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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSFORORDNING (EU) 2020/666 

av 18. mai 2020 

om endring av gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 med hensyn til fornyelse av utpekingen av 

samt tilsynet med og overvåkingen av meldte organer(*) 

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) Ved Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013(3) fastsettes det en felles fortolkning av de viktigste 

elementene i kriteriene for utpeking av meldte organer fastsatt i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF. 

2) Covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har medført, utgjør en hittil usett utfordring for medlemsstatene og 

andre aktører som er virksomme på området medisinsk utstyr. Folkehelsekrisen har ført til ekstraordinære omsten-

digheter som har betydelige konsekvenser for forskjellige områder som omfattes av Unionens rammeregler for 

medisinsk utstyr, f.eks. utpekingen av meldte organer og deres arbeid samt tilgjengeligheten av livsviktig medisinsk 

utstyr i Unionen. 

3) Som en følge av covid-19-pandemien ble europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561(4) vedtatt med det formål 

å utsette anvendelsen av de bestemmelsene i europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745(5) som skulle ha fått 

anvendelse fra 26. mai 2020, herunder bestemmelsen om oppheving av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF, med et år. 

4) Som en følge av dette kan meldte organer som er utpekt i henhold til disse direktivene, sertifisere medisinsk utstyr i 

ytterligere ett år fram til 25. mai 2021. For et betydelig antall av disse meldte organene vil utpekingen imidlertid utløpe 

mellom 26. mai 2020 og 25. mai 2021. Uten gyldig utpeking vil disse meldte organene ikke lenger kunne utstede 

sertifikater og sikre at de fortsatt er gyldige, noe som er et nødvendig krav for at det medisinske utstyret på lovlig vis 

kan bringes i omsetning eller tas i bruk. 

5) For å unngå mangel på livsviktig medisinsk utstyr er det derfor avgjørende at meldte organer som er blitt utpekt i 

henhold til direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF, kan fortsette å ivareta sine oppgaver fram til de nye rammereglene for 

medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 2017/745 får anvendelse. 

6) Ved gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 fastsettes saksbehandlingsregler og forpliktelser i forbindelse med 

fornyelse av utpekingen av meldte organer som utpekende myndigheter i medlemsstatene skal overholde i henhold til 

direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 156 av 19.5.2020, s. 2, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 89/2020 av 18. juni 2020 

om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering), ennå ikke kunngjort. 

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

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

(3) 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 (EUT L 253 

av 25.9.2013, s. 8). 

(4) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr med 

hensyn til datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser (EUT L 130 av 24.4.2020, s. 18). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 2001/83/EF, forordning 

(EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 

5.5.2017, s. 1). 
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7) De ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien, har betydelige konsekvenser 

for arbeidet til meldte organer, medlemsstater og Kommisjonen når det gjelder framgangsmåten for å fornye en 

utpeking. Reiserestriksjoner og folkehelsetiltak, f.eks. krav om å holde fysisk avstand til andre, som medlemsstatene har 

iverksatt, samt det økte behovet for ressurser for å bekjempe covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har 

medført, hindrer relevante aktører i å gjennomføre utpekingsprosessen i samsvar med saksbehandlingsreglene og 

forpliktelsene fastsatt i gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. Utsettelsen av anvendelsen av forordning (EU) 

2017/745 og utsettelsen av opphevingen av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF gjør det nødvendig å fornye utpekinger 

av meldte organer som ellers ville ha utløpt før de nye rammereglene for medisinsk utstyr i henhold til forordning (EU) 

2017/745 får anvendelse. Slike fornyelser av utpekinger må vedtas under stort tidspress. Dette tidspresset kunne ikke 

med rimelighet forutses da gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 ble vedtatt. 

8) De hittil usette utfordringene som covid-19-pandemien har skapt, det komplekse arbeidet med å fornye utpekingen av 

meldte organer samt behovet for å hindre en mulig mangel på livsviktig medisinsk utstyr i Unionen gjør at gjennom-

føringsforordning (EU) nr. 920/2013 bør endres når det gjelder fornyelse av utpekingen av meldte organer. Dette bør i 

forbindelse med covid-19-pandemien og folkehelsekrisen som den har medført, gjøre det mulig for utpekende 

myndigheter å avvike fra framgangsmåtene fastsatt i artikkel 3 i nevnte forordning for å sikre at en utpeking kan fornyes 

raskt og smidig før den utløper. 

9) For å sikre pasienters sikkerhet og helse bør disse unntakstiltakene begrenses til å omfatte fornyelse av utpekinger av 

meldte organer som allerede er gitt, og der utpekingsprosessen er blitt gjennomført på et tidligere tidspunkt, herunder en 

fullstendig vurdering av det meldte organet og de tilhørende tilsyns- og overvåkingsaktivitetene. Fornyelser av 

utpekinger bør være midlertidige og bør vedtas før gyldighetsperioden for den tidligere utpekingen utløper. De bør 

opphøre å gjelde automatisk senest på datoen for oppheving av direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF. Når det besluttes å 

fornye en utpeking, bør den utpekende myndigheten foreta en vurdering av det meldte organet for å kontrollere at 

organet fortsatt har kompetanse og evne til å utføre de oppgavene som det er blitt utpekt til. Vurderingen bør omfatte en 

gjennomgåelse av dokumenter og aktiviteter som er knyttet til det meldte organet, og som gjør det mulig for den 

utpekende myndigheten å kontrollere kriteriene for utpeking som fastsatt i direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og i 

gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. 

10) De ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien, påvirker også tilsyns- og 

overvåkingsaktiviteter som gjelder meldte organer. Disse omstendighetene kan i en viss periode særlig hindre den 

utpekende myndigheten i en medlemsstat i å gjennomføre tilsynsvurderinger på stedet eller revisjoner under oppsyn. For 

å sikre et minstenivå av kontroll med og overvåking av meldte organer bør utpekende myndigheter i nevnte periode 

fortsette å treffe tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av tilsyn som det fortsatt er mulig å gjennomføre under disse 

omstendighetene, samt vurdere et egnet antall av det meldte organets gjennomgåelser av produsentens kliniske 

vurderinger og et egnet antall gjennomgåelser av dokumenter. Utpekende myndigheter bør undersøke endringer i de 

organisatoriske og generelle kravene fastsatt i vedlegg II til gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 som har 

inntruffet siden den siste vurderingen på stedet, og aktivitetene som det meldte organet deretter har gjennomført 

innenfor rammen av utpekingen. 

11) For å sikre åpenhet og øke den gjensidige tilliten bør det også kreves at utpekende myndigheter underretter Kommisjonen 

og hverandre, ved hjelp av informasjonssystemet «New Approach Notified and Designated Organisations» (NANDO), om 

enhver beslutning om fornyelse av en utpeking av et meldt organ som er blitt gjennomført uten bruk av framgangs-

måtene fastsatt i artikkel 3 i gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013. Disse underretningene bør inneholde en 

begrunnelse for beslutningene om fornyelse som en utpekende myndighet har truffet. Kommisjonen bør kunne kreve at 

en utpekende myndighet formidler resultatene av vurderingen som ligger til grunn for beslutningen om å fornye 

utpekingen av et meldt organ samt resultatene av tilknyttede tilsyns- og overvåkingsaktiviteter, herunder de som nevnt i 

artikkel 5 i nevnte gjennomføringsforordning. Dersom det er tvil om det meldte organets kompetanse, bør Kommisjonen 

ha mulighet til å undersøke det enkelte tilfellet. 

12) I samsvar med direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF er beslutninger om utpeking av meldte organer medlemsstatenes 

ansvar. Dette ansvaret omfatter også beslutninger om fornyelse av en utpeking, herunder beslutninger som en med-

lemsstat kan treffe i samsvar med denne gjennomføringsforordningen.  
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13) Gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 bør derfor endres. 

14) Tiltakene fastsatt i denne forordningen er i samsvar med uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved artikkel 

6 nr. 2 i direktiv 90/385/EØF. 

15) I lys av det tvingende behovet for å håndtere folkehelsekrisen forbundet med covid-19-pandemien bør denne gjennom-

føringsforordningen på grunn av sakens hastende karakter tre i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions 

tidende. 

VEDTATT DENNE FORORDNINGEN: 

Artikkel 1 

I gjennomføringsforordning (EU) nr. 920/2013 gjøres følgende endringer: 

1) I artikkel 4 skal nytt nr. 6 lyde: 

«6. Som unntak fra nr. 2 kan den utpekende myndigheten i en medlemsstat i tidsrommet fra 19. mai 2020 til 25. mai 2021 

under de ekstraordinære omstendighetene som har oppstått som følge av covid-19-pandemien og vedtakelsen av 

europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561(*) som utsetter anvendelsen av visse bestemmelser i europaparlaments- 

og rådsforordning (EU) 2017/745(**), beslutte å fornye en utpeking som meldt organ uten å benytte framgangsmåtene 

fastsatt i artikkel 3. 

For å treffe beslutning om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med første ledd skal den utpekende 

myndigheten foreta en vurdering for å kontrollere at det meldte organet fortsatt har kompetanse og evne til å utføre de 

oppgavene det er blitt utpekt til. 

Beslutningen om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med dette nummeret skal treffes før gyldighets-

perioden til den tidligere utpekingen utløper, og skal opphøre å gjelde automatisk senest 26. mai 2021. 

Den utpekende myndigheten skal underrette Kommisjonen om sin beslutning om fornyelse av en utpeking som meldt organ 

i samsvar med dette nummeret, sammen med en utførlig begrunnelse for beslutningen, ved hjelp av informasjonssystemet 

«New Approach Notified and Designated Organisations». 

Kommisjonen kan kreve at en utpekende myndighet formidler resultatene av vurderingen som ligger til grunn for 

beslutningen om fornyelse av en utpeking som meldt organ i samsvar med dette nummeret samt resultatene av tilknyttede 

tilsyns- og overvåkingsaktiviteter, herunder de som er nevnt i artikkel 5. 

  

(*) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av forordning (EU) 2017/745 om 

medisinsk utstyr med hensyn til datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser (EUT L 130 av 

24.4.2020, s. 18). 

(**) Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2017/745 av 5. april 2017 om medisinsk utstyr, om endring av direktiv 

2001/83/EF, forordning (EF) nr. 178/2002 og forordning (EF) nr. 1223/2009 samt om oppheving av rådsdirektiv 

90/385/EØF og 93/42/EØF (EUT L 117 av 5.5.2017, s. 1).» 

2) I artikkel 5 nr. 1 skal nytt ledd lyde: 

«Som unntak fra første og annet ledd og under de ekstraordinære omstendighetene knyttet til covid-19-pandemien som 

midlertidig hindrer den utpekende myndigheten i en medlemsstat i å gjennomføre tilsynsvurderinger på stedet eller 

revisjoner under oppsyn, skal myndigheten treffe ethvert tiltak for å sikre et tilstrekkelig nivå av tilsyn som det fortsatt er 

mulig å gjennomføre under disse omstendighetene, samt vurdere et passende antall av det meldte organets gjennomgåelser 

av produsentens tekniske dokumentasjon, herunder kliniske vurderinger. Nevnte utpekende myndighet skal undersøke 

endringer i de organisatoriske og generelle kravene fastsatt i vedlegg II som har skjedd siden den siste vurderingen på 

stedet, og aktivitetene som det meldte organet deretter har gjennomført.» 

Artikkel 2 

Denne forordningen trer i kraft den dagen den kunngjøres i Den europeiske unions tidende. 
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Denne forordningen er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater. 

Utferdiget i Brussel 18. mai 2020. 

 For Kommisjonen 

Ursula VON DER LEYEN 

President 

 __________  


