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KORTFATTAD MOTIVERING

Denna förordning kompletterar de gemensamma, horisontella aspekterna av lagstiftningen om 
medicintekniska produkter, och medför också en rad konkreta framsteg när det gäller 
införande av riskbaserad klassificering, standardisering av bedömningen av överensstämmelse 
av anmälda organ samt införande av skyldigheter avseende kliniska prövningar. 
Föredraganden ställer sig helhjärtat bakom allt detta. 

Med tanke på de stora likheterna mellan de bägge förordningarna är merparten av de ändringar 
som här föreslås identiska med dem till förslaget till förordning om medicintekniska 
produkter. Emellertid kan prestandan och säkerheten när det gäller medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik inte bedömas enligt samma kriterier som dem som gäller för 
medicintekniska produkter. Vissa av de ändringsförslag som gäller medicintekniska produkter 
är därför helt enkelt inte relevanta för denna förordning. 

Föredraganden föreslår en rad specifika ändringar till följande punkter:

”Interna” undantag

Enligt det nuvarande direktivet (98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik) får vårdinstitutioner utveckla egna medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik om dessa används endast internt, dvs. utan att behöva uppfylla gällande regler och 
oavsett vad för slags produkt det rör sig om. I det nya förslaget till lagstiftning begränsas detta 
undantag till produkter i klasserna A, B och C. Klass D-tester (t.ex. HIV-tester) som utvecklats 
internt kommer därför att omfattas av den nya förordningen. Föredraganden stöder detta 
tillvägagångssätt med tanke på produkternas känsliga karaktär och stöder även möjligheten till 
undantag från förfarandena för bedömning av överensstämmelse av folkhälsoskäl, i enlighet 
med artikel 45. Föredraganden anser dock att det är viktigt att klargöra vilka vårdinstitutioner 
som bör omfattas av detta undantag. 

Införande av prediktiva genetiska tester 

Föredraganden stöder kommissionens förslag om att förordningen ska omfatta s.k. predikativa 
genetiska tester, som undersöker om det finns anlag för ett medicinskt tillstånd eller en 
sjukdom. Det vore dock lämpligt att fastställa en definition av genetiska tester i förordningen 
och infoga vissa förtydliganden för att säkerställa att alla typer av genetiska tester omfattas av 
ett ordentligt regelverk.  

Föredraganden konstaterar att det faller under medlemsstaternas behörighet att bestämma hur 
de vill ta itu med de etiska frågor som kan uppkomma i samband med användningen av vissa 
av dessa tester. 

Föredraganden anser trots detta att det finns utrymme för att nå konsensus om reglerna för 
tillhandahållande av vissa produkter och produkter som är avsedda för självtestning 
(samtycke, förskrivning) och uppmanar medlemsstaterna att noggrant undersöka detta.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, 
folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i 
sitt betänkande:

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte. 
Vid behov kan kommissionen från fall till 
fall avgöra om en produkt ska eller inte ska 
definieras som en medicinteknisk produkt 
för in vitro-diagnostik eller ett tillbehör till 
en medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik. 

(8) Det bör vara medlemsstaterna som från 
fall till fall avgör om en produkt ska 
omfattas av denna förordning eller inte.
Vid behov, till exempel om olika 
medlemsstater fattat olika beslut om 
samma produkt, kan kommissionen från 
fall till fall avgöra om en produkt ska eller 
inte ska definieras som en medicinteknisk 
produkt för in vitro-diagnostik eller ett 
tillbehör till en medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik. 

Or. en

Motivering

Konsekvens måste råda med föreskrifterna i artikel 3.1.

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 25a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(25a) För att undvika att risken för skada 
eller risken för att tillverkaren blir 
insolvent överflyttas på patienter som 
skadats av medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik och för att se till att 
betalarna har ansvaret för 
behandlingskostnaderna bör tillverkarna 
teckna ansvarsförsäkring med lämplig 
minimitäckning.
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Or. en

Motivering

Enligt direktiv 85/374/EEG om produktansvar föreligger det än så länge ingen skyldighet att 
teckna försäkring mot skadefall. Detta leder till en orättvis överflyttning av både risken för 
skada och risken för att tillverkaren blir insolvent till patienter som skadats av defekta 
produkter och betalare med ansvar för behandlingskostnaderna. Gällande regler för 
medicintekniska produkter förutsätter att de som tillverkar sådana också är skyldiga att 
teckna skadeförsäkring med lämpliga minimibelopp för täckningen.

Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 32

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att undvika tvetydighet avseende formuleringen i artikel 24. 

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 – strecksats 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– diagnos, profylax, övervakning, 
behandling eller lindring av sjukdom,

– diagnos, profylax, förutsägelse,
övervakning, behandling eller lindring av 
sjukdom,

Or. en
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Motivering

Det bör klargöras att tester som är avsedda att förutsäga sjukdomar är medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik och omfattas av förordningen om medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik. Detta bör gälla oavsett om testerna är mycket förutsägbara (t.ex. ett 
genetiskt test för Huntingtons sjukdom) eller endast tillhandahåller information om mindre 
ökningar av sjukdomsrisk (såsom genetisk benägenhet när man testar för många vanliga 
sjukdomar).

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 3a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. genetiskt test: ett test som utförs av 
hälsoskäl, som omfattar analyser av 
biologiska prover från människor, och 
som specifikt syftar till att kartlägga en 
persons genetiska egenskaper, vilka har 
nedärvts eller uppstått under den tidiga 
prenatala utvecklingen.

Or. en

Motivering

Denna förordning omfattar bestämmelser om produkter för in vitro-diagnostik avsedda att 
användas vid genetiska tester. Termen ”genetiskt test” bör därför definieras. 

Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) engångsprodukt: produkt avsedd för en 
enskild patient och för användning vid en 
och samma procedur.

(8) engångsprodukt: produkt avsedd för en 
enskild patient och för användning vid en 
och samma procedur och som testats och 
påvisats vara omöjlig att återanvända.

Denna procedur kan omfatta flera 
användningar eller förlängd användning för 
samma patient. 

Denna procedur kan omfatta flera 
användningar eller förlängd användning för 
samma patient. 
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Or. en

Motivering

Tillverkare bör inte få kalla sina produkter för ”engångsprodukter” om de inte objektivt 
påvisar att det inte går att återanvända den ifrågavarande medicintekniska produkten.

Ändringsförslag 7

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) produkt avsedd för engångsbruk: 
produkt avsedd för en enskild patient och 
för användning vid en och samma 
procedur och som inte påvisats vara 
omöjlig att återanvända.

Or. en

Motivering

Genom att definitionen av ”engångsprodukt” utvidgas, om det inte påvisats att det är 
omöjligt att återanvända en engångsprodukt, ska den som rekonditionerar produkten själv få 
avgöra om det går att rekonditionera den, förutsatt att rekonditioneringen påvisats vara säker 
och följa föreskrifterna i artikel 15. Informationen på förpackningen eller i bruksanvisningen 
(enligt vad som fastställs i avsnitt 19.2 och 19.3 i bilaga I) bör ändras utgående från detta, så 
att den låter framgå den skillnad som införts mellan en ”engångsprodukt” och en ”produkt 
avsedd för engångsbruk”. 

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) flergångsprodukt: en återanvändbar 
produkt som ska åtföljas av information 
om lämpliga förfaranden för att 
möjliggöra återanvändning, såsom 
rengöring, desinfektion, förpackning och, 
i förekommande fall, vilken 
steriliseringsmetod som ska användas för 
återsterilisering av produkten, samt 



PE508.086v01-00 8/29 PA\931903SV.doc

SV

eventuella begränsningar för antalet 
gånger produkten kan återanvändas.

Or. en

Motivering

För ökad tydlighet, och till skillnad från vad som är fallet med produkter ”avsedda för 
engångsbruk”, bör produkter som påvisligen kan återanvändas definieras som 
”flergångsprodukter”. 

Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) informationssamhällets tjänster: 
alla tjänster som vanligtvis utförs mot 
ersättning på distans, på elektronisk väg 
och på enskild begäran av en 
tjänstemottagare.

Or. en

Motivering

Formuleringen om DTC-internettjänster bör förtydligas mycket mer genom att man, 
åtminstone, återanvänder den etablerade EU-definitionen av ”informationssamhällets 
tjänster” i direktiv 98/48/EG snarare än enbart hänvisar till den.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan, på begäran av en 
medlemsstat eller på eget initiativ, genom 
genomförandeakter besluta huruvida en 
viss produkt, produktklass eller 
produktgrupp omfattas av definitionerna 
för en medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik eller för ett tillbehör till en 
medicinteknisk produkt för in vitro-

Kommissionen får, på eget initiativ, eller 
ska, på begäran av en medlemsstat, 
genom genomförandeakter besluta 
huruvida en viss produkt, produktklass 
eller produktgrupp omfattas av 
definitionerna för en medicinteknisk 
produkt för in vitro-diagnostik eller för ett 
tillbehör till en medicinteknisk produkt för 
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diagnostik. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
84.3.

in vitro-diagnostik. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 84.3.

Or. en

Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden EN ISO 
15189 eller någon annan likvärdig erkänd 
standard. Kraven i denna förordning ska 
emellertid fortsätta att gälla för kliniska 
eller kommersiella patologiska 
laboratorier vars huvudsakliga syfte inte 
är att bedriva sjukvård (dvs. vård eller 
behandling av patienter) eller att främja 
folkhälsan. Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Or. en

Motivering

Det bör tydliggöras att undantaget endast gäller institutioner som ingår i det allmänna 
sjukvårdssystemet.
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Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om de tillämpliga 
harmoniserade standarderna är 
otillräckliga ska kommissionen ges 
befogenhet att anta gemensamma tekniska 
specifikationer avseende de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda enligt 
bilaga I, den tekniska dokumentationen 
enligt bilaga II eller den kliniska evidensen 
och uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden enligt bilaga XII. De 
gemensamma tekniska specifikationerna 
ska antas genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 84.3.

1. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta gemensamma tekniska specifikationer 
avseende de allmänna kraven på säkerhet 
och prestanda enligt bilaga I, den tekniska 
dokumentationen enligt bilaga II eller den 
kliniska evidensen och uppföljningen efter 
utsläppandet på marknaden enligt bilaga 
XII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i artikel 
84.3.

Or. en

Motivering

För att överensstämmelse ska råda med den nyligen antagna förordningen om europeisk 
standardisering och framför allt för att garantera att hela uppsättningen av relevanta 
tekniska specifikationer används på bästa sätt. Se också det ändringsförslag där det med 
anledning av detta införs ett nytt stycke 1a.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Vid antagandet av de gemensamma 
tekniska specifikationer som avses i första 
stycket får kommissionen inte undergräva 
enhetligheten i det europeiska 
standardiseringssystemet. Gemensamma 
tekniska specifikationer är enhetliga om 
de inte strider mot europeiska standarder, 
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dvs. de hänför sig till områden där det inte 
finns några harmoniserade standarder, 
där antagande av nya europeiska 
standarder inte planeras inom överskådlig 
framtid, där befintliga standarder inte 
vunnit insteg på marknaden eller där 
standarderna blivit föråldrade eller klart 
påvisats som otillräckliga, enligt uppgifter 
från övervakning eller kontroll, och där 
de tekniska specifikationerna inte inom 
överskådlig framtid planeras omsättas i 
form av europeisk standardisering.

Or. en

Motivering

För att överensstämmelse ska råda med den nyligen antagna förordningen om europeisk 
standardisering och framför allt för att garantera att hela uppsättningen av relevanta 
tekniska specifikationer används på bästa sätt.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1b (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1b. Kommissionen ska anta de 
gemensamma tekniska specifikationer 
som avses i första stycket efter samråd 
med samordningsgruppen för 
medicintekniska produkter, där det också 
ska finnas med en företrädare för den 
europeiska 
standardiseringsorganisationen. 

Or. en

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 – stycke 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av den information som ska lämnas 
i enlighet med avsnitt 17 i bilaga I på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den avsedda användaren. Den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
för användaren får lagstadga om vilket 
eller vilka språk den information som 
tillverkaren ska lämna ska vara avfattad 
på.

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av den bruksanvisning och den 
säkerhetsinformation som ska lämnas i 
enlighet med avsnitt 17 i bilaga I på ett 
språk som lätt kan förstås av den avsedda 
användaren, enligt vad som fastställts av 
den berörda medlemsstaten.

Or. en

Motivering

Patienter och användare måste förses med information på det egna språket.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande. 

9. Tillverkarna ska på motiverad begäran 
av en behörig myndighet ge myndigheten 
all information och dokumentation som 
behövs för att visa att produkten 
överensstämmer med kraven, på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den myndigheten. De ska på 
begäran samarbeta med den behöriga 
myndigheten om de korrigerande åtgärder 
som vidtas för att undanröja riskerna med 
de produkter som de har släppt ut på 
marknaden eller tillhandahållit för 
ibruktagande. Om en behörig myndighet 
anser eller har anledning att tro att en 
produkt vållat skador ska myndigheten se 
till att den användare som eventuellt lidit 
skada, användarens rättsinnehavare, 
användarens sjukförsäkringsbolag eller 
andra tredje parter som påverkas av den 
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skada som användaren lidit, också har 
rätt att av tillverkaren begära att få den 
information som avses i första stycket. 

Or. en

Motivering

Tidigare har användare som lidit skada och obligatoriska sjukförsäkringar som betalat 
kostnaderna för behandling ofta avstått ifrån att begära skadestånd eftersom det varit oklart 
om det var produkten som var defekt och orsakade skadan. En utökad rätt till information 
undanröjer risken för brist på relevant information.

Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 10 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillverkare ska ha lämplig 
ansvarsförsäkring som täcker all skada 
som deras produkter kan vålla användare: 
Försäkringen ska täcka åtminstone 
följande skadefall:
a) Om en användare avlider eller skadas. 
b) Om ett flertal användare avlider eller 
skadas till följd av användningen av 
samma produkt. 

Or. en

Motivering

Enligt direktiv 85/374/EEG om produktansvar föreligger det än så länge ingen skyldighet att 
teckna försäkring mot skadefall. Detta leder till en orättvis överflyttning av både risken för 
skada och risken för att tillverkaren blir insolvent till patienter som skadats av produkter och 
betalare med ansvar för behandlingskostnaderna. Gällande regler för produkter förutsätter 
att de som tillverkar sådana också är skyldiga att teckna skadeförsäkring med lämpliga 
minimibelopp för täckningen.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led b
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) att tillverkaren har utsett en auktoriserad 
representant i enlighet med artikel 9,

b) att en tillverkare har identifierats och 
att en auktoriserad representant har utsetts 
av tillverkaren i enlighet med artikel 9,

Or. en

Motivering

Det måste ses till att importören har identifierat tillverkaren.

Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led fa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

fa) att tillverkaren har tecknat lämplig 
ansvarsförsäkring i enlighet med första 
stycket i artikel 8.10, om inte importören 
själv kan säkerställa tillräcklig 
försäkringstäckning som motsvarar 
samma krav. 

Or. en

Motivering

Importören bör se till att tillverkaren fullgör sina skyldigheter i fråga om försäkring. 

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och dennes auktoriserade 
representant och i förekommande fall vidta 
de korrigerande åtgärder som krävs för att 

7. Importörer som anser eller har skäl att 
tro att en produkt som de har släppt ut på 
marknaden inte överensstämmer med 
denna förordning ska omedelbart informera 
tillverkaren och, i förekommande fall,
dennes auktoriserade representant och, i 
förekommande fall, se till att det vidtas de 
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få produkten att överensstämma med 
kraven eller 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, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med artikel 43, 
och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som vidtagits.

korrigerande åtgärder som krävs för att få 
produkten att överensstämma med kraven 
eller för att dra tillbaka eller återkalla 
produkten och genomföra dessa åtgärder. 
Om produkten utgör en risk ska de 
dessutom omedelbart underrätta de 
behöriga myndigheterna i de 
medlemsstater där de har tillhandahållit 
produkten och, i tillämpliga fall, det 
anmälda organ som utfärdat ett intyg för 
produkten i fråga i enlighet med artikel 43,
och lämna detaljerade uppgifter om i 
synnerhet den bristande 
överensstämmelsen och de korrigerande 
åtgärder som de har genomfört.

Or. en

Motivering

För att informationen och ansvaret på inget sätt ska urvattnas bör tillverkaren, eller i 
förekommande fall, dennes auktoriserade representant, vara den enda som har ansvaret för 
att vidta korrigerande åtgärder med avseende på produkten. Importörerna bör inte på egen 
hand vidta korrigerande åtgärder, utan endast genomföra åtgärderna i enlighet med 
tillverkarnas beslut. 

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 19 – 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. 
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Or. en

Motivering

Begreppet ”väsentligt” skulle kunna leda till tolkningsskiljaktigheter och, eftersom det är så 
vagt, till att kraven genomförs oenhetligt. Ändringar i prestanda eller säkerhet bör alltid leda 
till att artikeln omklassificeras som en ny medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 19 – 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

Motivering

Begreppet ”väsentligt” kan leda till tolkningsskiljaktigheter och, eftersom det är så vagt, till 
att kraven genomförs oenhetligt. Ändringar i prestanda eller säkerhet bör alltid leda till att 
artikeln omklassificeras som en ny medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 24 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren. Ett utkast till sammanfattning 
ska ingå i den dokumentation som ska 
lämnas till det anmälda organ som deltar i 
bedömningen av överensstämmelse enligt 

1. Tillverkaren ska göra en sammanfattning 
av säkerhet och prestanda hos produkter i 
klasserna C och D, med undantag för 
produkter som är avsedda att genomgå 
utvärdering av prestanda. 
Sammanfattningen ska vara skriven på ett 
sätt som är tydligt för den avsedda 
användaren och på språket i det land där 
produkten görs tillgänglig på marknaden. 
Ett utkast till sammanfattning ska ingå i 
den dokumentation som ska lämnas till det 
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artikel 40 och ska valideras av det organet. anmälda organ som deltar i bedömningen 
av överensstämmelse enligt artikel 40 och 
ska valideras av det organet.

Or. en

Motivering

Dokumentet bör vara offentligt tillgängligt och skrivet på ett språk som är lätt att förstå för 
användare, hälso- och sjukvårdspersonal och patienter. 

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att likvärdiga krav ska fastställas för de anmälda organen i alla medlemsstater och för 
att trygga rättvisa och enhetliga verksamhetsförutsättningar bör begreppet ”minimikrav” 
ersättas med bara ”krav”.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 27 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
minimikraven i bilaga VI, mot bakgrund 
av den tekniska utvecklingen och med 

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
kraven i bilaga VI, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen och med beaktande 
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beaktande av minimikrav för bedömning 
av specifika produkter, produktklasser eller 
produktgrupper.

av krav för bedömning av specifika 
produkter, produktklasser eller 
produktgrupper.

Or. en

Motivering

För att likvärdiga krav ska fastställas för de anmälda organen i alla medlemsstater och för 
att trygga rättvisa och enhetliga verksamhetsförutsättningar bör begreppet ”minimikrav” 
ersättas med bara ”krav”.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Det ska tydligt framgå av anmälan 
vilken räckvidd utseendet har, med 
uppgifter om bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse och om 
vilken typ av produkter som det anmälda 
organet får bedöma. 

4. Det ska tydligt framgå av anmälan 
vilken räckvidd utseendet har, med 
uppgifter om bedömningarna av 
överensstämmelse, förfarandena för 
bedömning av överensstämmelse, 
riskklassen och om vilken typ av produkter 
som det anmälda organet får bedöma. 

Or. en

Motivering

I anmälan ska vid behov klargöras vilken klass av produkter som de anmälda organen har 
rätt att bedöma. Vissa högriskprodukter bör bedömas endast av anmälda organ som uppfyller 
särskilda krav som fastställts av EU med hjälp av genomförandeakter. 

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 31 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen kan genom 
genomförandeakter upprätta en förteckning 
över koder och motsvarande produkttyper 

Kommissionen kan genom 
genomförandeakter upprätta en förteckning 
över koder och motsvarande riskklasser 
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för att definiera räckvidden för de anmälda 
organens utseende som medlemsstaterna 
ska ange i sin anmälan. Dessa 
genomförandeakter ska antas i enlighet 
med det rådgivande förfarande som avses i 
artikel 84.2.

och produkttyper för att definiera den 
räckvidd för de anmälda organens utseende 
som medlemsstaterna ska ange i sin 
anmälan. Dessa genomförandeakter ska 
antas i enlighet med det rådgivande 
förfarande som avses i artikel 84.2.

Or. en

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 39 – 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. Beslutet ska göras 
tillgängligt för allmänheten i den 
europeiska databasen.

Or. en

Motivering

För att underlätta harmoniserade förfaranden runtom i Europa bör detta beslut vara 
tillgängligt.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 39 – punkt 3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. I syfte att fastställa hur en viss produkt, 
produktklass 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 får kommissionen, på eget 
initiativ, eller ska kommissionen, på 
begäran av en medlemsstat, genom 
genomförandeakter besluta hur 
klassificeringskriterierna i bilaga VII ska 
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tillämpas på den. Ett sådant beslut ska 
särskilt fattas för att lösa problem med 
olika beslut i olika medlemsstater om 
klassificeringen av produkter.

Or. en

Motivering

Artikel 39 i sin nuvarande lydelse innehåller inte något klart förfarande för hur man ska gå 
till väga om olika behöriga myndigheter bedömt produkter på olika sätt. För att garantera 
lika genomförande överallt i Europa ska kommissionen fatta det slutgiltiga beslutet om en 
specifik bestämmelse för en viss produkt.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 9 – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– Minimiintervall för de anmälda 
organens oanmälda inspektioner och 
stickprov i enlighet med avsnitt 4.4 i 
bilaga VIII, med beaktande av riskklass 
och produkttyp.

utgår

Or. en

Motivering

Antalet oanmälda inspektioner och stickprov i enlighet med avsnitt 4.4 i bilaga VIII måste 
klart definieras för att stärka de nödvändiga kontrollerna och garantera att oanmälda 
inspektioner företas på samma nivå och med samma intervall i alla medlemsstater. Därför 
bör oanmälda inspektioner ske minst en gång under en certifieringscykel och för varje 
tillverkare och generisk produktgrupp. Eftersom detta är ett så oerhört viktigt styrmedel bör 
räckvidden och förfarandena för oanmälda inspektioner skrivas in i förordningen i stället för 
i härledda bestämmelser såsom en genomförandeakt.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 41 – punkt 1
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att undgå tolkningsskiljaktigheter bör denna föreskrift tydliggöras.

Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 1 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Allvarliga tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden. 

a) Tillbud med produkter som 
tillhandahålls på unionsmarknaden. 

Or. en

Motivering

Rapporteringen av tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder på marknaden bör inte handla 
bara om allvarliga tillbud utan om alla tillbud, och, genom att definitionen av begreppet 
”tillbud” i artikel 2.43 utvidgas, också innefatta oönskade bieffekter. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 59 – punkt 3 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska samordna 
utvecklingen av standardblanketter i 

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

webbformat för hälso- och 
sjukvårdspersonalens, användarnas och 
patienternas rapportering av allvarliga 
tillbud. Medlemsstaterna ska också 
tillhandahålla hälso- och 
sjukvårdspersonalen, användarna och 
patienterna andra format för rapportering 
av misstänkta tillbud till de behöriga 
nationella myndigheterna.

Or. en

Motivering

Detta kunde utgöra en begränsning för vissa användare som kanske inte har tillgång till 
internet eller tillräcklig erfarenhet att använda sådana verktyg. Här bör de nationella 
myndigheterna ordna med ett annat format för rapporteringen.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 60 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. De rapporter och den information som 
avses i artikel 60.5 ska via det 
elektroniska systemet också automatiskt 
översändas till det anmälda organ som 
utfärdat intyget i enlighet med artikel 43. 

Or. en

Motivering

Integrationen av de anmälda organen i informationsutbytet med myndigheterna för 
marknadskontroll måste utvidgas och klart definieras. Framför allt behöver de anmälda 
organen, inom ramen för automatiska och harmoniserade förfaranden för kommunikation, 
konsoliderad information för att kunna känna igen vad som händer inom utvecklingen, 
omedelbart ta hänsyn till ny information och snabbt och lämpligt reagera på händelser och 
tillbud.

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 1 – stycke 2
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om den behöriga myndigheten efter att ha 
mottagit rapporter i enlighet med 
artikel 59.3 konstaterar att rapporterna 
gäller ett allvarligt tillbud ska den utan
dröjsmål anmäla rapporterna till det 
elektroniska system som avses i artikel 60, 
om inte samma tillbud redan har 
rapporterats av tillverkaren.

Om den behöriga myndigheten efter att ha 
mottagit rapporter i enlighet med 
artikel 59.3 konstaterar att rapporterna 
gäller ett tillbud ska den utan dröjsmål 
anmäla rapporterna till det elektroniska 
system som avses i artikel 60.

Or. en

Motivering

Rapporterna bör i vilket fall som helst anmälas till det elektroniska systemet, så att man ser 
till att all information sprids. 

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska, 
när detta är nödvändigt och motiverat, ha 
tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna. De får 
förstöra eller på annat sätt göra sådana 
produkter obrukbara som utgör en allvarlig 
risk, om de anser att det är nödvändigt.

1. De behöriga myndigheterna ska göra 
lämpliga kontroller av produkters 
egenskaper och prestanda, i förekommande 
fall i form av en genomgång av 
dokumentation och fysisk kontroll eller 
kontroll i laboratorium av ett 
ändamålsenligt urval. De ska beakta 
etablerade principer för riskbedömning och 
riskhantering, övervakningsdata och 
klagomål. De behöriga myndigheterna får 
kräva att de ekonomiska aktörerna 
tillhandahåller sådan dokumentation och 
information som är nödvändig för att de 
ska kunna utöva sin verksamhet, och ska 
ha tillträde till de ekonomiska aktörernas 
lokaler och ha rätt att ta nödvändiga 
provexemplar av produkterna för analys i 
ett officiellt laboratorium. De får förstöra 
eller på annat sätt göra sådana produkter 
obrukbara som utgör en allvarlig risk, om 
de anser att det är nödvändigt. 
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Or. en

Motivering

Behöriga myndigheter ska inte behöva motivera någon inspektion.

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. De behöriga myndigheterna ska utse 
inspektörer med befogenhet att utföra de 
kontroller som avses i punkt 1. 
Inspektörerna kan bistås av experter som 
utsetts av de behöriga myndigheterna. 
Kontrollerna ska utföras av inspektörerna 
i den medlemsstat där den ekonomiska 
aktören har sitt säte. 

Or. en

Motivering

De behöriga myndigheterna bör utse inspektörer för utförandet av kontrollverksamheten.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Utan att det påverkar tillämpningen av 
eventuella internationella avtal som 
ingåtts mellan unionen och tredjeländer 
kan de kontroller som avses i punkt 1 
också äga rum i de ekonomiska 
aktörernas lokaler i ett tredjeland, om 
avsikten är att produkten ska göras 
tillgänglig på unionsmarknaden. 

Or. en
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Motivering

Medlemsstaternas behöriga myndigheter bör kunna göra inspektioner i lokaler i tredjeländer, 
om avsikten är att produkterna ska släppas ut på marknaden inom EU.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5b. Efter var och en av de kontroller som 
avses i punkt 1 ska den berörda behöriga 
myndigheten rapportera till den 
ekonomiska aktör som inspekterats om i 
vilken utsträckning vederbörande följt 
denna förordning. Innan den behöriga 
myndigheten antar rapporten ska den ge 
den ekonomiska aktör som inspekterats 
tillfälle att lämna synpunkter. 

Or. en

Motivering

Det är viktigt att den inspekterade enheten underrättas om inspektionsresultat och får 
möjlighet att komma med synpunkter.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 65 – punkt 5c (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5c. Kommissionen ska fastställa 
detaljerade riktlinjer för principerna för 
utförandet av de kontroller som avses i 
denna artikel, inklusive framför allt om 
inspektörernas kvalifikationer, om 
inspektionsarrangemangen och om 
tillgång till data och information som 
finns hos de ekonomiska aktörerna. 

Or. en
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Motivering

Fastställandet av riktlinjer bör skapa ett harmoniserat tillvägagångssätt i fråga om 
kontrollverksamheten inom unionen.

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För att säkerställa överensstämmelse med förslaget om medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Bilaga I – avsnitt 17.2 – led aa (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Texten: ”Denna produkt är en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik”.

Or. en

Motivering

Det bör klart framgå av märkningen att det handlar just om en sådan produkt.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Bilaga VI – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

MINIMIKRAV SOM SKA UPPFYLLAS KRAV SOM SKA UPPFYLLAS AV 
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AV ANMÄLDA ORGAN ANMÄLDA ORGAN

Or. en

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Bilaga VII – avsnitt 2.3 – led f – led iiia (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

iiia) Produkter som är avsedda att 
användas vid prognostik.

Or. en

Motivering

Sjukdomsprognostik blir allt vanligare inom sektorn för molekylärdiagnostik. Exempel på 
detta är tester som Agendia’s Mammaprint och Genomic Health’s Oncotype Dx, som bägge 
används för att göra prognosbedömningar om sannolikheten för att bröstcancerpatienter 
återfaller i sjukdom efter ett kirurgiskt ingrepp.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Bilaga VIII – avsnitt 3.2 – led d – strecksats 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– de produktidentifieringsförfaranden
som utarbetats och hållits aktuella på 
grundval av ritningar, specifikationer eller 
andra relevanta handlingar under varje 
skede av tillverkningen.

– de produktidentifierings- och 
spårbarhetsförfaranden som utarbetats 
och hållits aktuella på grundval av 
ritningar, specifikationer eller andra 
relevanta handlingar under varje skede av 
tillverkningen.

Or. en

Motivering

Det ingår som ett led i kvalitetssäkringssystemets funktion att produkten och dess delar och 
komponenter ska kunna spåras under utvecklings- och produktionsprocessen, och därför 
måste det också ingå i utvärderingen av produkten.
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Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Bilaga VIII – avsnitt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Det anmälda organet ska, minst vart femte 
år och för varje tillverkare och generisk 
produktgrupp, göra slumpvisa oanmälda 
inspektioner vid de relevanta 
tillverkningsställena och i tillämpliga fall 
även hos tillverkarens leverantörer 
och/eller underentreprenörer. Det anmälda 
organet ska upprätta en plan för de 
oanmälda inspektionerna som inte får 
lämnas ut till tillverkaren. Vid sådana 
inspektioner ska det anmälda organet 
utföra eller låta utföra provningar för att 
kontrollera att kvalitetsledningssystemet 
fungerar väl. Organet ska tillhandahålla 
tillverkaren en inspektionsrapport och en 
provningsrapport.

Or. en

Motivering

Antalet oanmälda inspektioner i enlighet med avsnitt 4.4 måste klart definieras för att stärka 
de nödvändiga kontrollerna och garantera att oanmälda inspektioner företas på samma nivå 
och med samma intervall i alla medlemsstater. Därför bör oanmälda inspektioner ske minst 
en gång under en certifieringscykel och för varje tillverkare och generisk produktgrupp. 
Eftersom detta är ett så oerhört viktigt styrmedel bör räckvidden och förfarandena för 
oanmälda inspektioner skrivas in i förordningen i stället för i härledda bestämmelser såsom 
en genomförandeakt.

Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Bilaga VIII – avsnitt 5.3 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Det anmälda organet ska behandla ansökan 
med hjälp av personal som har 
dokumenterad kunskap och erfarenhet av 
den berörda tekniken. Det anmälda organet 

Det anmälda organet ska behandla ansökan 
med hjälp av personal som har 
dokumenterad kunskap och erfarenhet av 
den berörda tekniken. Det anmälda 
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får begära att ansökan kompletteras med 
ytterligare provningar eller bevis för att det 
ska gå att bedöma om produkten 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning. Det anmälda organet ska 
genomföra fysiska tester eller 
laboratorietester av betydelse för produkten 
eller ålägga tillverkaren att genomföra 
dem.

organet ska se till att tillverkarens 
ansökan innefattar en adekvat 
beskrivning av produkten i fråga om 
konstruktion, tillverkning och prestanda, 
så att det kan bedömas om produkten 
överensstämmer med kraven i denna 
förordning. De anmälda organen ska 
lämna synpunkter på överensstämmelsen 
i följande hänseenden:
– En allmän beskrivning av produkten.
– Konstruktionsspecifikationer, inklusive 
en beskrivning av vilka lösningar som 
antagits för att uppfylla de väsentliga 
kraven.
– Systematiska förfaranden för 
konstruktionsprocessen och teknik som 
används för att kontrollera, övervaka och 
verifiera produktens konstruktion.
Det anmälda organet får begära att ansökan 
kompletteras med ytterligare provningar 
eller bevis för att det ska gå att bedöma om 
produkten överensstämmer med kraven i 
denna förordning. Det anmälda organet ska 
genomföra fysiska tester eller 
laboratorietester av betydelse för produkten 
eller ålägga tillverkaren att genomföra 
dem.

Or. en

Motivering

Kraven på bedömning av överensstämmelse utgående från en undersökning av 
dokumentationen om konstruktion bör göras mer konkreta och ändras genom att man tar över 
de redan befintliga kraven om bedömning av tillverkarens tillämpning, vilka finns beskrivna i 
den frivilliga uppförandekoden för anmälda organ.


