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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) nr. 920/2013 

av 24. september 2013 

om utpeking av og tilsyn med meldte organer i henhold til rådsdirektiv 90/385/EØF om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr og rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 

virkemåte, 

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 

om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 

implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 11 nr. 2, 

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 

om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 16 nr. 2, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Tekniske framskritt har ført til mer komplekst utstyr og 

mer komplekse produksjonsmetoder, noe som innebærer 

nye utfordringer knyttet til meldte organers sam-

svarsvurderinger. Denne utviklingen har resultert i 

varierende kompetansenivå hos de meldte organer og 

forskjeller i hvor strengt de utøver sin rolle. For å sikre 

at det indre marked virker på en tilfredsstillende måte, 

bør det derfor fastsettes en felles fortolkning av de 

viktigste elementene i kravene for utpeking av meldte 

organer fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

2) En felles fortolkning av kravene for utpeking fastsatt i 

denne forordning er ikke tilstrekkelig til å sikre ensartet 

anvendelse. Vurderingsmetodene er forskjellige i de 

forskjellige medlemsstatene. Som følge av den tidligere 

nevnte økte kompleksiteten i samsvarsvurderings-

organenes arbeid er det en tendens til at forskjellene blir 

stadig større. Videre oppstår det mange tilleggsspørsmål 

i den daglige utpekingspraksisen knyttet til ny teknologi 

og nye produkter. Det er derfor nødvendig å fastsette 

prosedyremessige forpliktelser som sikrer en løpende 

dialog mellom medlemsstatene om deres generelle 

praksis og spørsmål som oppstår i hvert enkelt tilfelle. 

Dette vil synliggjøre avvik i metodene som benyttes for 

å vurdere samsvarsvurderingsorganene og i fortolk-

ningen av kravene for utpeking av disse organene 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 253 av 25.9.2013, s. 8, 

er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 218/2015 av  

25. september 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg II 

(Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), se EØS-

tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 19 av 30.3.2017,  

s. 38. 

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. 

(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. 

fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

Synliggjøring av avvik vil gjøre det mulig å utvikle en 

felles fortolkning av vurderingsmetodene, særlig med 

henblikk på ny teknologi og nytt utstyr. 

3) For å sikre en felles tilnærming fra de utpekende 

myndigheters side og nøytrale konkurransevilkår bør 

nevnte myndigheter basere sine beslutninger på et felles 

sett med dokumenter som legger grunnlaget for 

verifikasjon av kravene for utpeking fastsatt i direktiv 

90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

4) Med sikte på å legge til rette for en felles anvendelse av 

de kravene som er fastsatt for utpeking av sam-

svarsvurderingsorganer, gitt at deres arbeid blir stadig 

mer komplekst, bør disse organene vurderes av 

vurderingsgrupper som representerer den kunnskap og 

erfaring som finnes i de ulike medlemsstater og i 

Kommisjonen. For å legge til rette for slike vurderinger 

bør visse vesentlige dokumenter være tilgjengelig for 

dem som deltar i slike aktiviteter. Utpekende 

myndigheter fra andre medlemsstater enn medlems-

staten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, bør ha 

mulighet til å foreta en gjennomgåelse av dokumenta-

sjonen knyttet til vurderingen og til å komme med 

kommentarer til de planlagte utpekingene dersom de 

ønsker det. Tilgang til slike dokumenter er nødvendig 

for å kunne avdekke svakheter hos samsvarsvurde-

ringsorganer som søker, samt avvik i medlemsstatenes 

vurderingsmetoder og i deres fortolkning av kravene for 

utpeking fastsatt i direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

5) For å sikre at en felles fortolkning av de fastsatte 

kravene også gjelder ved utvidelse av virkeområdet, 

som ofte gjenspeiler ny teknologi eller nye produkt-

typer, samt fornyelse av utpekingen av meldte organer, 

bør framgangsmåten for utpeking av samsvarsvurde-

ringsorganer også følges i slike situasjoner. 

6) Behovet for kontroll og overvåking av meldte organer 

fra de utpekende myndigheters side har økt ettersom den 

tekniske utviklingen har økt risikoen for at de meldte 

organer ikke har den nødvendige kompetanse når det 

gjelder ny teknologi og nytt utstyr som utvikles innenfor 

det virkeområdet de er utpekt for. Ettersom den tekniske 

utviklingen fører til kortere produktsykluser og 

intervallene for tilsynsvurderinger på stedet og for 

overvåking varierer mellom de utpekende myndigheter, 

bør det fastsettes minstekrav til intervaller for tilsyn 

med og overvåking av meldte organer, og vurdering på 

stedet bør også gjennomføres uanmeldt eller på kort 

varsel.  
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7) Dersom det er tvil om et meldt organs kompetanse til 

tross for de tiltak som medlemsstatene har truffet for å 

sikre enhetlig anvendelse og oppfølging av kravene, bør 

Kommisjonen ha anledning til å granske enkeltsaker. 

Behovet for granskning fra Kommisjonens side har økt 

ettersom den tekniske utviklingen har økt risikoen for at 

meldte organer ikke har den nødvendige kompetanse når 

det gjelder ny teknologi og nye produkter som faller 

innenfor det virkeområdet de er utpekt for. 

8) Med sikte på økt innsyn og gjensidig tillit samt videre 

harmonisering og utvikling av framgangsmåtene for 

utpeking, utvidelse og fornyelse, ikke minst i lys av nye 

fortolkningsspørsmål som oppstår i forbindelse med ny 

teknologi og nytt utstyr, bør medlemsstatene samarbeide 

med hverandre og med Kommisjonen. De bør rådføre 

seg med hverandre og med Kommisjonen i spørsmål av 

generell betydning for gjennomføringen av denne 

forordning og underrette hverandre og Kommisjonen 

om sine standardiserte sjekklister for vurdering som 

deres vurderingspraksis er basert på. 

9) Den økte kompleksiteten i oppgavene knyttet til 

utpeking av samsvarsvurderingsorganene, som gjen-

speiler den økte kompleksiteten i disse organenes 

arbeid, krever betydelige ressurser. Det bør derfor stilles 

krav om at medlemsstatene skal ha tilstrekkelig 

kompetent personale som evner og har myndighet til å 

opptre på en uavhengig måte. 

10) Utpekende myndigheter som ikke har ansvar for tilsyn 

med og overvåking av markedet for medisinsk utstyr, er 

ikke nødvendigvis klar over avvik i de meldte organers 

arbeid som avdekkes av vedkommende myndigheter når 

de utfører produktkontroll. De utpekende myndigheter 

har heller ikke nødvendigvis all den produktrelaterte 

kompetanse som til tider trengs for å vurdere om de 

meldte organer har gjort godt arbeid. De utpekende 

myndigheter bør derfor rådspørre vedkommende 

myndigheter. 

11) For å sikre klar og enhetlig anvendelse av kravene 

fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og vedlegg 

XI til direktiv 93/42/EØF der utpeking er basert på 

akkreditering i henhold til europaparlaments- og råds-

forordning (EF) nr. 765/2008 av 9. juli 2008 om 

fastsettelse av kravene til akkreditering og markeds-

tilsyn for markedsføring av produkter, og om oppheving 

av forordning (EØF) nr. 339/93(1), bør akkrediteringsor-

ganer på den ene side og utpekende og vedkommende 

myndigheter på den annen utveksle informasjon som er 

relevant for vurderingen av meldte organer. Behovet for 

en slik informasjonsutveksling har vist seg å være særlig 

sterkt når det gjelder samsvarsvurderingsorganenes 

praksis med hensyn til ny teknologi og nytt utstyr og 

  

(1) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 30. 

deres evne til å dekke slik teknologi og slikt utstyr og 

således oppfylle kravene for utpeking fastsatt i direktiv 

90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF. 

12) Det bør fastsettes en innfasingsperiode, slik at 

utpekende myndigheter får tid til å bygge opp nød-

vendige tilleggsressurser og tilpasse sine fram-

gangsmåter. 

13) Den komplekse tekniske og produksjonsmessige 

utviklingen har ført til at noen meldte organer setter ut 

deler av sine vurderinger til underleverandører. Det er 

derfor nødvendig å fastsette grenser og bestemme på 

hvilke vilkår dette kan gjøres. Meldte organer bør ha 

kontroll over sine underleverandører og datterselskaper. 

De må ha tilstrekkelige ressurser, herunder personale 

som er fullt ut kvalifisert til å gjøre sine egne 

vurderinger og gjennomgå de vurderinger som gjøres av 

eksterne eksperter. 

14) For å sikre at de avgjørelser som tas av meldte organer, 

ikke blir urettmessig påvirket, bør organene organiseres 

og drives på en måte som sikrer at de er helt upartiske. 

For at de skal kunne utføre sine oppgaver på en enhetlig 

og systematisk måte, bør organene ha et tilfredsstillende 

styringssystem, herunder bestemmelser om taushets-

plikt. For at de meldte organer skal kunne utføre sitt 

arbeid på en tilfredsstillende måte, bør personalets 

kunnskaps- og kompetansenivå være garantert til enhver 

tid. 

15) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 

uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 6 nr. 2 i 

direktiv 90/385/EØF — 

VEDTATT DENNE FORORDNING: 

Artikkel 1 

Definisjoner 

I denne forordning menes med: 

a) «utstyr» aktivt implanterbart medisinsk utstyr som definert i 

artikkel 1 nr. 2 bokstav c) i direktiv 90/385/EØF eller 

medisinsk utstyr og dets tilbehør som definert i artikkel 1 

nr. 2 i direktiv 93/42/EØF, 

b) «samsvarsvurderingsorgan» et organ som utfører 

kalibrering, prøving, sertifisering og inspeksjon i henhold 

til artikkel R1 nr. 13 i vedlegg I til europaparlaments- og 

rådsbeslutning nr. 768/2008/EF(2), 

c) «meldt organ» et samsvarsvurderingsorgan som en 

medlemsstat har gitt melding om i samsvar med artikkel 11 

i direktiv 90/385/EØF eller artikkel 16 i direktiv 

93/42/EØF, 

d) «akkrediteringsorgan» det eneste organ i en medlemsstat 

som er bemyndiget av staten til å utføre akkreditering i 

henhold til artikkel 2 nr. 10 i forordning (EF) nr. 765/2008,  

  

(2) EUT L 218 av 13.8.2008, s. 82. 



27.8.2020 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 57/1207 

 

e) «utpekende myndighet» den eller de myndigheter som en 

medlemsstat har gitt i ansvar å vurdere, utpeke, varsle og 

overvåke meldte organer i henhold til direktiv 90/385/EØF 

eller direktiv 93/42/EØF, 

f) «vedkommende myndighet» den eller de myndigheter som 

har ansvar for markedstilsyn og/eller for overvåking av 

utstyr, 

g) «vurdering på stedet» en kontroll som utføres i lokalene til 

organet eller organets underleverandører eller datter-

selskaper, av den utpekende myndighet, 

h) «tilsynsvurdering på stedet» en periodisk rutinemessig 

vurdering på stedet utenom den vurderingen på stedet som 

blir foretatt i forbindelse med førstegangs utpeking eller i 

forbindelse med fornyelse av utpekingen, 

i) «revisjon under oppsyn» en utpekende myndighets 

vurdering av det arbeid et meldt organs revisjonsgruppe 

utfører i lokalene til organets kunde, 

j) «funksjoner» de oppgaver organets personale og eksterne 

eksperter skal utføre, det vil si revisjon av kvalitetssystemer, 

gjennomgåelse av produktrelatert teknisk dokumentasjon, 

gjennomgåelse av kliniske vurderinger og utprøvinger, 

prøving av utstyr og for hvert av disse punktene endelig 

gjennomgåelse og beslutningstaking i den forbindelse, 

k) «bruk av underleverandør» overføring av oppgaver til en av 

følgende: 

i)  en juridisk person, 

ii)  en fysisk person som helt eller delvis videredelegerer 

oppgavene, 

iii)  flere fysiske eller juridiske personer som utfører 

oppgavene i fellesskap. 

Artikkel 2 

Fortolkning av utpekingskravene 

Kravene fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF eller 

vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal anvendes i henhold til 

vedlegg I. 

Artikkel 3 

Framgangsmåte for utpeking av meldte organer 

1.  Når et samsvarsvurderingsorgan søker om å bli utpekt 

som meldt organ, skal det bruke søknadsskjemaet i vedlegg II. 

Dersom samsvarsvurderingsorganet sender inn papirversjoner 

av søknaden og dokumentene som er vedlagt søknaden, skal det 

også sende inn en elektronisk kopi av søknaden med vedlegg. 

Søknaden skal angi hvilke samsvarsvurderingsaktiviteter, 

framgangsmåter for samsvarsvurdering og kompetanseområder 

samsvarsvurderingsorganet ønsker å bli meldt organ for, der 

sistnevnte skal angis ved hjelp av de koder som er benyttet i 

informasjonssystemet «New Approach Notified and Designated 

Organisations»(1) og underinndelingene av nevnte områder. 

  

(1) «NANDO»; se http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando 

2.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, skal vurdere organet mot 

en sjekkliste for vurdering som minst omfatter punktene oppført 

i vedlegg II. Vurderingen skal omfatte en vurdering på stedet. 

I samarbeid med den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, og sammen med en 

representant for Kommisjonen skal representanter for de 

utpekende myndigheter i to andre medlemsstater delta i 

vurderingen av samsvarsvurderingsorganet, herunder i vurde-

ringen på stedet. Den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, skal i god tid gi de 

nevnte representanter tilgang til de dokumenter som er 

nødvendige for å vurdere samsvarsvurderingsorganet. Innen  

45 dager etter at vurderingen på stedet har funnet sted, skal de 

utarbeide en rapport som minst skal inneholde en 

oppsummering av identifiserte avvik fra kravene fastsatt i 

vedlegg I og en anbefaling med hensyn til utpekingen av det 

meldte organet. 

3.  Medlemsstatene skal stille til rådighet en vurderings-

gruppe som Kommisjonen kan benytte i forbindelse med den 

enkelte vurdering. 

4.  Den utpekende myndighet i den medlemsstat der sam-

svarsvurderingsorganet er etablert, skal laste opp vurderings-

rapporten utarbeidet av representantene nevnt i nr. 2, sin egen 

vurderingsrapport og, med mindre den inngår i sistnevnte, 

rapporten fra vurderingen på stedet, til et datalagringssystem 

som administreres av Kommisjonen. 

5.  De utpekende myndigheter i alle de andre medlemsstatene 

skal underrettes om søknaden og kan anmode om tilgang til 

visse dokumenter eller til alle dokumentene nevnt i nr. 4. 

Nevnte myndigheter og Kommisjonen kan gjennomgå alle 

dokumentene nevnt i nr. 4, ta opp spørsmål og bekymringer og 

anmode om ytterligere dokumentasjon innen en måned etter at 

et av de nevnte dokumenter ble opplastet. Innenfor samme 

tidsrom kan de anmode om en utveksling av synspunkter på 

søknaden, organisert av Kommisjonen. 

6.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der sam-

svarsvurderingsorganet er etablert, skal svare på spørsmål, 

bekymringer og anmodninger om ytterligere dokumentasjon 

innen fire uker etter at de er mottatt. 

De utpekende myndigheter i de andre medlemsstatene og 

Kommisjonen kan enkeltvis eller i fellesskap sende 

anbefalinger til den utpekende myndighet i medlemsstaten der 

samsvarsvurderingsorganet er etablert, innen fire uker etter at 

svaret er mottatt. Nevnte utpekende myndighet skal ta hensyn 

til anbefalingene når den treffer en beslutning om utpeking av 

samsvarsvurderingsorganet. Dersom den ikke følger 

anbefalingene, skal den oppgi grunnene til det innen to uker 

etter at beslutningen er truffet.  
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7.  Medlemsstaten skal underrette Kommisjonen om sin 

beslutning med hensyn til utpeking av et samsvars-

vurderingsorgan ved hjelp av informasjonssystemet «New 

Approach Notified and Designated Organisations». 

Gyldighetsperioden for utpekingen skal begrenses til høyst  

fem år. 

Artikkel 4 

Utvidelse og fornyelse av utpeking 

1.  Omfanget av et meldt organs utpeking kan utvides i 

samsvar med artikkel 3. 

2.  En utpeking som meldt organ kan fornyes i samsvar med 

artikkel 3 innen utgangen av gyldighetsperioden for den 

foregående utpekingen. 

3.  Med henblikk på nr. 2 skal framgangsmåten fastsatt i 

artikkel 3 nr. 2 omfatte en revisjon under oppsyn dersom dette 

er hensiktsmessig. 

4.  Framgangsmåtene for utvidelse og fornyelse kan 

kombineres. 

5.  Meldte organer som ble utpekt før denne forordningens 

ikrafttredelse og for hvis utpeking det ikke er oppgitt noen 

gyldighetsperiode eller hvis gyldighetsperiode overstiger fem 

år, skal være gjenstand for fornyelse innen tre år fra datoen for 

denne forordningens ikrafttredelse. 

Artikkel 5 

Tilsyn og overvåking 

1.  For tilsynsformål skal den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der det meldte organ er etablert, vurdere et 

hensiktsmessig antall av det meldte organets gjennomgåelser av 

produsentens kliniske vurderinger og utføre et hensiktsmessig 

antall dokumentgjennomgåelser, tilsynsvurderinger på stedet og 

revisjoner under oppsyn med følgende intervaller: 

a)  minst hver 12. måned for meldte organer med mer enn  

100 kunder, 

b)  minst hver 18. måned for alle andre meldte organer. 

Nevnte utpekende myndighet skal særlig undersøke endringer 

som har funnet sted siden forrige vurdering, og det arbeidet det 

meldte organ har utført siden da. 

2.  Tilsyn og overvåking utført av utpekende myndigheter 

skal, i den grad det er hensiktsmessig, omfatte datterselskaper. 

3.  Den utpekende myndighet i medlemsstaten der det meldte 

organ er etablert, skal kontinuerlig overvåke nevnte organ for å 

sikre løpende samsvar med gjeldende krav. Nevnte myndighet 

skal sørge for systematisk oppfølging av klager, overvåkings-

rapporter og annen informasjon, herunder fra andre 

medlemsstater, som kan tyde på at det meldte organ ikke 

oppfyller sine forpliktelser eller avviker fra felles eller beste 

praksis. 

I tillegg til tilsynsvurderinger på stedet eller fornyelse skal den 

utpekende myndighet i medlemsstaten der det meldte organ er 

etablert, gjennomføre vurderinger på stedet uanmeldt eller på 

kort varsel, dersom slike vurderinger på stedet er nødvendige 

for å verifisere samsvar. 

Artikkel 6 

Gransking av et meldt organs kompetanse 

1.  Kommisjonen kan granske saker som gjelder et meldt 

organs kompetanse eller oppfyllelse av kravene og ansvaret det 

er pålagt i henhold til direktiv 90/385/EØF og direktiv 

93/42/EØF. 

2.  Gransking innledes med samråd med den utpekende 

myndighet i medlemsstaten der det meldte organ er etablert. På 

anmodning skal den utpekende myndighet innen fire uker 

oversende til Kommisjonen all relevant informasjon om 

vedkommende meldte organ. 

3.  Kommisjonen vil sørge for at alle følsomme opplysninger 

den mottar i løpet av granskingen, blir behandlet fortrolig. 

4.  Dersom det meldte organ ikke lenger oppfyller kravene 

for å være meldt, skal Kommisjonen underrette medlemsstaten 

der organet er etablert, om dette, og den kan anmode 

medlemsstaten om å treffe de nødvendige korrigerende tiltak. 

Artikkel 7 

Utveksling av erfaringer fra utpeking og tilsyn med 

samsvarsvurderingsorganer 

1.  De utpekende myndigheter skal rådføre seg med 

hverandre og Kommisjonen i spørsmål av generell betydning 

for gjennomføringen av denne forordning og fortolkningen av 

bestemmelsene i direktiv 90/385/EØF og direktiv 93/42/EØF 

hva gjelder samsvarsvurderingsorganer. 

2.  De utpekende myndigheter skal videreformidle til 

hverandre og til Kommisjonen de standardiserte sjekklistene 

som benyttes i samsvar med artikkel 3 nr. 2 innen  

31. desember 2013, og deretter de tilpasninger som gjøres i 

sjekklistene. 

3.  Når vurderingsrapportene nevnt i artikkel 3 nr. 4 tyder på 

at det er forskjeller i de utpekende myndigheters praksis, kan 

medlemsstatene og Kommisjonen komme med en anmodning 

om utveksling av synspunkter, som organiseres av sistnevnte. 

Artikkel 8 

De utpekende myndigheters virksomhet 

1.  For at de utpekende myndigheter skal kunne utføre sine 

oppgaver forsvarlig, må de ha et tilstrekkelig antall kvalifisert 

personale til rådighet. Nevnte myndigheter skal etableres, 

organiseres og drives slik at de ivaretar objektivitet og 

upartiskhet i sin virksomhet og unngår at det oppstår inter-

essekonflikter med samsvarsvurderingsorganer. De utpekende 

myndigheter skal organiseres slik at enhver beslutning som 

gjelder melding om et samsvarsvurderingsorgan, ikke treffes av 

den samme medarbeideren som utførte vurderingen av organet.  
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2.  Der utpekende myndigheter ikke er ansvarlig for 

markedstilsyn og overvåking av medisinsk utstyr, skal de 

trekke inn vedkommende myndigheter i medlemsstaten i alle 

oppgaver de er ansvarlige for i henhold til denne forordning. 

Særlig skal de rådføre seg med vedkommende myndigheter i 

medlemsstaten før de treffer beslutninger og invitere dem til å 

delta i alle typer vurderinger. 

Artikkel 9 

Samarbeid med akkrediteringsorganer 

Dersom utpeking er basert på akkreditering i henhold til 

forordning (EF) nr. 765/2008, skal medlemsstatene sikre at 

vedkommende myndigheter holder det akkrediteringsorgan som 

har akkreditert et bestemt meldt organ, underrettet om 

hendelsesrapporter og andre opplysninger om forhold som det 

meldte organ har kontroll over, når slik informasjon er av 

betydning for vurderingen av det meldte organs arbeid. 

Medlemsstatene skal sikre at den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, 

holder det akkrediteringsorgan som er ansvarlig for akkredi-

teringen av et bestemt samsvarsvurderingsorgan, underrettet om 

funn som er av betydning for akkrediteringen. Akkredite-

ringsorganet skal informere den utpekende myndighet i 

medlemsstaten der samsvarsvurderingsorganet er etablert, om 

sine funn. 

Artikkel 10 

Ikrafttredelse og anvendelse 

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 

kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse på utvidelse av utpekinger fra  

25. desember 2013. 

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel, 24. september 2013. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG I 

Fortolkning av kravene fastsatt i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF 

1.  Nr. 1 og 5 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende 

elementer: 

1.1  Samsvarsvurderingsorganet skal være en tredjemann som er uavhengig av produsenten hvis produkt det utfører 

samsvarsvurdering av. Samsvarsvurderingsorganet skal også være uavhengig av enhver annen økonomisk aktør 

med interesse i produktet samt av produsentens eventuelle konkurrenter. 

1.2  Samsvarsvurderingsorganet skal organiseres og drives på en måte som sikrer at det opptrer uavhengig, objektivt 

og upartisk i sin virksomhet. Samsvarsvurderingsorganet skal benytte framgangsmåter som sikrer at 

interessekonflikter som eventuelt måtte oppstå, herunder at medarbeidere har deltatt i rådgivningstjenester på 

området medisinsk utstyr før de ble ansatt av organet, blir avdekket, gransket og løst på en effektiv måte. 

1.3  Samsvarsvurderingsorganet, dets øverste ledelse og personale med ansvar for samsvarsvurderingsoppgaver skal 

ikke 

a)  delta i noen form for virksomhet som kan komme i konflikt med deres uavhengige dømmekraft eller integritet 

i forhold til samsvarsvurderingsaktiviteter som de er et meldt organ for, 

b)  tilby eller yte noen form for tjeneste som kan true tilliten til deres uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet. 

De skal særlig ikke tilby eller yte, eller i løpet av de siste tre årene ha tilbudt eller ytt, rådgivningstjenester til 

produsenten, produsentens godkjente representant, en leverandør eller en kommersiell konkurrent som gjelder 

unionskrav til utforming, konstruksjon, markedsføring eller vedlikehold av produktene eller prosessene som 

vurderes. Dette utelukker ikke at de kan utføre samsvarsvurderingsaktiviteter for ovennevnte produsenter og 

markedsdeltakere eller generell ikke-kundespesifikk opplæringsvirksomhet som gjelder regelverket for 

medisinsk utstyr eller beslektede standarder. 

1.4  Samsvarsvurderingsorganets øverste ledelse og dets vurderingspersonale skal være upartiske. Samsvarsvur-

deringsorganets øverste ledelse og vurderingspersonale skal ha en lønn som ikke er avhengig av antallet 

vurderinger som er utført eller resultatene av disse. 

1.5  Der et samsvarsvurderingsorgan eies av et offentlig foretak eller en offentlig institusjon, skal medlemsstaten sikre 

og dokumentere samsvarsvurderingsorganets uavhengighet og at det ikke er noen interessekonflikt mellom den 

utpekende myndighet og/eller vedkommende myndighet på den ene side og samsvarsvurderingsorganet på den 

annen. 

1.6  Samsvarsvurderingsorganet skal sikre og dokumentere at virksomheten til dets datterselskaper, underleverandører 

og eventuelle tilknyttede organer ikke påvirker dets uavhengighet, upartiskhet eller objektivitet under utførelsen av 

samsvarsvurderingsaktiviteter. 

1.7  Kravene i nr. 1.1–1.6 er ikke til hinder for at organet og produsenten som ønsker å bli samsvarsvurdert, kan 

utveksle tekniske opplysninger og veiledning om regelverket. 

2.  Nr. 2 annet ledd i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

2.1  Bruk av underleverandører skal begrenses til bestemte oppgaver. Det er ikke tillatt å bruke underleverandører til 

revisjon av kvalitetsstyringssystemer eller produktrelaterte gjennomgåelser i sin helhet. Samsvarsvur-

deringsorganet skal særlig sørge for at gjennomgåelse av eksterne eksperters kvalifikasjoner og overvåking av 

deres resultater, tildeling av sakkyndige til bestemte samsvarsvurderingsaktiviteter samt funksjoner knyttet til 

endelig gjennomgåelse og beslutningstaking, utføres internt.  
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2.2  Der et samsvarsvurderingsorgan bruker underleverandører til bestemte oppgaver eller har samråd med eksterne 

eksperter i forbindelse med samsvarsvurderingen, skal det ha retningslinjer som beskriver på hvilke vilkår bruk av 

underleverandører og samråd med eksterne eksperter kan finne sted. Enhver bruk av underleverandører og ethvert 

samråd med eksterne eksperter skal behørig dokumenteres og være gjenstand for en skriftlig avtale som blant 

annet omfatter fortrolighet og interessekonflikt. 

2.3  Samsvarsvurderingsorganet skal fastsette framgangsmåter for vurdering og overvåking av kompetansen til alle 

underleverandører og eksterne eksperter det benytter. 

3.  Nr. 3 og 4 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende 

elementer: 

3.1  Til enhver tid og i forbindelse med enhver framgangsmåte for samsvarsvurdering og enhver produkttype eller  

-kategori som samsvarsvurderingsorganet er eller ønsker å bli meldt organ for, skal dets organisasjon omfatte 

følgende elementer: 

a)  nødvendig administrativt, teknisk, klinisk og vitenskapelig personale med teknisk og vitenskapelig kunnskap 

og tilstrekkelig og egnet erfaring innen medisinsk utstyr og tilsvarende teknologi til å kunne utføre 

samsvarsvurderingsoppgaver, herunder vurdering av kliniske data, 

b)  en dokumentert prosess for utførelse av framgangsmåter for samsvarsvurderinger det er utpekt organ(1) for, 

som tar i betraktning deres respektive særtrekk, herunder lovpålagte konsultasjoner, for de ulike kategoriene 

utstyr som omfattes av meldingen, som sikrer innsyn i og gjør det mulig å reprodusere nevnte framgangsmåter. 

3.2  Samsvarsvurderingsorganet skal ha nødvendig personale og være i besittelse av eller ha tilgang til alt utstyr og alle 

hjelpemidler som kreves for å kunne utføre på en forsvarlig måte de tekniske og administrative oppgavene som 

samsvarsvurderingsaktivitetene det er meldt organ for, medfører. 

3.3  Samsvarsvurderingsorganet skal ha tilgjengelig de økonomiske midler som kreves for å kunne utføre sine 

samsvarsvurderingsaktiviteter og forretningsdrift i den forbindelse. Det skal dokumentere og føre bevis for sin 

finansielle kapasitet og levedyktighet, samtidig som det tas hensyn til eventuelle særlige omstendigheter i 

oppstartfasen. 

3.4  Samsvarsvurderingsorganet skal ha et etablert og fungerende kvalitetsstyringssystem. 

3.5  Med erfaring og kunnskap hos personalet med ansvar for å utføre samsvarsvurderingsaktiviteter menes 

a)  god vitenskapelig, teknisk og yrkesrettet opplæring, særlig på de aktuelle områdene innen medisin, farmasi, 

ingeniørfag eller andre relevante vitenskaper, som dekker alle de samsvarsvurderingsaktiviteter som organet 

er eller ønsker å bli meldt organ for, 

b)  vesentlig relevant erfaring, som dekker alle de samsvarsvurderingsaktiviteter som organet er eller ønsker å bli 

meldt organ for, 

c)  tilfredsstillende kunnskap om de krav som gjelder for vurderingene de utfører, og tilstrekkelig myndighet til å 

kunne utføre disse vurderingene, 

d)  hensiktsmessig kunnskap om og forståelse av de relevante bestemmelser i lovgivningen om medisinsk utstyr 

og gjeldende harmoniserte standarder, 

e)  evnen til å kunne utarbeide sertifikater, registre og rapporter som viser at vurderingene er utført. 

  

(1) Se vedlegg II nr. 41. 
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3.6  Samsvarsvurderingsorganet skal fastsette og dokumentere kvalifikasjonskriterier og framgangsmåter for 

utvelgelse og bemyndigelse av personer som deltar i samsvarsvurderingsaktiviteter (kunnskap, erfaring og annen 

nødvendig kompetanse), og den opplæring som kreves (grunnopplæring og etter- og videreutdanning). 

Kvalifikasjonskravene skal dekke de ulike funksjonene i samsvarsvurderingsprosessen (f.eks. revisjon, 

produktvurdering/-prøving, konstruksjonsdokumentasjon/dokumentgjennomgåelse, beslutningstaking) og det 

utstyr, den teknologi og de områder (f.eks. biokompatibilitet, sterilisering, vev og celler av animalsk opprinnelse, 

klinisk vurdering) som omfattes av utpekingen. 

3.7  Samsvarsvurderingsorganet skal ha framgangsmåter for å sikre at dets datterselskaper drives på grunnlag av de 

samme framgangsmåter og i henhold til samme strenge krav som hovedkontoret. 

3.8  Dersom underleverandører og eksterne eksperter brukes i forbindelse med samsvarsvurderingen, særlig av nytt, 

invasivt og implanterbart medisinsk utstyr eller ny teknologi, skal samsvarsvurderingsorganet ha tilstrekkelig 

kompetanse internt til å lede samsvarsvurderingen på hvert av produktområdene det er utpekt for, til å verifisere 

om ekspertuttalelser er egnede og gyldige og til å fatte beslutninger vedrørende sertifiseringen. Påkrevd intern 

kompetanse skal omfatte teknisk og klinisk kompetanse og revisjonskompetanse. 

4.  Nr. 6 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

4.1.  Samsvarsvurderingsorganet skal tegne ansvarsforsikring som er hensiktsmessig i forhold til de samsvarsvur-

deringsaktiviteter det er meldt organ for, herunder for eventuell midlertidig oppheving, begrensning eller 

tilbaketrekking av sertifikater, og det geografiske omfanget av dets virksomhet, med mindre ansvaret bæres av 

staten i henhold til nasjonal lovgivning eller inspeksjonene utføres direkte av medlemsstaten selv. 

5.  Nr. 7 i vedlegg 8 til direktiv 90/385/EØF og i vedlegg XI til direktiv 93/42/EØF skal omfatte følgende elementer: 

5.1  Samsvarsvurderingsorganet skal sikre at opplysninger det får under utførelsen av samsvarsvurderingsaktiviteter, 

behandles fortrolig av dets personale, komiteer, datterselskaper, underleverandører og eventuelle tilknyttede 

organer, med mindre noe annet er fastsatt ved lov. Organet skal ha en dokumentert framgangsmåte for dette 

formål. 

5.2  Samsvarsvurderingsorganets personale skal overholde taushetsplikten med hensyn til alle opplysninger det mottar 

under utførelsen av sine oppgaver, bortsett fra overfor utpekende myndigheter, vedkommende myndigheter og 

Kommisjonen. Eiendomsretten skal vernes. Samsvarsvurderingsorganet skal ha en dokumentert framgangsmåte 

for dette formål. 

 ______   
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VEDLEGG II 

Søknadsskjema som skal sendes inn ved søknad om å bli utpekt som meldt organ 

Utpekende myndighet: ................................................................... 

Navn på samsvarsvurderingsorganet som søker: ................................................................... 

Tidligere navn (om relevant): ................................................................... 

Det meldte organs EU-nummer (om relevant): ................................................................... 

Adresse: ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

 ................................................................... 

Kontaktperson: ................................................................... 

E-post: ................................................................... 

Telefonnummer: ................................................................... 

Samsvarsvurderingsorganets juridiske form: ................................................................... 

Selskapets registreringsnummer: ................................................................... 

Foretaksregister: ................................................................... 

................................................................... 

................................................................... 

Følgende dokumenter skal legges ved. Ved forlengelse eller fornyelse skal bare nye eller endrede dokumenter sendes 

inn. 

Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

ORGANISATORISKE OG GENERELLE KRAV 

Juridisk status og organisasjonsstruktur 

1 Selskapets vedtekter   

2 Firmaattest (foretaksregister)   

3 Dokumentasjon på virksomheten til den organisasjon samsvarsvur-

deringsorganet eventuelt tilhører, og dens forhold til samsvarsvur-

deringsorganet 

  

4 Dokumentasjon på eventuelle foretak som samsvarsvur-

deringsorganet eier i eller utenfor medlemsstaten, og dets forhold 

til disse enhetene 

  

5 Beskrivelse av juridisk eierskap og de juridiske eller fysiske 

personer som utøver kontroll over samsvarsvurderingsorganet 

  

6 Beskrivelse av samsvarsvurderingsorganets organisasjonsstruktur 

og driftsledelse 

  

7 Beskrivelse av den øverste ledelsens funksjoner, ansvar og 

myndighet 

  

8 Liste over alle ansatte som har innflytelse på samsvarsvur-

deringsaktivitetene 

  

9 Dokumentasjon på eventuelle andre tjenester samsvarsvur-

deringsorganet tilbyr (f.eks. rådgivning i forbindelse med utstyr, 

opplæring osv.) 

  

10 Dokumentasjon på akkreditering(er) som er relevante for søknaden   
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

Uavhengighet og upartiskhet 

11 Dokumentasjon på strukturer, retningslinjer og framgangsmåter for 

å sikre og fremme prinsippene om upartiskhet i hele 

organisasjonen, hos alt personale og i forbindelse med all 

vurderingsvirksomhet, herunder etiske regler eller atferdsregler 

  

12 Beskrivelse av hvordan samsvarsvurderingsorganet sikrer at 

virksomheten til datterselskaper, underleverandører og eksterne 

eksperter ikke påvirker organets uavhengighet, upartiskhet og 

objektivitet 

  

13 Dokumentasjon på at toppledelsen og personalet som deltar i 

samsvarsvurderingsaktivitetene, er upartiske, herunder på lønn og 

bonusutbetalinger 

  

14 Dokumentasjon vedrørende interessekonflikter og framgangsmåte/ 

skjema for konfliktløsning i forbindelse med mulige konflikter 

  

15 Beskrivelse av samsvarsvurderingsorganets uavhengighet fra den 

utpekende myndighet og fra vedkommende myndighet, særlig 

dersom dette organet er et offentlig foretak eller en offentlig 

institusjon. 

  

Fortrolig behandling 

16 Dokumentasjon på framgangsmåten for å ivareta taushetsplikten, 

herunder for å verne opplysninger som er underlagt eiendomsrett 

  

Ansvar 

17 Dokumentasjon på ansvarsforsikring, bevis for at ansvarsfor-

sikringen dekker tilfeller der det meldte organ kan bli nødt til å 

trekke tilbake eller midlertidig oppheve sertifikater 

  

Økonomiske midler 

18 Dokumentasjon på de økonomiske midler som kreves for å drive 

samsvarsvurderingsaktiviteter, og driften i den forbindelse, 

herunder løpende forpliktelser i forbindelse med sertifikater som er 

utstedt, for å vise at det meldte organ fortsatt er levedyktig og 

dokumentere fortsatt samsvar med det sertifiserte produktutvalget 

  

Kvalitetssystem 

19 Kvalitetshåndbok og en liste over tilhørende dokumentasjon på 

gjennomføring, vedlikehold og drift av kvalitetsstyringssystemet, 

herunder retningslinjer for tildeling av oppgaver til personale og 

deres ansvarsområder 

  

20 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for kontroll med dokumen-

ter 

  

21 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for kontroll med registre   

22 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for ledelsens gjennom-

gåelse 

  

23 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for interne revisjoner   

24 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for korrigerende og 

forebyggende tiltak 

  

25 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for reklamasjoner og klager   
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

Ressurskrav 

Generelt 

26 Beskrivelse av egne laboratorier og prøvingsanlegg   

27 Ansettelseskontrakter og andre avtaler med eget personale, særlig 

med hensyn til upartiskhet, uavhengighet og interessekonflikter 

(legg ved standard kontraktsmal) 

  

28 Kontrakter og andre avtaler med underleverandører og eksterne 

eksperter, særlig med hensyn til upartiskhet, uavhengighet og 

interessekonflikter (legg ved standard kontraktsmal) 

  

Kvalifisering og bemyndigelse av personale 

29 Liste over alt fast og midlertidig ansatt personale (teknisk, 

administrativt osv.), herunder informasjon om faglige 

kvalifikasjoner, tidligere erfaring og type kontrakt 

  

30 Liste over alt eksternt personale (f.eks. eksterne eksperter, eksterne 

revisorer), herunder informasjon om faglige kvalifikasjoner, 

tidligere erfaring og type kontrakt 

  

31 Kvalifikasjonsmatrise som kobler organets ansatte og dets eksterne 

eksperter til de funksjonene de skal fylle og til de 

kompetanseområder organet er eller ønsker å bli meldt organ for 

  

32 Kvalifikasjonskriterier for de ulike funksjonene (se punkt 31)   

33 Dokumentasjon på framgangsmåten(e) for valg av og tildeling av 

oppgaver til internt og eksternt personale som deltar i 

samsvarsvurderingsaktivitetene, herunder vilkår for tildeling av 

oppgaver til eksternt personale og overvåking av deres 

sakkunnskap 

  

34 Dokumentasjon som viser at samsvarsvurderingsorganets ledelse 

har den kunnskap som er nødvendig for å etablere og drifte et 

system for 

— utvelgelse av det personale som benyttes under samsvarsvur-

deringen, 

— verifisering av dette personalets kunnskap og erfaring, 

— tildeling av oppgaver til personalet, 

— verifisering av personalets arbeid, 

— definisjon og verifisering av personalets grunnopplæring og 

etter- og videreutdanning 

  

35 Dokumentasjon på framgangsmåten for å sikre kontinuerlig 

overvåking av kompetanse og ytelse 

  

36 Dokumentasjon på standard opplæringsprogrammer som sam-

svarsvurderingsorganet gjennomfører, og som er relevante for 

samsvarsvurderingsaktivitetene 

  

Underleverandører 

37 Liste over alle underleverandører (ikke enkeltstående eksterne 

eksperter) som benyttes i forbindelse med samsvarsvur-

deringsaktiviteter 
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Punkt/sak 
Tilsvarende del i 

vedlegg I 

Vedleggsnummer + 

referanse 

(nr./side) 

38 Retningslinjer og framgangsmåte vedrørende underleverandører   

39 Dokumentasjon som viser at samsvarsvurderingsorganet har 

tilstrekkelig kjernekompetanse til å vurdere, velge ut, inngå 

kontrakt med og verifisere egnetheten til og gyldigheten av 

underleverandørers virksomhet 

  

40 Eksempler på standardkontrakter som forbyr juridiske personer å 

inngå ytterligere underleverandøravtaler, og som omfatter særlige 

bestemmelser for å sikre fortrolighet og håndtering av 

interessekonflikter med underleverandører (legg ved eksempler) 

  

Prosess 

41 Dokumentasjon på framgangsmåter for samsvarsvurderings-

aktivitetene og tilhørende dokumenter som viser omfanget av 

samsvarsvurderingsaktivitetene, herunder særlig framgangsmåter 

for 

— kvalifisering og klassifisering 

— vurdering av kvalitetssystemet 

— risikohåndtering 

— vurdering av prekliniske data 

— klinisk vurdering 

— representativt utvalg av teknisk dokumentasjon 

— klinisk oppfølging etter markedsføring 

— meddelelser fra reguleringsmyndigheter, herunder ved-

kommende myndigheter og utpekende myndigheter 

— formidling og analyse av virkningen av overvåkingsrapporter 

på sertifiseringen av utstyr 

— samrådsordninger for kombinerte legemiddel- og utstyrs-

produkter, utstyr som gjør bruk av animalsk vev, og utstyr 

som bruker produkter av blod fra mennesker 

— gjennomgåelse og beslutningstaking med hensyn til 

sertifikatutstedelse, herunder godkjenningsansvar 

— gjennomgang og beslutningstaking med hensyn til midlertidig 

oppheving, restriksjoner, tilbaketrekking og avslag på 

sertifikater, herunder godkjenningsansvar  

  

42 Sjekklister, maler, rapporter og sertifikater som benyttes under 

samsvarsvurderingsaktivitetene 

  

 

Navn på og underskrift til en godkjent representant for 

samsvarsvurderingsorganet som søker (med mindre 

elektronisk signatur er godtatt) 

 Sted og dato 

 ____________  


