaten avser att vidta 
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för att bemöta invändningarna. 
Omedelbart efter att ha mottagit 
medlemsstatens svar ska kommissionen 
offentliggöra anmälan, tillsammans med 
en sammanfattning av yttrandet från 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och svaret på det. 

Or. en

Ändringsförslag 150
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 35 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Tre år efter det att ett anmält organ har 
anmälts och vart tredje år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i den medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

4. Två år efter det att ett anmält organ har 
anmälts och vartannat år därefter ska 
bedömningen för att fastställa om det 
anmälda organet fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI göras av den nationella 
myndigheten med ansvar för anmälda 
organ i en medlemsstat där organet är 
etablerat och av en gemensam 
bedömningsgrupp som utsetts i enlighet 
med förfarandet i artikel 32.3 och 32.4. På 
kommissionens eller en medlemsstats 
begäran får samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter påbörja en 
sådan bedömning som beskrivs i denna 
punkt så fort det finns rimliga tvivel på att 
ett anmält organ fortfarande uppfyller 
kraven i bilaga VI.

Or. en

Ändringsförslag 151
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 37 – punkt 1
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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, även i form av oanmälda 
inspektioner av det anmälda organet, 
utförda av en gemensam 
bedömningsgrupp med en 
sammansättning som uppfyller villkoren i 
artikel 32.3.

Or. pt

Ändringsförslag 152
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Den behöriga myndigheten ska underrätta 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen om sitt 
planerade beslut minst 14 dagar innan 
beslutet antas.

Den behöriga myndigheten ska underrätta 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter och kommissionen om sitt 
planerade beslut minst 14 dagar innan 
beslutet antas. Det slutgiltiga beslutet ska 
göras tillgängligt för allmänheten i 
Eudamed.

Or. en

Ändringsförslag 153
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 3 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den.

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktkategori eller produktgrupp ska 
klassificeras kan kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat eller på eget 
initiativ, genom genomförandeakter besluta 
hur klassificeringskriterierna i bilaga VII 
ska tillämpas på den. Beslutsfattande av 
detta slag bör ske framför allt för att lösa 
problem till följd av olika beslut i olika 
medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 154
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
när det gäller

utgår

a) beslut om att en produkt eller en 
produktkategori eller produktgrupp bör
klassificeras i en annan klass, med 
avvikelse från klassificeringskriterierna i 
bilaga VII,
b) ändring eller komplettering av 
klassificeringskriterierna i bilaga VII.

Or. en
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Ändringsförslag 155
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10 – stycke 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. 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 följande:

10. 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 156
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 10a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Karaktären och omfattningen av de 
oanmälda inspektionerna samt kostnader 
som åsamkas den ekonomiska aktören till 
följd av oanmälda inspektioner får 
hänföras till de regelbundna 
inspektionerna, såvida de oanmälda 
inspektionerna inte föranleder några 
väsentliga anmärkningar. Då oanmälda 
inspektioner anordnas och genomförs ska 
det alltid tas hänsyn till att de är rimliga, 
framför allt med beaktande av vilka 
eventuella risker en produkt är förenad 
med. 

Or. de

Ändringsförslag 157
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.

utgår

Or. en

Motivering

Beskrivningen av förfarandet för bedömning av överensstämmelse är en väsentlig del av 
lagstiftningen och kan därför inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i 
fördraget.

Ändringsförslag 158
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 42 – punkt 11

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 28–40 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 61–75 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 89 
för att ändra eller komplettera de

utgår
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förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–XI.

Or. en

Ändringsförslag 159
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

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

Or. en

Ändringsförslag 160
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44 utgår
Mekanism för granskning av vissa 
bedömningar av överensstämmelse

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

Or. en

Ändringsförslag 161
Andreas Schwab
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Förslag till förordning
Artikel 44a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 44a
Granskning av anmälda organ och 

nationella behöriga myndigheter med 
ansvar för anmälda organ 

1. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska säkerställa 
en tillnärmning av den inledande 
bedömningen genom, kvalifikationerna 
hos samt anmälningen och 
övervakningen av anmälda organ samt av 
anmälnings- och 
övervakningsverksamheten hos de 
nationella behöriga myndigheterna med 
ansvar för anmälda organ. 
2. För att det mål om tillnärmning som 
fastställts i punkt 1 för nationella 
behöriga myndigheter med ansvar för 
anmälda organ ska uppnås ska 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter fastställa ingående regler för 
den expertgranskning av nationella 
myndigheter med ansvar för anmälda 
organ som ska utföras enligt artikel 28.8. 
Reglerna ska obligatoriskt tillämpas på 
alla expertgranskningar som nationella 
behöriga myndigheter med ansvar för 
anmälda organ ska utföra vartannat år 
enligt den årliga plan för 
expertgranskningen som avses i 
artikel 28.8.
3. Medlemmarna av samordningsgruppen 
för medicintekniska produkter ska delta i 
expertgranskningar av nationella 
behöriga myndigheter med ansvar för 
anmälda organ i enlighet med 
artikel 28.8. 
4. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska fastställa 
ingående krav på vilka kvalifikationer 
dess granskningsexperter ska ha för att få 
delta i expertgranskningar i enlighet med 
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artikel 28.8.
5. För att det mål om tillnärmning som 
fastställts i punkt 1 för anmälda organ ska 
uppnås ska samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ha experter 
med kvalifikationer för att bedöma organ 
för bedömning av överensstämmelse och 
anmälda organ. Minst två sådana 
experter ska delta i de gemensamma 
bedömningsgrupperna för bedömning av
organ för bedömning av 
överensstämmelse enligt artikel 32.3 och 
bedömning av anmälda organ enligt 
artikel 35.4.
6. För att det mål om tillnärmning som 
fastställts i punkt 1 för anmälda organ ska 
uppnås ska samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter fastställa 
ingående kvalifikationskrav för sina 
experter för bedömning av organ för 
bedömning av överensstämmelse och av 
anmälda organ. 
7. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter ska se över 
yttrandet från den gemensamma 
bedömningsgruppen om
utredningsrapporten och utkastet till 
anmälan enligt artikel 32.6 och besluta 
om en positiv eller negativ 
rekommendation. Rekommendationen ska 
sändas in till kommissionen och till den 
nationella myndigheten med ansvar för 
det anmälda organet.
8. Som en ytterligare åtgärd för att det 
mål om tillnärmning som fastställts i 
punkt 1 för anmälda organ ska uppnås 
ska samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter fastställa 
ingående harmoniserade regler som 
obligatoriskt ska tillämpas på 
bedömningar av organ för bedömning av 
överensstämmelse och på anmälningar av 
dem såsom anmälda organ.
Reglerna ska omfatta:
a) Förutsättningarna för att ett organ ska 
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kunna bedömas och anmälas som ett 
anmält organ, inklusive
– krav på dess organisation, 
kvalitetsledningssystem, processer,
– krav på vilka resurser som behövs, 
inklusive yrkeskvalifikationer och 
yrkesutbildning,
– särskilda krav på dem som granskar och 
tekniskt bedömer anmälda organ,
– särskilda krav på testlaboratorier, 
inklusive underleverantörer,
– särskild uppmärksamhet ska ägnas 
steriliseringsprocesser, biokompatibilitet, 
produkter som innehåller vävnader och 
celler från människa och djur, klinisk 
utvärdering,
– krav på oberoende, opartiskhet och 
konfidentialitet.
b) Ingående regler för inledande 
bedömningar och utvärdering av 
bedömningar: 
– utvärdering av bedömningarna ska ske 
regelbundet och minst en gång om året,
– utvärdering av bedömningarna ska ske 
på platsen och inriktas på 
kvalitetsledningscertifieringar, 
typkontroller, kontroller av 
konstruktionsunderlaget, kliniska 
utvärderingar och planer för övervakning 
av produkter som släppts ut på 
marknaden, varvid tyngdpunkten särskilt 
ska läggas vid produkter i klass III och 
nya produkter.
c) Regler och kriterier för utvärdering av 
bedömningar i anledning av skälig 
misstanke, varvid utvärderingarna i första 
hand ska vara oanmälda.
d) Regler för restriktioner eller 
återkallelse av anmälningar.
e) Regler om skiljedomsförfarande vid 
meningsskiljaktigheter om en negativ 
rekommendation i anslutning till en 
inledande bedömning eller restriktioner 
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eller återkallelse av en anmälan. 

Or. en

Motivering

Den nya artikeln 44a ska ersätta artikel 44.

Ändringsförslag 162
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Om de på kliniska data grundade 
beläggen för att produkten uppfyller de
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
inte anses vara tillräckliga, ska skälig 
motivering för sådana undantag ges på 
grundval av resultaten från tillverkarens 
riskhantering och med beaktande av 
uppgifter om interaktionen mellan produkt 
och människa, avsedda kliniska prestanda 
och tillverkarens uppgifter. Sådana belägg 
för att produkten uppfyller de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda som 
enbart bygger på resultaten av icke-kliniska 
testmetoder, inklusive utvärdering av 
prestanda, bänktest och preklinisk 
utvärdering, måste vara vederbörligen 
underbyggda för att de ska anses fullgoda 
och anges i den tekniska dokumentation 
som avses i bilaga II.

3. Om de på kliniska data grundade 
beläggen för att produkten uppfyller de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
inte anses vara tillräckliga, ska, utom i 
fråga om produkter i klass III, skälig 
motivering för sådana undantag ges på 
grundval av resultaten från tillverkarens 
riskhantering och med beaktande av 
uppgifter om interaktionen mellan produkt 
och människa, avsedda kliniska prestanda 
och tillverkarens uppgifter. Sådana belägg 
för att produkten uppfyller de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda som 
enbart bygger på resultaten av icke-kliniska 
testmetoder, inklusive utvärdering av 
prestanda, bänktest och preklinisk 
utvärdering, måste vara vederbörligen 
underbyggda för att de ska anses fullgoda 
och anges i den tekniska dokumentation 
som avses i bilaga II. 

Undantag från skyldigheten i första 
stycket att förete på kliniska data 
grundade belägg för att produkten 
uppfyller de allmänna kraven på säkerhet 
och prestanda ska förhandsgodkännas av 
behörig myndighet.

Or. en
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Motivering

För att undvika ett kryphål genom vilket man lätt kan smita undan från kraven på klinisk 
utvärdering av högriskprodukter.

Ändringsförslag 163
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Den kliniska utvärderingen och 
resultatet av den ska dokumenteras i en 
klinisk utvärderingsrapport enligt del A 
avsnitt 6 i bilaga XIII som ska ingå i den 
tekniska dokumentationen för produkten 
eller som det ska finnas en fullständig 
hänvisning till i den tekniska 
dokumentationen enligt bilaga II för den 
berörda produkten.

5. Den kliniska utvärderingen och 
resultatet av den ska dokumenteras i en 
klinisk utvärderingsrapport enligt del A 
avsnitt 6 i bilaga XIII som ska ingå i den 
tekniska dokumentationen enligt bilaga II 
för den berörda produkten och göras 
tillgänglig för allmänheten genom det 
elektroniska system som avses i artikel 53 
samtidigt som produkten släpps ut på 
marknaden.

Or. en

Motivering

Att kliniska data finns tillgängliga är en förutsättning för att insynen i systemet ska finnas 
kvar och för att analyser ska kunna utföras av oberoende akademiker och av 
branschorganisationer för hälso- och sjukvårdspersonal.

Ändringsförslag 164
Ashley Fox

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För produkter i klass III och för 
implanterbara produkter ska den 
sammanfattning av säkerhet och kliniska 
prestanda som avses i artikel 26.1 minst 
en gång om året uppdateras med kliniska 
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utvärderingsrapporter.

Or. en

Ändringsförslag 165
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 50 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kliniska prövningar ska omfattas av 
artiklarna 50–60 och bilaga XIV om de 
utförs i ett eller flera av följande syften:

1. Kliniska prövningar, oavsett om de 
utförs i syfte att släppa ut en 
medicinteknisk produkt på marknaden 
eller efter det att produkten släppts ut på 
marknaden, ska omfattas av artiklarna 50–
60 och bilaga XIV om de utförs i ett eller 
flera av följande syften:

Or. en

Motivering

Samma nivå i fråga om kvalitetsnormer och etiska principer måste garanteras.

Ändringsförslag 166
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 51 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som bedömer ansökan inte berörs 
av intressekonflikter, att de är oberoende 
av såväl sponsorn som den institution där 
prövningsstället är beläget och de prövare 
som deltar samt att de står fria från varje 
annan otillbörlig påverkan.

6. Medlemsstaterna ska se till att de 
personer som bedömer ansökan inte berörs 
av intressekonflikter, att de är oberoende 
av såväl sponsorn som den institution där 
prövningsstället är beläget och de prövare 
som deltar samt att de står fria från varje 
annan otillbörlig påverkan. 
Medlemsstaterna ska se till att 
bedömningen görs gemensamt av ett 
rimligt antal personer som tillsammans 
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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 ståndpunkt beaktas. Utförandet 
av en klinisk prövning förutsätter ett 
positivt yttrande från den ansvariga 
etikkommittén.

Or. en

Ändringsförslag 167
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 52 – punkt 3 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Skydd av kommersiellt känslig 
information.

b) Skydd av kommersiellt känslig 
information. Uppgifter om negativa 
händelser ska, tillsammans med 
säkerhetsuppgifter, inte anses som 
kommersiellt känslig information.

Or. en

Ändringsförslag 168
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

artiklarna 52 och 53.1 d ska endast 
medlemsstaterna och kommissionen ha 
tillgång till den information som samlats in 
och behandlats i det elektroniska systemet.

Or. en

Motivering

Av insyns- och folkhälsoskäl. Det finns ingen orsak till att allmänheten och oberoende 
akademiker skulle nekas tillgång till uppgifter om kliniskt negativa händelser.

Ändringsförslag 169
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 53 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 för att fastställa vilka andra 
uppgifter om kliniska prövningar 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 […/…]. Artikel 52.3 
och 52.4 ska tillämpas.

3. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 89 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 […/…].

Or. en

Ändringsförslag 170
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn får genomföra de ändringar 2. Sponsorn får genomföra de ändringar 
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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.

som avses i punkt 1 tidigast 30 dagar efter 
anmälan, om inte den berörda 
medlemsstaten har underrättat sponsorn om 
sitt vederbörligen motiverade avslag.

Or. pt

Motivering

Om avslagsgrunderna begränsas på det sätt som föreslogs i den ursprungliga texten skulle 
man inte kunna ge avslag på sådana grunder som att uppgifterna inte är tillräckligt relevanta 
eller väl underbyggda, eller utgående från andra etiska överväganden, något som inte vore 
rätt och riktigt. Om sponsorer föreslår ändringar i en klinisk prövning bör detta inte få leda 
till att det av omsorg om kommersiella intressen görs avkall på vetenskapliga eller etiska 
standarder.

Ändringsförslag 171
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 55 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. När en medlemsstat bedömer en 
sponsors ansökan om en väsentlig 
ändring av en klinisk prövning ska 
bedömningen göras i enlighet med 
artikel 51.6.

Or. en

Ändringsförslag 172
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 56 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. En medlemsstat som har avslagit en 
ansökan om, har utfärdat förbud att 

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

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

Or. en

Ändringsförslag 173
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 174
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 57 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Senast ett år efter det att den kliniska 
prövningen har avslutats ska sponsorn 
lämna en sammanfattning av resultaten av 

3. Senast ett år efter det att den kliniska 
prövningen har avslutats ska sponsorn 
lämna en sammanfattning av resultaten av 
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den kliniska prövningen till 
medlemsstaterna i form av en klinisk 
prövningsrapport enligt kapitel I avsnitt 2.7 
i bilaga XIV. Om det av vetenskapliga skäl 
inte är möjligt att lämna in den kliniska 
prövningsrapporten inom ett år ska den 
lämnas in så fort den är tillgänglig. I detta 
fall ska det i den kliniska prövningsplan 
som avses i kapitel II avsnitt 3 i bilaga XIV 
anges när resultaten av den kliniska 
prövningen kommer att lämnas in och ges 
en förklaring.

den kliniska prövningen till 
medlemsstaterna i form av en klinisk 
prövningsrapport enligt kapitel I avsnitt 2.7 
i bilaga XIV, tillsammans med alla data 
som samlats in vid den kliniska 
prövningen, även negativa resultat. Om 
det av vetenskapliga skäl inte är möjligt att 
lämna in den kliniska prövningsrapporten 
inom ett år ska den lämnas in så fort den är 
tillgänglig. I detta fall ska det i den kliniska 
prövningsplan som avses i kapitel II 
avsnitt 3 i bilaga XIV anges när resultaten 
av den kliniska prövningen kommer att 
lämnas in och ges en förklaring.

Or. en

Motivering

Dessa data finns redan tillgängliga för sponsorn och ska översändas till medlemsstaten för 
adekvat statistisk granskning.

Ändringsförslag 175
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 58 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn ska i denna ansökan föreslå 
en av de berörda medlemsstaterna som 
samordnande medlemsstat. Om den 
medlemsstaten avböjer att vara 
samordnande medlemsstat, ska den senast 
sex dagar efter 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 
ska den tidsfrist som avses i artikel 51.2 

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 de uppgifter som tilldelats 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter, komma överens om tydliga 
regler för hur samordnande medlemsstat 
ska utses.
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börja gälla dagen efter att medlemsstaten 
accepterat att vara samordnande 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Med den lösningsmodell som föreslås i kommissionens text kan sponsorerna välja och vraka 
bland behöriga myndigheter som tillämpar mindre rigorösa standarder, har mindre resurser 
eller är överhopade med många ansökningar, vilket blir till skada för förslaget om 
underförstått godkännande av kliniska prövningar. Det finns ju redan förslag om en 
samordningsgrupp för medicintekniska produkter och som ett led i sina uppgifter enligt 
beskrivningen i artikel 80 kan den gruppen inrätta en ram för hur samordnande medlemsstat 
ska utses.

Ändringsförslag 176
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Sponsorerna ska fullständigt registrera 
följande:

1. Sponsorerna ska fullständigt registrera 
och i det elektroniska system för kliniska 
prövningar som avses i artikel 53 inskriva 
följande:

Or. en

Ändringsförslag 177
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. När det gäller en klinisk prövning för 
vilken sponsorn har gjort en enda ansökan i 
enlighet med artikel 58 ska sponsorn 
rapportera alla händelser som avses i 
punkt 2 via det elektroniska system som 

4. När det gäller en klinisk prövning för 
vilken sponsorn har gjort en enda ansökan i 
enlighet med artikel 58 ska sponsorn 
rapportera alla händelser som avses i 
punkterna 1 och 2 via det elektroniska 
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avses i artikel 53. När rapporten har 
mottagits ska den översändas elektroniskt 
till alla berörda medlemsstater.

system som avses i artikel 53. När 
rapporten har mottagits ska den översändas 
elektroniskt till alla berörda medlemsstater.

Or. en

Ändringsförslag 178
Nora Berra

Förslag till förordning
Artikel 61 – 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, även apotekare,
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

Ändringsförslag 179
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Medlemsstaterna och kommissionen 
ska utveckla och garantera 
driftskompatibilitet mellan nationella 
register och det elektroniska system för 
övervakning som avses i artikel 62 för att 
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uppgifter automatiskt ska överföras till 
detta system, och samtidigt se till att 
dubbel registerföring undviks. 

Or. en

Motivering

Med hjälp av register med hög kvalitet för stora befolkningsgrupper kan man undvika en 
uppspjälkning av registren och få en mer adekvat bild av hur säkra och effektiva de 
medicintekniska produkterna är.

Ändringsförslag 180
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 – 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 och tillverkarna, till den del 
informationen berör deras egna 
produkter, ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

Or. en

Motivering

Tillverkarna ska ha tillgång till sina egna uppgifter i informationssystemet.

Ändringsförslag 181
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen och de 
anmälda organen ska ha tillgång till den 

2. Medlemsstaternas behöriga 
myndigheter, kommissionen, de anmälda 
organen samt, utan att det påverkar 
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information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet.

bevarandet av immateriella rättigheter, 
hälso- och sjukvårdpersonalen och 
allmänheten, ska ha tillgång till den 
information som har samlats in och 
behandlats i det elektroniska systemet. De 
uppgifter som avses i artikel 62.1 a–e ska 
inte anses som kommersiellt känslig 
information.

Or. en

Motivering

Att kliniska data finns tillgängliga är en förutsättning för att insynen i systemet ska finnas 
kvar och för att analyser ska kunna utföras av oberoende akademiker och av 
branschorganisationer för hälso- och sjukvårdspersonal. Sådana kliniska data innefattar 
varken immateriella rättigheter eller kommersiellt känslig information.

Ändringsförslag 182
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

utgår

Or. en

Motivering

Vad som är lämplig omfattning på informationen bör fastställas i den föreliggande 
förordningen.

Ändringsförslag 183
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 62 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Det ska ses till att det inte får krävas 
någon nationell rapportering i enskilda 
medlemsstater såsom tillägg till den 
europeiska rapportering.

Or. en

Ändringsförslag 184
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Artikel 67 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Karaktären och omfattningen av de 
oanmälda inspektionerna samt kostnader 
som åsamkas den ekonomiska aktören till 
följd av oanmälda inspektioner får 
hänföras till de regelbundna 
inspektionerna, såvida de oanmälda 
inspektionerna inte föranleder några 
väsentliga anmärkningar. Då oanmälda 
inspektioner anordnas och genomförs ska 
det alltid tas hänsyn till att de är rimliga, 
framför allt med beaktande av vilka 
eventuella risker en produkt är förenad 
med. 

Or. de

Ändringsförslag 185
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 78 – punkt 6a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter får tillsätta 
ständiga eller tillfälliga expertpaneler 
inom särskilda områden av medicinen 
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eller inom relevanta tekniska områden, 
med uppgift att tillämpa denna förordning 
och bistå samordningsgruppen med 
vetenskaplig rådgivning.

Or. pt

Ändringsförslag 186
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 187
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 188
Antonyia Parvanova

Förslag till förordning
Artikel 82 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Företrädare för intresseorganisationer 
som deltar i arbetsgrupper inom 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter ska ange alla direkta och 
indirekta intressen som de kan tänkas ha i
den medicintekniska industrin och 
uppdatera sina uppgifter så fort det sker 
en relevant förändring. Dessa 
intresseförklaringar ska göras tillgängliga 
för allmänheten på kommissionens 
webbplats. Detta gäller inte företrädare 
för den medicintekniska industrin.

Or. en
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Ändringsförslag 189
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.1 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) för produkter med mer än en 
implanterbar del: den fysiska 
kompatibiliteten mellan delar från olika 
tillverkare,

Or. en

Ändringsförslag 190
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Särskild uppmärksamhet ska 
ägnas ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 och ämnen med 
hormonstörande egenskaper för vilka det 
finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 

7.4. Produkterna ska konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som kan läcka ur produkterna i 
möjligaste mån och på lämpligt sätt 
reduceras. Ämnen som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i enlighet med del 3 i 
bilaga VI till Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av 
den 16 december 2008 om klassificering, 
märkning och förpackning av ämnen och 
blandningar, ändring och upphävande av 
direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG 
samt ändring av förordning (EG) nr 
1907/2006 ska utfasas senast 8 år efter 
denna förordnings ikraftträdande, om det 
inte finns några säkrare alternativa 
ämnen att tillgå. Om det inte finns några 
säkrare alternativ ska tillverkaren i den 
tekniska dokumentationen och i 
bruksanvisningen särskilt motivera varför 
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Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach).

dessa ämnen används, med hänsyn till 
uppfyllandet av de allmänna kraven på 
säkerhet och prestanda, samt i 
bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga 
fall, om lämpliga försiktighetsåtgärder. 
Produkter som innehåller ämnen med 
hormonstörande egenskaper som kommer i 
kontakt med patienters kropp och för vilka 
det finns vetenskapliga belägg för att de 
sannolikt kan ha allvarliga effekter för 
människors hälsa och som identifieras i 
enlighet med förfarandet i artikel 59 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 18 december 
2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach) och i enlighet med de 
kriterier som fastställts för ämnen med 
hormonstörande egenskaper i rapporten 
från den rådgivande expertgruppen för 
ämnen med hormonstörande egenskaper 
ska utfasas senast 8 år efter denna 
förordnings ikraftträdande, om det inte 
finns några säkrare alternativa ämnen att 
tillgå. Om det inte finns några säkrare 
alternativ ska tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, samt i bruksanvisningen 
tillhandahålla information om 
kvarvarande risker för dessa 
patientgrupper och, i tillämpliga fall, om 
lämpliga försiktighetsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 191
Sirpa Pietikäinen

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 7.4 – stycke 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater som klassificeras som 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska enligt kategori 1A 
eller 1B i enlighet med del 3 i bilaga VI 
till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1272/2008, ska det av 
märkningen på själva produkten och/eller 
på varje produkts förpackning eller i 
förekommande fall på 
försäljningsförpackningen framgå att 
produkten innehåller ftalater. Om sådana 
produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor ska tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder.

i en koncentration på minst 0,1 viktprocent 
av det mjukgjorda materialet innehåller 
ftalater ska dessa ämnen utfasas senast 
8 år efter denna förordnings 
ikraftträdande, om det inte finns några 
säkrare alternativ att tillgå. Om det inte 
finns några säkrare alternativ ska 
tillverkaren i den tekniska 
dokumentationen och i bruksanvisningen 
särskilt motivera varför dessa ämnen 
används, med hänsyn till uppfyllandet av 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, särskilt kraven i denna punkt, 
samt i bruksanvisningen tillhandahålla 
information om kvarvarande risker för 
dessa patientgrupper och, i tillämpliga fall, 
om lämpliga försiktighetsåtgärder. Om 
sådana produkters avsedda användning 
inbegriper behandling av barn eller 
behandling av gravida eller ammande 
kvinnor bör ftalater vara förbjudna från 
och med den 1 januari 2020.

Or. en

Ändringsförslag 192
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel och 
produkter som består av substanser eller 
kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt

9. Produkter som innehåller en substans 
som anses vara ett läkemedel.
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Or. en

Ändringsförslag 193
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga I – del II – punkt 9.2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9.2. Produkter som består av substanser 
eller kombinationer av substanser som är 
avsedda att sväljas, inhaleras eller 
administreras rektalt eller vaginalt och 
som absorberas av eller sprids i kroppen 
ska på motsvarande sätt uppfylla de 
relevanta kraven i bilaga I till direktiv 
2001/83/EG.

utgår

Or. en

Ändringsförslag 194
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga IV – punkt 1 – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. CE-märkningen ska bestå av initialerna 
”CE” enligt följande modell:

1. CE-märkningen ska bestå av initialerna 
”CE” åtföljda av begreppet 
”Medicinteknisk produkt”, enligt följande 
modell:

Or. en

Ändringsförslag 195
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga V – del 1 – punkt 18



AM\936505SV.doc 69/77 PE510.666v02-00

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18. I fråga om produkter i klass III eller 
implanterbara produkter, 
sammanfattningen av säkerhet och kliniska 
prestanda.

18. I fråga om produkter i klass III eller 
implanterbara produkter, 
sammanfattningen av säkerhet och kliniska 
prestanda, åtföljda av det fullständiga 
dataunderlag som samlats in vid den 
kliniska prövningen och den kliniska 
uppföljningen efter utsläppande på 
marknaden.

Or. en

Motivering

En användarvänlig sammanfattande rapport bör göras tillgänglig för allmänheten via 
Eudamed, tillsammans med det fullständiga kliniska dataunderlaget, så att oberoende kliniska 
forskare eller hälso- och sjukvårdspersonal kan undersöka dem.

Ändringsförslag 196
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.2 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är avsedda att kontrollera, diagnostisera, 
övervaka eller korrigera ett hjärtfel eller fel 
i centrala cirkulationssystemet genom 
direkt kontakt med dessa kroppsdelar, i 
vilket fall de tillhör klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter, 
särskilt avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

Or. en

Ändringsförslag 197
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.2 – strecksats 3
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

– särskilt är avsedda att användas i direkt 
kontakt med centrala nervsystemet, i vilket 
fall de tillhör klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter, 
särskilt avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett
fel i centrala nervsystemet genom direkt 
kontakt med dessa kroppsdelar, i vilket 
fall de tillhör klass III,

Or. en

Ändringsförslag 198
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.3 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– särskilt är avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter, 
särskilt avsedda att kontrollera, 
diagnostisera, övervaka eller korrigera ett 
hjärtfel eller fel i centrala 
cirkulationssystemet genom direkt kontakt 
med dessa kroppsdelar, i vilket fall de 
tillhör klass III,

Or. en

Ändringsförslag 199
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga 7 – del III – led 4 – led 4.3 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– särskilt är avsedda att användas i direkt 
kontakt med centrala nervsystemet, i vilket 
fall de tillhör klass III,

– är aktiva eller implanterbara produkter, 
särskilt avsedda att användas i direkt 
kontakt med centrala nervsystemet, i vilket 
fall de tillhör klass III,

Or. en
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Ändringsförslag 200
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 4.4 – strecksats 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– är ryggdiskimplantat och implanterbara 
produkter som kommer i kontakt med 
ryggraden, i vilket fall de tillhör klass III.

– är ryggdiskimplantat, i vilket fall de 
tillhör klass III.

Or. en

Ändringsförslag 201
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 5.1 – stycke 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Fristående programvara ska anses vara 
en aktiv produkt.

Or. en

Ändringsförslag 202
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter vilka som en integrerad del 
innehåller en substans som, om den 
används separat, kan betraktas som ett 
läkemedel enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 2001/83/EEG, inklusive ett 
läkemedel som härrör från blod eller 
plasma från människa, och som har en 

Alla produkter vilka som en integrerad del 
innehåller en substans som, om den 
används separat, kan betraktas som ett 
läkemedel enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 65/65/EEC och som sannolikt 
inverkar på människokroppen med en 
verkan som understöder produktens 
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verkan som understöder produktens 
verkan, tillhör klass III.

verkan, tillhör klass III. 

Or. en

Ändringsförslag 203
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial tillhör klass III, om inte 
nanomaterialet är inkapslat eller bundet 
på ett sådant sätt att det inte kan avges till 
patienten eller användaren när produkten 
används för sitt avsedda ändamål.

Alla produkter som innehåller 
nanomaterial som medvetet är avsedda att 
avges till människokroppen hänförs till
klass III.

Or. en

Ändringsförslag 204
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga VII – del III – punkt 6.9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 205
António Fernando Correia de Campos
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Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

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 
underentreprenörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. 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 
underentreprenörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som ska förutsätta att 
inspektionerna utförs minst en gång om 
året och som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

Or. en

Ändringsförslag 206
Andreas Schwab

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del A – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. Bevis för att 
produkterna är likvärdiga i enlighet med 
avsnitt 4 ska i allmänhet inte anses vara en 
tillräcklig motivering i den mening som 
avses i första meningen i detta stycke.

5. När det gäller implanterbara produkter 
och produkter i klass III ska kliniska 
prövningar genomföras såvida det inte är 
vederbörligen motiverat att enbart förlita 
sig på befintliga kliniska data. För nya 
produkter ska bevis för att produkterna är 
likvärdiga i enlighet med avsnitt 4 inte 
anses vara en tillräcklig motivering i den 
mening som avses i första meningen i detta 
stycke. För produkter som redan finns på 
marknaden och ska prövas på nytt och för 
vilka både kliniska data finns att tillgå 
och data från övervakningen efter 
utsläppande på marknaden inte antyder 
några betänkligheter ur 
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säkerhetssynvinkel kan bevis för att 
produkterna är likvärdiga dock anses vara 
en tillräcklig motivering. För produkter 
som sänts in för den vetenskapliga 
bedömning som föreskrivs i denna 
förordning ska bevisen för att 
produkterna är likvärdiga bedömas av 
samordningsgruppen för medicintekniska 
produkter.

Or. en

Ändringsförslag 207
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Klinisk uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden, nedan kallad klinisk 
uppföljning, är en kontinuerlig process för 
att uppdatera den kliniska utvärderingen 
enligt artikel 49 och del A i denna bilaga 
och ska ingå i tillverkarens plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden. För detta ändamål ska 
tillverkaren proaktivt samla in och 
utvärdera kliniska data från användning i 
eller på människor av en produkt som får 
CE-märkas, inom ramen för det avsedda 
ändamålet enligt det tillämpliga förfarandet 
för bedömning av överensstämmelse, i 
syfte att bekräfta produktens säkerhet och 
prestanda under den förväntade 
livslängden, bekräfta att de identifierade 
riskerna alltjämt är godtagbara och 
identifiera nya risker på grundval av 
faktiska bevis.

1. Klinisk uppföljning efter utsläppandet på 
marknaden, nedan kallad klinisk 
uppföljning, är en kontinuerlig process för 
att uppdatera den kliniska utvärderingen 
enligt artikel 49 och del A i denna bilaga 
och ska ingå i tillverkarens plan för 
övervakning av produkter som släppts ut 
på marknaden. För detta ändamål ska 
tillverkaren proaktivt samla in, registrera i 
det elektroniska system för övervakning 
som avses i artikel 62 och utvärdera 
kliniska data från användning i eller på 
människor av en produkt som får 
CE-märkas, inom ramen för det avsedda 
ändamålet enligt det tillämpliga förfarandet 
för bedömning av överensstämmelse, i 
syfte att bekräfta produktens säkerhet och 
prestanda under den förväntade 
livslängden, bekräfta att de identifierade 
riskerna alltjämt är godtagbara och 
identifiera nya risker på grundval av 
faktiska bevis.

Or. en
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Ändringsförslag 208
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Tillverkaren ska analysera resultaten av 
den kliniska uppföljningen och 
dokumentera dem i en utvärderingsrapport 
som ska ingå i den tekniska 
dokumentationen och med jämna 
mellanrum översändas till de berörda 
medlemsstaterna.

Or. en

Ändringsförslag 209
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XIII – del B – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Ändringsförslag 210
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Alla faser i den kliniska undersökningen 
från de första övervägandena om behovet 
av prövningen 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 den kliniska undersökningen 
från de första övervägandena om behovet 
av prövningen 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. Överensstämmelsen med dessa 
principer bör garanteras med hjälp av ett 
positivt yttrande från en etikkommitté.

Or. pt

Ändringsförslag 211
António Fernando Correia de Campos

Förslag till förordning
Bilaga XIV – del I – punkt 2.7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.7. Den kliniska prövningsrapporten, 
undertecknad av den praktiserande läkaren 
eller en annan behörig person som är 
ansvarig, ska innehålla en kritisk 
bedömning av alla data som samlats in vid 
den kliniska prövningen, även negativa 
resultat.

2.7. Den kliniska prövningsrapporten, 
undertecknad av den praktiserande läkaren 
eller en annan behörig person som är 
ansvarig, ska innehålla alla kliniska data 
som samlats in vid den kliniska prövningen 
och en kritisk bedömning av dessa data, 
även negativa resultat och ska vara 
tillgänglig för allmänheten via det 
elektroniska system som avses i artikel 53.

Or. en

Ändringsförslag 212
Nora Berra

Förslag till förordning
Bilaga XV – punkt 4
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Utrustning för fettsugning. 4. Utrustning för fettsugning och för 
lipolys.

Or. fr


