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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 16
BETRAGTNING 2A (ny)

(2a) Med hensyn til oparbejdning bør 
Kommissionen gennemføre yderligere 
drøftelser og mere omfattende høringer for 
at undersøge mulighederne for at udvikle 
en passende lovgivning, der sikrer en høj 
grad af patientsikkerhed. Endvidere 
opfordres Kommissionen til at møde de 
relevante udvalg i Europa-Parlamentet 
senest to måneder efter vedtagelsen af dette 
direktiv for at aflægge rapport om sine 
fremskridt på området.

Or. en
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Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 17
BETRAGTNING 2B (ny)

(2b) Af hensyn til patientsikkerheden skal
fabrikanterne opfylde følgende krav i 
forbindelse med oparbejdning.
Fabrikanterne skal registrere produktet i 
den nye kategori af medicinsk udstyr, der i
begrænset omfang kan anvendes flere 
gange, og samtidig indføre en sikker 
procedure for oparbejdning og fastsætte en 
grænse for, hvor mange gange produktet 
må anvendes.
Medlemsstaterne skal vedtage de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre en 
ekstern og objektiv kontrol med disse 
procedurer og gøre det obligatorisk at 
registrere enhver medicinsk anvendelse af 
udstyret.

Or. en

Begrundelse

Dette kunne føre til en legalisering af den oparbejdning, som på indeværende tidspunkt finder 
sted over hele Europa, uden at der er mulighed for en objektiv kontrol, hvilket indebærer 
større risici for patienterne. 

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 18
BETRAGTNING 6

(6) Det er nødvendigt at præcisere, at der i 
definitionen af et produkt som medicinsk 
udstyr ligger, at produktet har et medicinsk 
formål, og at software i sig selv kan 
defineres som medicinsk udstyr.

udgår

Or. en
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Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 19
BETRAGTNING 20

(20) I betragtning af den voksende 
betydning, som software har på området for 
medicinsk udstyr, enten som stand alone-
software eller som software inkorporeret i 
et udstyr, bør validering af software i 
overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau være et væsentligt krav.

udgår

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A, NR. I

Artikel 1, stk. 2, litra a, indledning (direktiv 90/385/EØF)

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, materiale eller anden 
genstand anvendt alene eller i kombination, 
herunder tilbehør inklusive software, som 
hører med til korrekt brug heraf, og som af 
fabrikanten er beregnet til medicinsk 
anvendelse på mennesker med henblik på:

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.
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Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A, NR. I

Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 90/385/EØF)

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:

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

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

- diagnosticering, overvågning, behandling, 
lindring af eller kompensation for skader 
eller handicap

- diagnosticering, overvågning, behandling, 
lindring af eller kompensation for skader 
eller handicap

- undersøgelse, udskiftning eller ændring af 
anatomien eller en fysiologisk proces

- undersøgelse, udskiftning eller ændring af 
anatomien eller en fysiologisk proces

- svangerskabsforebyggelse - svangerskabsforebyggelse

- korrigering af synet eller af øjets 
udseende gennem anbringelse på øjet

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej.

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej.

Or. en

Begrundelse

Salg og distribution af kontaktlinser uden recept er meget udbredt over hele EU og indebærer 
betydelige sundheds- og sikkerhedsrisici for befolkningen. Manglende konsultation af og 
efterfølgende kontrol hos øjenspecialister har ført til, at kontaktlinser i stigende grad 
anvendes forkert, hvilket er skadeligt for brugernes sundhed. Indførelsen af en bestemmelse 
om, at distribution af kontaktlinser på ethvert salgssted og ved enhver bestilling kun kan finde 
sted på grundlag af en gyldig recept, ville både beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed 
og bevare deres valgmuligheder. I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152, stk. 1, 
skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Fællesskabets politikker og aktiviteter, herunder i forbindelse med den igangværende 



AM\624966DA.doc 5/12 PE 376.632v01-00

DA

revidering af direktiverne om medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 22
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A, NR. I A (nyt)
Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 90/385/EØF)

(ia) I litra a) indsættes følgende som sidste 
punktum:
"Alle kontaktlinser betragtes som 
medicinsk udstyr i henhold til dette 
direktiv."

Or. en

Begrundelse

Kosmetiske linser sidestilles i Europa på indeværende tidspunkt ikke med medicinsk udstyr i 
lovgivningen, modsat hvad der er tilfældet på andre markeder, herunder i USA, selv om de 
har samme virkninger og udgør de samme potentielle sundhedsrisici for øjnene, hvis de ikke 
er korrekt fremstillet eller anvendes, uden at en øjenspecialist er blevet konsulteret og 
foretager efterfølgende kontrol. I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152, stk. 1, skal 
der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle
Fællesskabets politikker og aktiviteter.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 2 (direktiv 90/385/EØF)

Artikel 2 affattes således:
"Markedsføring og ibrugtagning
1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til at sikre, at udstyret kun 
markedsføres og/eller ibrugtages, såfremt 
det opfylder betingelserne i nærværende 
direktiv vedrørende levering, installation, 
vedligeholdelse og anvendelse i 
overensstemmelse med formålet.
2. Medlemsstaterne træffer endvidere de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at 
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medicinsk udstyr, der sælges via internettet, 
pr. postordre eller via andre alternative 
distributionskanaler, ikke udgør nogen 
risiko for forbrugernes sundhed og 
sikkerhed og opfylder alle bestemmelserne i 
dette direktiv."

Or. en

Begrundelse

Det bliver i mange europæiske lande stadig mere almindeligt at sælge medicinsk udstyr via 
internettet, pr. postordre eller via andre alternative distributionskanaler. Dette salg udgør en 
potentiel sundhedsrisiko for europæiske borgere, siden det ikke er forbundet med konsultation 
af eller rådgivning fra specialister på området. I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 
152, stk. 1, skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og 
gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter.

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 24
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA A, LED I

Artikel 1, stk. 2, litra a, indledning (direktiv 93/42/EØF)

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:

a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, materiale eller anden 
genstand anvendt alene eller i kombination, 
herunder tilbehør inklusive software, som 
hører med til korrekt brug heraf, og som af 
fabrikanten er beregnet til medicinsk 
anvendelse på mennesker med henblik på:

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 25
ARTIKEL 2, NR. 2

Artikel 4, stk. 2, andet led (direktiv 93/42/EØF)
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2) Artikel 4, stk. 2, andet led, affattes 
således:

2) Artikel 4, stk. 2, andet led, affattes 
således:

"- udstyr efter mål markedsføres og 
ibrugtages, hvis det opfylder betingelserne i 
artikel 11 sammenholdt med bilag VIII; 
udstyr i klasse IIa, IIb og III skal ledsages af 
den i bilag VIII omhandlede erklæring, som 
skal gives til den navngivne patient."

"- udstyr efter mål markedsføres og 
ibrugtages, hvis det opfylder betingelserne i 
artikel 11 sammenholdt med bilag VIII; 
udstyr i klasse IIa, IIb og III skal ledsages af 
den i bilag VIII omhandlede erklæring, som 
skal gives til den klart identificerbare
patient efter anmodning. I princippet skal
erklæringen opbevares hos den sidste 
leverandør; den skal til enhver tid være 
tilgængelig. Den skal klart identificere 
fabrikanten."

Or. en

Begrundelse

Af databeskyttelsesgrunde skal det være muligt at sikre patientens identitet via en kode.

Som regel interesserer patienten sig mindre for fabrikanten. Derfor må det siges at kræve 
relativt mange ressourcer at give hver enkelt en erklæring med hjem. Under alle 
omstændigheder vil det være mere hensigtsmæssigt, at lægen opbevarer oplysningerne. 
Erklæringen skal klart identificere fabrikanten. Der kan være tilfælde, hvor vedkommendes 
navn ikke er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 26
ARTIKEL 2, NR. 6 A (nyt)

Artikel 13 a (ny) (direktiv 93/42/EØF)

6a) Som artikel 13a indsættes:
“Særlig procedure for kontaktlinser
1. På baggrund af den udbredte anvendelse 
af kontaktlinser og risiciene i tilknytning til 
salg og distribution af dem uden recept skal 
denne artikel specifikt gælde for alle slags 
kontaktlinser. 
2. Medlemsstaterne fastlægger regler for
salg og distribution af alle kontaktlinser 
ved ethvert salgssted på grundlag af en 
gyldig recept med henblik på at beskytte de 
europæiske forbrugeres sikkerhed og 
sundhed, samtidig med at det frie valg 
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bevares, hvad angår autoriseret 
distributions- eller købssted."

Or. en

Begrundelse

Salg og distribution af kontaktlinser uden recept er meget udbredt over hele EU og indebærer 
betydelige sundheds- og sikkerhedsrisici for befolkningen. Manglende konsultation af og 
efterfølgende kontrol hos øjenspecialister har ført til, at kontaktlinser i stigende grad 
anvendes forkert, hvilket er skadeligt for brugernes sundhed. Indførelsen af en bestemmelse 
om, at distribution af kontaktlinser på ethvert salgssted og ved enhver bestilling kun kan finde 
sted på grundlag af en gyldig recept, ville både beskytte forbrugernes sundhed og sikkerhed 
og bevare deres valgmuligheder. I overensstemmelse med EF-traktatens artikel 152, stk. 1, 
skal der sikres et højt sundhedsbeskyttelsesniveau ved fastlæggelsen og gennemførelsen af 
alle Fællesskabets politikker og aktiviteter, herunder i forbindelse med den igangværende 
revidering af direktiverne om medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 27
ARTIKEL 2

Artikel 17, stk. 2, afsnit 2 (direktiv 93/42/EØF)

EF-overensstemmelsesmærkningen 
ledsages af identificeringsnummeret for det 
bemyndigede organ, der er ansvarligt for 
iværksættelsen af procedurerne i bilag II, 
IV og VI.

udgår

Or. en

Begrundelse

Dette krav indebærer betydelige omkostninger for virksomheder, der ønsker eller har brug for 
at ændre det bemyndigede organ. Med den europæiske database (jf. artikel 14a) har 
myndighederne allerede mulighed for at spore, hvilke bemyndigede organer der har udstedt 
attester for virksomheder og produkter.

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 28
BILAG I, PUNKT 1, LITRA A)

Bilag I, punkt 9, led 7 (direktiv 90/385/EØF)
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For udstyr, der inkorporerer software, eller 
som i sig selv er medicinsk software, skal 
softwaren valideres i overensstemmelse med 
det aktuelle tekniske niveau, idet der tages 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og verificering.

For udstyr, der inkorporerer software, skal 
softwaren valideres i overensstemmelse med 
det aktuelle tekniske niveau, idet der tages 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring,
validering og verificering.

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 29
BILAG II, PUNKT 1, LITRA B)

Bilag I, punkt 7.4, afsnit 1 (direktiv 93/42/EØF )

7.4. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel ifølge 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
2001/83/EØF, og som kan have en virkning 
på organismen ud over den, som udstyret 
har, skal dette stofs sikkerhed, kvalitet og 
nyttevirkning kontrolleres efter metoderne i 
direktiv 2001/83/EF.

7.4. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel ifølge 
definitionen i artikel 1 i direktiv 
2001/83/EØF, og som kan have en virkning 
på organismen ud over den, som udstyret 
har, skal dette stofs sikkerhed, kvalitet og 
nyttevirkning kontrolleres efter metoderne i 
direktiv 2001/83/EF.

Det bemyndigede organ har myndigheden 
til at kontrollere stoffets 
hensigtsmæssighed. EMEA eller de 
kompetente myndigheder, som 
medlemsstaterne har udpeget, har 
udelukkende til opgave at afgive en 
videnskabelig udtalelse om stoffets kvalitet 
og sikkerhed.

Or. en

Begrundelse

En klarlægning af de bemyndigede organers og EMEA's/de kompetente myndigheders 
respektive roller vil forhindre, at godkendelse af medicinsk udstyr, der indeholder fuldt 
dokumenterede medicinske stoffer, i praksis gennemføres som for et farmaceutisk produkt, 
hvilket ville medføre uforholdsmæssigt store omkostninger og forsinkelser uden at indebære 
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fordele for patienterne. 

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 30
BILAG II, PUNKT 1, LITRA E)

Bilag I, punkt 12.1 a) (direktiv 93/42/EØF)

12.1a For udstyr, der inkorporerer 
software, eller som i sig selv er medicinsk 
software, skal softwaren valideres i 
overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau, idet der tages hensyn til principperne 
for udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol.

12.1a For udstyr, der inkorporerer 
software, skal softwaren valideres i 
overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau, idet der tages hensyn til principperne 
for udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol.

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 31
BILAG II, PUNKT 1, LITRA E)

Bilag I, punkt 12.1 a) (direktiv 93/42/EØF)

12.1a For udstyr, der inkorporerer 
software, eller som i sig selv er medicinsk 
software, skal softwaren valideres i 
overensstemmelse med det aktuelle tekniske 
niveau, idet der tages hensyn til 
principperne for udviklingslivscyklus, 
risikostyring, validering og kontrol.

12.1a For udstyr, der inkorporerer 
software, tages der på softwareområdet 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol.

Or. en

Begrundelse

Det bør undgås at henvise til validering, så der ikke foretages overflødige dataindsamlinger.
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Ændringsforslag af Charlotte Cederschiöld

Ændringsforslag 32
BILAG II, NUMMER 1, LITRA G, LED II

Bilag I, punkt 13.3, litra b) (direktiv 93/42/EØF)

"b) de angivelser, som er absolut nødvendige 
for, at brugeren kan identificere udstyret og 
emballagens indhold, herunder dets kode i 
overensstemmelse med en internationalt 
anerkendt generisk nomenklatur for 
medicinsk udstyr"

"b) de angivelser, som er absolut nødvendige 
for, at brugeren kan identificere udstyret og 
emballagens indhold"

Or. en

Begrundelse

Hvis produkter, emballage og brugsanvisninger skal forsynes med yderligere koder, vil det 
blot øge administrationsomkostningerne uden at indebære fordele for patienterne. GMDN 
koder (GMDN: Global Medical Device Nomenclature) anvendes allerede i forbindelse med 
overvågning og indberetning og bruges af myndighederne til vurdering af potentielle risici.

Ændringsforslag af Glenis Willmott

Ændringsforslag 33
BILAG II, NR. 8, LITRA E

Bilag VIII, punkt 5, indledning (direktiv 93/42/EØF)

5. For så vidt angår udstyr efter mål, 
forpligter fabrikanten sig til at indføre og 
ajourføre en systematisk procedure til 
behandling af de erfaringer, der gøres med 
udstyret efter fremstillingsfasen, under 
hensyntagen til bestemmelserne i bilag X,
og bringe egnede midler i anvendelse for at 
iværksætte eventuelle nødvendige 
korrigerende foranstaltninger. Tilsagnet skal 
omfatte en forpligtelse for fabrikanten til 
omgående at underrette de kompetente 
myndigheder om følgende forhold, når han 
får kendskab dertil:

5. For så vidt angår udstyr efter mål, 
forpligter fabrikanten sig til at analysere 
sine erfaringer med udstyret efter 
fremstillingsfasen og bringe egnede midler i 
anvendelse for at iværksætte eventuelle 
nødvendige korrigerende foranstaltninger. 
Tilsagnet skal omfatte en forpligtelse for 
fabrikanten til omgående at underrette de 
kompetente myndigheder om følgende 
forhold, tæt på-hændelser og de tilsvarende 
korrektioner, når han får kendskab dertil:

Or. en
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Begrundelse

Fabrikanter af udstyr efter mål er bedst i stand til at spore deres produkter, da patientens 
navn kendes. Den her krævede systematiske procedure (indførelse af ISO 13485) betyder 
årlige ekstraudgifter for tandteknikere, optikere, tekniske specialister i høreapparater og 
ortopædiske sko etc. på 2.000-5.000 EUR. Dette kan ikke forsvares, eftersom en generel 
formulering i lige så høj grad afvender risiciene.

Ændringsforslag af Zuzana Roithová

Ændringsforslag 34
BILAG II, NR. 9, LITRA A, LED I

Bilag IX, punkt 1.4 (direktiv 93/42/EØF)

Stand alone-software anses for at være 
aktivt medicinsk udstyr.

udgår

Or. en

Begrundelse

Programmet i sig selv kan (som sådant) ikke defineres som medicinsk udstyr.


