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KORT BEGRUNDELSE

Ud over de fælles horisontale aspekter, der knytter sig til lovgivningen om medicinsk udstyr, udgør 
denne forordning en række konkrete fremskridt hen imod indførelsen af et klassifikationssystem 
baseret på risiko, standardisering af overensstemmelsesvurderinger af bemyndigede organer og 
obligatorisk indførelse af kliniske forsøg, hvilket alt sammen har ordførerens fulde tilslutning. 

Som følge af de mange ligheder, der findes mellem de to forordninger, er størsteparten af de fremsatte 
ændringsforslag identiske med de, der er blevet fremsat til udkastet til forordning om medicinsk udstyr. 
De anvendelsesfunktioner og de sikkerhedsforhold, der gør sig gældende ved brug af medicinsk udstyr 
til in vitro-diagnostik, kan imidlertid ikke evalueres ud fra de samme kriterier som for medicinsk 
udstyr. Derfor er visse ændringsforslag vedrørende medicinsk udstyr ganske enkelt hverken beregnet 
til eller hensigtsmæssige i nærværende forordning.  

Ordføreren har ønsket at indføje visse specifikke ændringer vedrørende følgende punkter:

Undtagelse af “internt brug”

Det nugældende direktiv 98/79/EF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik tillader 
sundhedsinstitutioner at udvikle deres eget medicinske udstyr til in vitro-diagnostik, hvis 
beregnet til internt brug, uden dermed at være underlagt reglerne i den gældende lovgivning, 
uanset typen af udstyr. Det nye forslag til forordning indskrænker rækkevidden af undtagelsen 
til klasse A, B og C, således at testning i klasse D (f.eks. hiv-tests) foretaget internt i 
institutionen fremover skal efterleve den fremtidige forordning. Ordføreren tilslutter sig denne 
tilgang i betragtning af følsomheden af det pågældende udstyr og er ligeledes tilhænger af 
muligheden for en undtagelse fra procedurerne til overensstemmelsesvurdering af 
sundhedsmæssige grunde, jf. artikel 45. Det er ordførerens opfattelse, at det ikke desto mindre 
er nødvendigt at tydeliggøre, hvilke typer sundhedsinstitutioner, der skal kunne være omfattet 
af denne undtagelse. 

Inklusion af "prædiktive" genetiske tests

Ordføreren for udtalelsen støtter Kommissionens forslag om, at der i den nugældende forordning 
inkluderes genetiske test, såkaldt "prædiktive" tests, der kan give oplysninger om arvelige anlæg for en 
bestemt lidelse eller sygdom. Det vil dog være hensigtsmæssigt at indføre en definition på genetiske 
tests og indføje visse præciseringer med henblik på at sikre, at samtlige disse typer tests bliver behørigt 
reguleret.  

Ordføreren anerkender, at det tilfalder medlemsstaterne at vælge, hvordan de vil reagere på de etiske 
spørgsmål, som rejser sig i forbindelse med anvendelse af visse af disse tests. 

Ordføreren er dog samtidig af den opfattelse, at der er mulige sammenfald i de forskellige 
holdninger til de reguleringsmæssige rammer for tilgængeligheden af visse typer udstyr og 
udstyr til selvtestning (samtykke, recepter) og opfordrer medlemsstaterne til at afsøge disse 
muligheder.
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen fra sag til sag afgøre, om et 
produkt falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
eller tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik. 

(8) Det bør være medlemsstaternes ansvar 
fra sag til sag at afgøre, om et produkt 
falder ind under denne forordnings 
anvendelsesområde. Om nødvendigt kan 
Kommissionen, eksempelvis hvis de trufne 
beslutninger på nationalt niveau om det 
samme produkt varierer medlemsstaterne 
imellem, fra sag til sag afgøre, om 
produktet falder ind under definitionen af 
medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik 
eller tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik 

Or. en

Begrundelse

Der skal være overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 3, stk. 1.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 25 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(25a) For at sikre, at risikoen for skader 
såvel som risikoen for producentens fallit 
ikke lægges over på patienter, der er 
blevet skadet af medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik, og at betalerne holdes 
ansvarlige for betaling af udgifterne til 
behandling, skal fabrikanterne tegne en 
ansvarsforsikring med behørig 
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minimumsdækning.

Or. en

Begrundelse

Der gælder i overensstemmelse med direktiv 85/374/EØF om produktansvar endnu ingen 
forpligtelse til at tegne forsikringer til at dække skader. Dermed flyttes risikoen for skader, 
såvel som risikoen for fabrikantens fallit, på urimelig vis over på patienter, der skades af 
defekt udstyr og på de betalere, der har ansvaret for at betale for behandlingen. I 
overensstemmelse med de regler, der allerede gælder på området for lægemidler, bør 
producenterne også forpligtes til at tegne en ansvarsforsikring med passende minimumsbeløb 
til dækning. 

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

(32) For medicinsk udstyr klassificeret 
som klasse C eller D bør fabrikanterne 
sammenfatte de vigtigste aspekter af 
udstyrets sikkerhed og ydeevne og 
resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

Or. en

Begrundelse

For at undgå tvetydighed i forhold til formuleringen af artikel24. 

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 1 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

- diagnosticering, forebyggelse, 
forudsigelse, overvågning, behandling eller 
lindring af sygdomme
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Or. en

Begrundelse

Det skal tydeliggøres, at testning med det formål at forudsige sygdomme, udgør in vitro-
diagnostik (IVD) og henhører under IVD-forordningens anvendelsesområde. Dette skal 
gælde, hvad enten testningen har høj prognosticeringsevne (f.eks. en genetisk test for 
Huntingtons chorea), eller kun frembringer oplysninger om lettere forhøjet sygdomsrisiko 
(såsom testning for arvelige anlæg for en række almindelige sygdomme).

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. “genetisk testning”: en test foretaget 
af sundhedsmæssige grunde, og som 
omfatter analyse af biologiske prøver af 
menneskelig oprindelse med det 
specifikke formål at identificere de 
genetiske karakteristika ved en person, 
som er enten arvet eller erhvervet i den 
tidlige, prænatale udvikling

Or. en

Begrundelse

Eftersom denne forordning indeholder regler om udstyr til in vitro-diagnostik beregnet til 
genetisk testning, bør ”genetisk testning” være defineret. 

Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) "engangsudstyr": udstyr, der er 
beregnet til kun at blive brugt én gang og 
kun til en individuel patient i forbindelse 
med ét enkelt indgreb.

(8) "engangsudstyr": udstyr, der er 
beregnet til at blive brugt til en individuel 
patient i forbindelse med ét enkelt indgreb 
og som ved test er konstateret umuligt at 
genbruge.

Dette indgreb kan omfatte flere Dette indgreb kan omfatte flere 
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anvendelser eller langvarig brug på samme 
patient 

anvendelser eller langvarig brug på samme 
patient 

Or. en

Begrundelse

Fabrikanterne bør ikke kunne betegne deres produkter “engangsudstyr” uden at kunne 
fremlægge objektiv dokumentation for, at det medicinske udstyr er umuligt at genbruge.

Ændringsforslag 7

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) "udstyr beregnet til engangsbrug": 
udstyr, der er beregnet til at blive brugt til 
en individuel patient i forbindelse med ét 
enkelt indgreb, og som det ikke er blevet 
påvist at være umuligt at genbruge

Or. en

Begrundelse

I forlængelse af definitionen af “engangsudstyr” bør det for engangsudstyr, som det ikke er 
påvist kun kan anvendes én gang, gælde, at muligheden for rekonditionering overlades til den 
ansvarlige for rekonditioneringen, hvis denne rekonditionering er sikker og i 
overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 15. Oplysningerne på etiketten og i 
brugsvejledningen (jf. som fastsat i sektion 19.2 og 19.3 i bilag I) bør tilsvarende ændres, så 
de afspejler sondringen mellem ”engangsudstyr” og ”udstyr beregnet til engangsbrug”.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 8 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8b) “flergangsudstyr”: udstyr der kan 
genanvendes og ledsages af oplysninger 
om de korrekte fremgangsmåder til at 
muliggøre genanvendelse, herunder 
rensning, desinfektion, indpakning og, 
hvis relevant, metode til sterilisering af det 
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udstyr, der skal gensteriliseres, og 
eventuelle begrænsninger i antallet af 
genanvendelser;

Or. en

Begrundelse

For at tydeliggøre og skelne fra udstyr “beregnet til engangsbrug”, bør udstyr som er påvist 
at kunne genanvendes, defineres som ”flergangsudstyr”. 

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Artikel 2 – nr. 15 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a. “informationssamfundets tjeneste”: 
enhver tjeneste i informationssamfundet, 
dvs. enhver tjeneste, der normalt ydes mod 
betaling, og som teleformidles ad 
elektronisk vej på individuel anmodning 
fra en tjenestemodtager

Or. en

Begrundelse

Det sprog, der bruges vedrørende DTC-internetsalg kan gøres meget klarere ved som 
minimum at gengive den hævdvundne EU-definition på ”informationssamfundets tjenester” 
fra direktiv 98/48/EF i stedet for blot at henvise hertil.

Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Artikel 3 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af 
produkter falder ind under definitionerne af 
"medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik" 

Kommissionen kan på eget initiativ eller 
skal efter anmodning af en medlemsstat 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
fastlægge, hvorvidt et specifikt produkt 
eller en specifik kategori eller gruppe af
produkter falder ind under definitionerne af 
"medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik" 



PA\931903DA.doc 9/30 PE508.086v01-00

DA

eller "tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 84, 
stk. 3.

eller "tilbehør til medicinsk udstyr til in 
vitro-diagnostik". Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
undersøgelsesproceduren i artikel 84, 
stk. 3.

Or. en

Ændringsforslag 11

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

5. Med undtagelse af artikel 59, stk. 4, 
finder kravene i denne forordning ikke 
anvendelse på udstyr klassificeret i klasse 
A, B og C, jf. Reglerne i bilag VII, og 
fremstillet og anvendt i én enkelt 
sundhedsinstitution, såfremt fremstillingen 
og anvendelsen af dette udstyr er omfattet 
af ét enkelt kvalitetsstyringssystem under 
sundhedsinstitutionen, og at 
sundhedsinstitutionen opfylder standard 
EN ISO 15189 eller en anden tilsvarende 
anerkendt standard. Kravene fastsat i 
denne forordning gælder dog fortsat for 
kliniske eller kommercielle patologiske 
laboratorier, der ikke udfører 
sundhedspleje (dvs. pleje og behandling af 
patienter), eller ikke har fremme af den 
offentlige sundhed som deres primære 
formål.  Medlemsstaterne kan kræve, at 
sundhedsinstitutionerne forelægger den 
kompetente myndighed en liste over sådant 
udstyr, som er blevet fremstillet og anvendt 
på deres område, og kan indføre yderligere 
sikkerhedskrav over for fremstillingen og 
anvendelsen af det pågældende udstyr.

Or. en

Begrundelse

Det bør klart fremgå, at undtagelsen kun gælder institutioner, der indgår i det offentlige 
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sundhedssystem.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Hvis der ikke findes harmoniserede 
standarder, eller hvis disse er 
utilstrækkelige, tillægges Kommissionen 
beføjelser til at vedtage fælles tekniske 
specifikationer for så vidt angår de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, den tekniske 
dokumentation, der er fastsat i bilag II, og 
den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

1. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage fælles tekniske specifikationer for 
så vidt angår de generelle krav til sikkerhed 
og ydeevne, der er fastsat i bilag I, den 
tekniske dokumentation, der er fastsat i 
bilag II, og den kliniske dokumentation og 
opfølgningen, efter at udstyret er bragt i 
omsætning, der er fastsat i bilag XII. De 
fælles tekniske specifikationer vedtages i 
form af gennemførelsesretsakter efter den i 
artikel 84, stk. 3, omhandlede 
undersøgelsesprocedure.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre overensstemmelse med den nye forordning om EU-standardisering og navnlig 
sikre optimal anvendelse af hele spektret af relevante tekniske specifikationer. Se også 
ændringsforslaget, der indføjer et afsnit 1a (nyt) i denne henseende.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Kommissionen drager omsorg for, at 
den i forbindelse med vedtagelse af fælles 
tekniske standarder, jf. stk. 1, ikke 
undergraver sammenhængen i EU-
standardiseringssystemet. De fælles 
tekniske standarder anses for 
sammenhængende, hvis de ikke er i 
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modstrid med EU-standarderne, således 
forstået at de dækker områder, hvor der 
ikke eksisterer harmoniserede standarder, 
hvor der ikke planlægges vedtagelse af 
EU-standarder inden for en overskuelig 
fremtid, hvor markedet ikke har taget de 
eksisterende standarder til sig eller hvor 
sådanne standarder er forældede eller er 
påvist som værende klart utilstrækkelige i 
henhold til tilsyns- eller overvågningsdata 
og hvor der ikke er planlagt 
gennemførelse af tekniske specifikationer 
fra national ret som anvendelige EU-
standardiseringsenheder inden for en 
overskuelig fremtid.

Or. en

Begrundelse

Dette skal sikre overensstemmelse med den nye forordning om EU-standardisering og navnlig 
sikre optimal anvendelse af hele spektret af relevante tekniske specifikationer.

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 b (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b. Kommissionen vedtager fælles 
tekniske standarder, jf. stk. 1, efter 
samråd med Koordinationsgruppen for 
Medicinsk Udstyr (MDCG), som også skal 
omfatte en repræsentant for den 
europæiske standardiseringsorganisation.

Or. en

Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 7 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanterne sikrer, at udstyret ledsages af 
de oplysninger, der skal gives i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 17, 
på et officielt EU-sprog, som er let at 
forstå for den tilsigtede bruger. Det 
bestemmes ved lov i de medlemsstater, 
hvor udstyret gøres tilgængeligt for 
brugeren, hvilke(t) sprog fabrikantens 
oplysninger skal foreligge på.

Fabrikanterne sikrer, at udstyret ledsages af 
de brugsvejledninger og 
sikkerhedsoplysninger, der skal gives i 
overensstemmelse med bilag I, afsnit 17, 
på et sprog, som er let at forstå for den 
tilsigtede bruger, som fastsat af den 
pågældende medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Patienter og brugere skal have adgang til disse oplysninger på deres eget sprog.

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
denne myndighed. De skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget. 

9. Fabrikanterne skal som svar på en 
kompetent national myndigheds 
begrundede anmodning forelægge den al 
den information og dokumentation, der er 
nødvendig for at påvise produktets 
overensstemmelse med lovgivningen, på et 
officielt EU-sprog, som er let at forstå for 
denne myndighed. De skal, hvis denne 
myndighed anmoder herom, samarbejde 
med den om korrigerende foranstaltninger, 
der er truffet for at undgå risici i 
forbindelse med udstyr, som er bragt i 
omsætning eller ibrugtaget. 

Hvis en kompetent myndighed finder eller 
har grund til at antage, at en anordning 
har forårsaget skade, drager den omsorg 
for, at den eventuelt skadede bruger, 
brugerens rettighedserhverver, brugerens 
sundhedsforsikringsselskab eller andre 
tredjeparter, der berøres af skaden påført 
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brugeren, også kan udbede sig de i første 
afsnit omhandlede oplysninger fra 
fabrikanten. 

Or. en

Begrundelse

Før i tiden har tilskadekomne brugere såvel som den lovpligtige forsikring, der har måttet 
betale udgifterne til behandling, ofte afholdt sig fra at sagsøge for kompensation, fordi det 
ikke stod klart, hvorvidt anordningen var defekt og forårsagede skaden. Den forstærkede ret 
til oplysning fjerner denne risiko ved manglen på oplysninger.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 10 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fabrikanterne skal tegne en 
hensigtsmæssig ansvarsforsikring, der 
dækker enhver skade, som deres udstyr 
kan påføre brugerne. Forsikringen skal 
som minimum dække skader i følgende 
tilfælde:
a) brugeren mister livet eller kvæstes, eller
b) flere brugere mister livet eller kvæstes 
som følge af anvendelse af samme 
anordning. 

Or. en

Begrundelse

Der gælder i overensstemmelse med direktiv 85/374/EØF om produktansvar endnu ingen 
forpligtelse til at tegne forsikringer til at dække skader. Dermed flyttes risikoen for skader, 
såvel som risikoen for fabrikantens fallit, på urimelig vis over på patienter, der skades af 
defekt udstyr og på de betalere, der har ansvaret for at betale for behandlingen. I 
overensstemmelse med de regler, der allerede gælder på området for lægemidler, bør 
producenterne også forpligtes til at tegne en ansvarsforsikring med passende minimumsbeløb 
til dækning. 

Ændringsforslag 18

Forslag til forordning
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Artikel 11 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) fabrikanten har udpeget en bemyndiget 
repræsentant i overensstemmelse med 
artikel 9

b) fabrikanten er identificeret og har
udpeget en bemyndiget repræsentant i 
overensstemmelse med artikel 9

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at importøren har fastslået fabrikantens identitet.

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 2 – litra f a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

fa) fabrikanten har tegnet en behørig 
ansvarsforsikring, jf. første afsnit i 
artikel 8, stk. 10, medmindre importøren 
selv kan sikre fyldestgørende 
forsikringsdækning opfyldende de 
selvsamme krav. 

Or. en

Begrundelse

Importøren skal sikre, at fabrikanten efterlever sine forpligtelser vedrørende forsikring. 

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 11 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og eventuelt dennes 
bemyndigede repræsentant og træffer i 

7. Importører, der finder eller har grund til 
at tro, at udstyr, som de har bragt i 
omsætning, ikke er i overensstemmelse 
med denne forordning, underretter 
omgående fabrikanten og, hvis relevant,
dennes bemyndigede repræsentant og 
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givet fald de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage. 
Hvis udstyret udgør en risiko, underretter 
de også straks de kompetente myndigheder 
i de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 43 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger.

sikrer, hvis hensigtsmæssigt, at der træffes 
de nødvendige korrigerende 
foranstaltninger for at bringe det 
pågældende udstyr i overensstemmelse, 
trække det tilbage eller kalde det tilbage, 
samt at foranstaltningerne implementeres. 
Hvis udstyret udgør en risiko, underretter 
de også straks de kompetente myndigheder 
i de medlemsstater, hvor de har gjort 
udstyret tilgængeligt og, hvis det er 
relevant, det bemyndigede organ, der har 
udstedt en attest i overensstemmelse med 
artikel 43 for det pågældende udstyr, og 
giver nærmere oplysninger om navnlig den 
manglende overensstemmelse og de 
korrigerende foranstaltninger, de har 
truffet.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at undgå en udvanding af informationerne og ansvaret, gøres fabrikanten, 
eller i hensigtsmæssigt omfang dennes autoriserede repræsentant, til de eneste med ansvar 
for at træffe korrigerende foranstaltninger vedrørende produktet. Importørerne bør ikke 
selvstændigt træffe korrigerende foranstaltninger, men alene implementere disse 
foranstaltninger i overensstemmelse med fabrikanternes beslutninger. 

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden i væsentlig grad at 
ændre dets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, skal sikre, at 
artiklen ikke forringer udstyrets sikkerhed 
og ydeevne. Dokumentation skal stilles til 
rådighed for de kompetente myndigheder i 

1. Enhver fysisk eller juridisk person, der 
gør en artikel tilgængelig på markedet, som 
er specifikt beregnet til at erstatte en 
identisk eller lignende integreret del eller 
komponent i udstyr, der er defekt eller 
slidt, for at opretholde eller genoprette 
udstyrets funktion uden at ændre dets 
ydeevne eller sikkerhedsegenskaber, skal 
sikre, at artiklen ikke forringer udstyrets 
sikkerhed og ydeevne. Dokumentation skal 
stilles til rådighed for de kompetente 
myndigheder i medlemsstaterne. 
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medlemsstaterne. 

Or. en

Begrundelse

Udtrykket “i væsentlig grad” kan give anledning til divergerende fortolkninger af forholdene 
og, fordi det er så vagt, til usammenhængende opfyldelse af forpligtelserne. Ændringer af 
funktions- eller sikkerhedsforhold bør under alle omstændigheder føre til, at produktet 
omklassificeres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 19 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. En artikel, som er specielt beregnet til at 
erstatte en del eller en komponent, der 
indgår i udstyr, og som i væsentlig grad
ændrer udstyrets ydeevne eller 
sikkerhedsegenskaber, betragtes som 
udstyr.

2. En artikel, som er specielt beregnet til at 
erstatte en del eller en komponent, der 
indgår i udstyr, og som ændrer udstyrets 
ydeevne eller sikkerhedsegenskaber, 
betragtes som udstyr og skal opfylde de 
krav, der er opstillet ved denne 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Udtrykket “i væsentlig grad” vil kunne give anledning til divergerende fortolkninger af 
forholdene og, fordi det er så vagt, til usammenhængende opfyldelse af forpligtelserne. 
Ændringer af funktions- eller sikkerhedsforhold bør under alle omstændigheder føre til, at 
produktet omklassificeres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 24 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Får så vidt angår udstyr, der er 
klassificeret i klasse C og D, bortset fra 
udstyr til evaluering af ydeevne, udarbejder 
fabrikanten en sammenfatning af sikkerhed 
og ydeevne. Den skal være formuleret på 

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

en måde, der tydeligt forstås af den 
tilsigtede bruger, og affattet på det 
officielle sprog i det land, hvor udstyret 
markedsføres. Udkastet til denne 
sammenfatning skal indgå i den 
dokumentation, der skal forelægges det 
bemyndigede organ, der deltager i 
overensstemmelsesvurderingen i 
overensstemmelse med artikel 40, og det 
skal valideres af dette organ.

Or. en

Begrundelse

Dette dokument bør være offentligt tilgængeligt og være skrevet på et sprog, der er 
letforståeligt for brugere, sundhedspersonale og patienter. 

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at etablere ensartede forpligtelser for de bemyndigede organer i alle 
medlemsstaterne og for at sikre rimelige og lige vilkår bør udtrykket ”minimum-” udgå.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Artikel 27 – stk. 2



PE508.086v01-00 18/30 PA\931903DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
ændre eller udbygge mindstekravene i 
bilag VI på baggrund af den tekniske 
udvikling og under hensyntagen til de 
mindstekrav, der er nødvendige for at 
vurdere specifikt udstyr eller specifikke 
kategorier eller grupper af udstyr.

2. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 85 for at 
ændre eller udbygge kravene i bilag VI på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyntagen til de krav, der er 
nødvendige for at vurdere specifikt udstyr 
eller specifikke kategorier eller grupper af 
udstyr.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at etablere ensartede forpligtelser for de bemyndigede organer i alle 
medlemsstaterne og for at sikre rimelige og lige vilkår bør udtrykket ”minimum-” udgå.

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Notifikationen skal klart præcisere 
omfanget af udpegelsen med angivelse af 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer 
og den type af udstyr, som det 
bemyndigede organ er bemyndiget til at 
vurdere. 

Notifikationen skal klart præcisere 
omfanget af udpegelsen med angivelse af 
de 
overensstemmelsesvurderingsaktiviteter, 
de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
de risikoklasser og den type af udstyr, som 
det bemyndigede organ er bemyndiget til at 
vurdere. 

Or. en

Begrundelse

Notifikationen bør om nødvendigt specificere, hvilke klasser af udstyr, de bemyndigede 
myndigheder er bemyndigede til at vurdere. Visse slags højrisikoudstyr bør kun vurderes af 
bemyndigede organer, der opfylder specifikke krav fastsat af Kommissionen via 
gennemførelsesretsakter.
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Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Artikel 31 – stk. 4 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter oprette en liste 
over koder og de tilsvarende typer af udstyr 
for at fastlægge omfanget af den udpegelse 
af bemyndigede organer, som 
medlemsstaterne skal angive i deres 
notifikation. Disse gennemførelsesretsakter 
vedtages efter rådgivningsproceduren i 
artikel 84, stk. 2.

Kommissionen kan ved hjælp af 
gennemførelsesretsakter oprette en liste 
over koder og de tilsvarende risikoklasser 
og typer af udstyr for at fastlægge 
rammerne for udpegelsen af bemyndigede 
organer, som medlemsstaterne skal anføre i 
deres notifikation. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
rådgivningsproceduren i artikel 84, stk. 2.

Or. en

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 2 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Mindst 14 dage inden en afgørelse 
underretter den kompetente myndighed 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og Kommissionen om sin påtænkte 
afgørelse.

Mindst 14 dage inden en afgørelse 
underretter den kompetente myndighed 
Koordinationsgruppen for Medicinsk 
Udstyr og Kommissionen om sin påtænkte 
afgørelse. Denne afgørelse gøres offentlig 
tilgængelig i en EU-database.

Or. en

Begrundelse

Denne afgørelse skal være tilgængelig med henblik på at lette harmoniseringen af praksisser i
EU.

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Artikel 39 – stk. 3 – afsnit 1
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen kan på anmodning af en 
medlemsstat eller på eget initiativ ved 
hjælp af gennemførelsesretsakter træffe 
afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 
klassificering. 

Kommissionen kan på eget initiativ eller 
skal efter anmodning af en medlemsstat 
ved hjælp af gennemførelsesretsakter 
træffe afgørelse om anvendelsen af 
klassifikationskriterierne i bilag VII på et 
givet udstyr eller kategori eller gruppe af 
udstyr med henblik på at fastslå deres 
klassificering. En sådan afgørelse træffes 
navnlig med henblik på at divergerende 
afgørelser vedrørende klassifikation af 
udstyr mellem medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Den nuværende version af artikel 39 indeholder ikke nogen klar procedure for tilfælde af 
divergerende vurderinger af udstyr foretaget af forskellige kompetente myndigheder. I 
sådanne tilfælde skal Kommissionen have det endelige ord om anvendelsen af en specifik 
regel vedrørende en given anordning med henblik på at sikre ensartet gennemførelse i hele 
EU. 

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Artikel 40 – stk. 9 – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- mindstehyppigheden af uanmeldte 
fabriksinspektioner og stikprøvekontrol, 
som de bemyndigede organer skal 
gennemføre i overensstemmelse med bilag 
VIII, afsnit 4.4, under hensyntagen til 
risikoklasse og type af udstyr

udgår

Or. en

Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektionsbesøg i bilag VIII, sektion 4.4, skal tydeligt fremgå for at 
styrke de nødvendige styringsmekanismer og sikre uanmeldte inspektioner på samme niveau 
og med samme hyppighed i alle medlemsstaterne. Der bør derfor foretages inspektionsbesøg 
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mindst én gang i hver certificeringscyklus og for hver fabrikant og generisk gruppe af udstyr. 
På grund af den afgørende betydning af dette instrument, anvendelsesområdet og 
procedurerne for de uanmeldte inspektioner bør de fremgå af selve forordningen og ikke af 
afledte regler, såsom i en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Denne bestemmelse skal fremgå klart, så der ikke er grundlag for divergerende fortolkninger.

Ændringsforslag 32

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

Indberetning af hændelser og sikkerhedsrelaterede korrigerende foranstaltninger bør ikke 
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kun nævne alvorlige forhold, men alle forhold og, i forlængelse heraf, jf. definitionen af 
hændelse i artikel 2, stk. 51, inkludere alle uønskede bivirkninger.

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Artikel 59 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold. 
Medlemsstaterne drager tillige omsorg 
for, at der stilles andre former for 
indberetning af formodede hændelser til 
de nationale kompetente myndigheder til 
rådighed for sundhedspersonale, brugere 
og patienter.

Or. en

Begrundelse

Dette kan udgøre en begrænsning for visse brugere, der eventuelt ikke har adgang til 
internettet eller den fornødne kunnen til at bruge sådanne midler. De nationale myndigheder 
skal derfor etablere andre former for indberetning.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Artikel 60 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. De i artikel 60, stk. 5, omhandlede 
indberetninger og oplysninger skal også 
automatisk overføres, hvad angår den 
pågældende anordning, via det 
elektroniske system til det bemyndigede 
organ, der udstedte attesten, jf. artikel 43.

Or. en
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Begrundelse

Indarbejdelsen af de bemyndigede organer i informationsudvekslingen mellem 
markedstilsynsmyndighederne skal udvides og defineres tydeligt. I særdeleshed har de 
bemyndigede organer – inden for rammerne af automatiserede, harmoniserede 
kommunikationsprocedurer – brug for konsoliderede oplysninger, så de kan genkende 
udviklingstræk, tage nye oplysninger øjeblikkeligt i betragtning og reagere hurtigt og 
hensigtsmæssigt på episoder og hændelser.

Ændringsforslag 35

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis den kompetente myndighed for så 
vidt angår indberetninger, der modtages i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, 
konstaterer, at indberetningerne vedrører et 
alvorligt forhold, underretter den straks det 
elektroniske system om disse 
indberetninger, jf. artikel 60, medmindre 
fabrikanten allerede har indberettet 
samme forhold.

Hvis den kompetente myndighed for så 
vidt angår indberetninger, der modtages i 
overensstemmelse med artikel 59, stk. 3, 
konstaterer, at indberetningerne vedrører et 
forhold, underretter den straks det 
elektroniske system om disse 
indberetninger, jf. artikel 60.

Or. en

Begrundelse

Indberetninger bør videregives til det elektroniske system under alle omstændigheder, navnlig 
for at sikre, at alle oplysninger er i cirkulation. 

Ændringsforslag 36

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller 
laboratorieundersøgelser af passende 
stikprøver. De tager hensyn til etablerede 

1. De kompetente myndigheder 
gennemfører passende kontrol af udstyrets 
egenskaber og ydeevne, herunder om 
nødvendigt gennemgang af dokumentation 
og fysisk kontrol eller 
laboratorieundersøgelser af passende 
stikprøver. De tager hensyn til etablerede 
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principper for risikovurdering og 
risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver, og om 
nødvendigt og begrundet, få adgang til de 
erhvervsdrivendes lokaler og til at tage de 
nødvendige stikprøver af udstyret. De kan 
destruere eller på anden vis ubrugliggøre 
udstyr, der udgør en alvorlig risiko, hvis de 
anser det for nødvendigt.

principper for risikovurdering og 
risikostyring og til overvågningsdata og 
klager. De kompetente myndigheder kan 
forlange, at de erhvervsdrivende 
fremlægger den dokumentation og de 
oplysninger, som er nødvendige for, at de 
kan udføre deres opgaver og få adgang til 
de erhvervsdrivendes lokaler og til at tage 
de nødvendige stikprøver af udstyret til 
analyse på et officielt laboratorium. De 
kan destruere eller på anden vis 
ubrugliggøre udstyr, der udgør en alvorlig 
risiko, hvis de anser det for nødvendigt. 

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder skal ikke behøve at begrunde en inspektion.

Ændringsforslag 37

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. De kompetente myndigheder udpeger 
inspektører, der bemyndiges til at udføre 
den i stk. 1 omhandlede kontrol. Disse 
inspektører kan bistås af eksperter 
udpeget af den kompetente myndighed. 
Kontrollerne udføres af inspektørerne i 
den medlemsstat, hvor den 
erhvervsdrivende er etableret. 

Or. en

Begrundelse

De kompetente myndigheder bør udpege de inspektører, der skal varetage 
kontrolaktiviteterne.

Ændringsforslag 38

Forslag til forordning
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Artikel 65 – stk. 5 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5a. Medmindre andet gælder i henhold til 
en international aftale mellem EU og 
tredjelande, finder de i stk. 1 omtalte 
kontroller også sted på anlæg tilhørende 
en erhvervsdrivende etableret i et 
tredjeland, såfremt det er hensigten at 
indføre udstyret på EU’s marked.  

Or. en

Begrundelse

Kontrolbesøg fra medlemsstaternes kompetente myndigheders side bør være mulige på 
virksomheder i tredjelande, såfremt udstyret markedsføres på EU’s marked.

Ændringsforslag 39

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5b. Efter hver kontrol, jf. stk. 1, 
rapporterer den pågældende kompetente 
myndighed til den kontrollerede 
erhvervsdrivende om niveauet af 
efterlevelse af denne forordning. Inden 
rapporten vedtages, giver den kompetente 
myndighed den pågældende 
erhvervsdrivende lejlighed til at fremsætte 
bemærkninger. 

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt, at den inspicerede enhed er underrettet om udfaldet af inspektionen og får 
mulighed for at fremsætte bemærkninger.

Ændringsforslag 40

Forslag til forordning
Artikel 65 – stk. 5 c (nyt) 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

5c. Kommissionen opstiller detaljerede 
retningslinjer for principperne for 
udførelse af den i denne artikel 
omhandlede kontrol, herunder navnlig 
inspektørernes kvalifikationer, og om 
kontrolbesøgsordninger og adgang til 
data og oplysninger, der opbevares af 
erhvervsdrivende. 

Or. en

Begrundelse

Formuleringen af retningslinjer bør skabe en harmoniseret tilgang til kontrolaktiviteterne i 
EU.

Ændringsforslag 41

Forslag til forordning
Artikel 90 – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

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

Or. en

Begrundelse

For at sikre overensstemmelse med direktivet om medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 42

Forslag til forordning
Bilag I – afsnit 17.2 – punkt a a (nyt) 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

aa) Angivelsen “Denne vare er medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik”.

Or. en
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Begrundelse

Den bør være tydeligt mærket som sådan på etiketten.

Ændringsforslag 43

Forslag til forordning
Bilag VI – Overskrift

Kommissionens forslag Ændringsforslag

MINDSTEKRAV, SOM SKAL VÆRE 
OPFYLDT AF DE BEMYNDIGEDE 
ORGANER

KRAV, SOM SKAL VÆRE OPFYLDT 
AF DE BEMYNDIGEDE ORGANER

Or. en

Ændringsforslag 44

Forslag til forordning
Bilag VII – afsnit 2.3 – punkt f – led iii a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

iiia) udstyr beregnet til at blive anvendt til 
prognosticering

Or. en

Begrundelse

Brugen af sygdomsprognosticering bliver stadig mere udbredt inden for sektoren for 
molekylær diagnostik, eksempelvis ved tests såsom Agendias MammaPrint og Genomic 
Healths Oncotype DX, der begge anvendes til at udarbejde prognosetal for sandsynligheden 
for sygdommens genkomst i brystkræftpatienter efter operation.

Ændringsforslag 45

Forslag til forordning
Bilag VIII – afsnit 3.2 – punkt d – led 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

- procedurer til identificering af produktet, 
som udarbejdes og ajourføres på grundlag 

- procedurer til identificering og sporing af 
produktet, som udarbejdes og ajourføres på 
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af tegninger, specifikationer eller andre 
relevante dokumenter i alle 
fremstillingsfaser

grundlag af tegninger, specifikationer eller 
andre relevante dokumenter i alle 
fremstillingsfaser

Or. en

Begrundelse

Produktets og af dets deles eller komponenters sporbarhed i udviklings- og 
produktionsprocesserne er en grundlæggende del af kvalitetssikringssystemets funktionsmåde 
og derfor af evalueringen i forbindelsen hermed.

Ændringsforslag 46

Forslag til forordning
Bilag VIII – afsnit 4.4 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

Det bemyndigede organ skal tilfældigt og 
mindst én gang hvert femte år for hver 
fabrikant og generisk gruppe udstyr
gennemføre uanmeldte fabriksinspektioner 
på de relevante fremstillingsanlæg og, 
hvis det er hensigtsmæssigt, hos 
fabrikantens leverandører og/eller 
underentreprenører.  Det bemyndigede 
organ skal udarbejde en plan for uanmeldte 
inspektioner, som ikke må videregives til 
fabrikanten. Under sådanne inspektioner 
skal det bemyndigede organ om 
nødvendigt foretage eller anmode om at 
foretage prøvninger for at kontrollere, om 
kvalitetsstyringssystemet fungerer 
tilfredsstillende. Det tilstiller fabrikanten 
en inspektionsrapport og en 
prøvningsrapport. 

Or. en

Begrundelse

Antallet af uanmeldte inspektionsbesøg i afsnit 4.4 skal fremgå tydeligt for at styrke de 
nødvendige styringsmekanismer og sikre uanmeldte inspektioner på samme niveau og med 
samme hyppighed i alle medlemsstaterne. Der bør derfor foretages inspektionsbesøg mindst 
én gang i hver certificeringscyklus og for hver fabrikant og generisk gruppe udstyr. På grund 
af den afgørende betydning af dette instrument, anvendelsesområdet og procedurerne for de 
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uanmeldte inspektioner bør de fremgå af selve forordningen og ikke af afledte regler, såsom i 
en gennemførelsesretsakt.

Ændringsforslag 47

Forslag til forordning
Bilag VIII – afsnit 5.3 – punkt 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Det bemyndigede organ behandler 
anmodningen ved hjælp af personale med 
dokumenteret viden og erfaring med den 
pågældende teknologi. Det bemyndigede 
organ kan kræve, at anmodningen 
suppleres med yderligere prøvninger eller 
dokumentation, for at det kan vurdere, om 
udstyret er i overensstemmelse med denne 
forordnings krav. Det bemyndigede organ 
skal gennemføre passende fysiske 
prøvninger eller laboratorieprøvninger i 
forbindelse med udstyret eller anmode 
fabrikanten om at foretage disse 
prøvninger.

Det bemyndigede organ behandler 
anmodningen ved hjælp af personale med 
dokumenteret viden og erfaring med den 
pågældende teknologi. Det bemyndigede 
organ sikrer, at fabrikantens ansøgning i 
fyldestgørende omfang beskriver 
anordningens udformning, 
fremstillingsproces og ydeevne og 
muliggør en vurdering af, hvorvidt 
produktet opfylder de krav, der er fastsat i 
denne forordning. De bemyndigede 
organer fremsætter bemærkninger om 
konformiteten angående følgende:

- den generelle beskrivelse af produktet
- udformningsspecifikationer, herunder 
beskrivelse af de løsninger, der er indført 
for at opfylde de essentielle krav
- de systematiske procedurer, der 
anvendes til udformningsprocessen og de 
teknikker, der anvendes til kontrol, 
overvågning og verifikation af 
anordningens udformning. 
Det bemyndigede organ kan kræve, at 
anmodningen suppleres med yderligere 
prøvninger eller dokumentation, for at det 
kan vurdere, om udstyret er i 
overensstemmelse med denne forordnings 
krav. Det bemyndigede organ skal 
gennemføre passende fysiske prøvninger 
eller laboratorieprøvninger i forbindelse 
med udstyret eller anmode fabrikanten om 
at foretage disse prøvninger.

Or. en
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Begrundelse

Kravene om konformitetsvurdering baseret på granskning af udformningsspecifikationerne 
bør konkretiseres og ændres ved at overtage allerede eksisterende krav vedrørende vurdering 
af fabrikantens ansøgning, der er beskrevet i de bemyndigede organers frivillige 
adfærdskodeks.


