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KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren hilser formålet med dette forslag til et direktiv om ændring af tre forskellige 
direktiver meget velkomment. De erfaringer, der er gjort i de seneste år siden vedtagelsen af 
direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger, har gjort denne lovgivningsreform nødvendig. 
Behovet for en bedre gennemførelse af de eksisterende regler berettiger forslaget.

Med hensyn til direktivets anvendelsesområde støtter ordføreren Kommissionens beslutning om 
ikke at medtage oparbejdning af medicinsk udstyr i denne lovgivningsreform. Ordføreren 
opfordrer dog Kommissionen til at overveje fremtidigt lovgivningsarbejde på dette område 
efter at have gennemført relevante drøftelser og høringer.

Et problem med definitionen af "medicinsk udstyr" kan være, at et bestemt produkt henhører 
under definitionen i dette direktiv og samtidig under anvendelsesområdet for andre direktiver 
f.eks. lægemidler, kosmetik osv. I dette tilfælde bør vurderingen af, hvilket direktiv der finder 
anvendelse, baseres på en evaluering af produktets forventede hovedformål og dets tilknyttede 
relevante funktion og virkning.

Hovedformålet med de fremsatte ændringsforslag er at styrke aspekterne patientsikkerhed og 
den offentlige sundhed samt lægemidlernes sikkerhed og kvalitet. For at nå disse mål taler 
ordføreren i nogle artikler varmt for en klarere formulering, som bør føre til en større juridisk 
sikkerhed for de involverede aktører. Med hensyn til patientsikkerhed sigter ordføreren mod at 
understrege kravet om, at kopiprodukter skal henhøre under den samme kategori og 
lovgivning som det originale produkt.

ÆNDRINGSFORSLAG

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 2 a (ny)
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(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.

Ændringsforslag 2
Betragtning 15

(15) For yderligere at sikre den offentlige 
sundhed og sikkerhed er det nødvendigt med 
en mere konsekvent anvendelse af 
bestemmelserne om 
sundhedsbeskyttelsesforanstaltninger.

(15) For yderligere at sikre den offentlige 
sundhed og sikkerhed er det nødvendigt med 
en mere konsekvent anvendelse af 
bestemmelserne om 
sundhedsbeskyttelsesforanstaltninger og især 
at sikre, at udstyret ikke risikerer at bringe 
patienternes sikkerhed og sundhed i fare 
under brugen.

Begrundelse

Af hensyn til den offentlige sundhed bør medlemsstaterne have ansvar for at sikre, at udstyret 
anvendes korrekt på deres område i hele udstyrets levetid.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 2, PUNKT 1, (A), (I)

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

(a) medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, udstyr, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder 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, udstyr, materiale eller anden 
genstand anvendt alene eller i kombination, 
herunder software, som af fabrikanten er 
beregnet til specifikt at blive anvendt til 
diagnostiske formål, og som hører med til 
korrekt brug heraf, og som af fabrikanten er 
beregnet til anvendelse på mennesker med 
henblik på:

Begrundelse
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Kun diagnostisk software bør indgå i denne artikel og ikke software generelt. Tilføjelsen af 
ordet "medicinsk" vil kunne bevirke, at visse produkter udelukkes fra direktivet. Dette ville 
skabe usikkerhed blandt brugerne og ville måske kunne resultere i, at ukontrollerede 
produkter anvendes på patienter.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, PUNKT 1 (A), (I A) (nyt)

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

(ia) litra a), sidste sætning, affattes således:
"og som ikke

- fremkalder den forventede hovedvirkning 
i eller på det menneskelige legeme ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej;

- via dets form eller den måde, hvorpå
fabrikanten markedsfører det, generelt 
giver det indtryk, at produktet har 
medicinske egenskaber til behandling eller 
forebyggelse af sygdom hos mennesker."

(Første del af teksten stammer fra det oprindelige direktiv)

Begrundelse

Patientsikkerheden må garanteres. Sondringen mellem medicinsk udstyr og lægemidler må
gøres klarere. Kopiprodukter skal henhøre under samme kategori som de originale produkter.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 2, PUNKT 1 (F) (I)

Artikel 1, stk. 5, litra c, (direktiv 93/42/EØF)
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(c) lægemidler, der er omfattet af direktiv 
2001/83/EF. Ved vurderingen af, om et 
produkt er omfattet af nævnte direktiv eller 
af nærværende direktiv, tages der navnlig 
hensyn til produktets vigtigste virkningsmåde

(c) lægemidler, der er omfattet af direktiv 
2001/83/EF. Ved vurderingen af, om et 
produkt er omfattet af nævnte direktiv i kraft 
af anvendelsen af de kriterier, der er 
opstillet i nævnte direktivs artikel 1, stk. 2, 
afsnit b), eller af nærværende direktiv, tages 
der navnlig hensyn til produktets vigtigste 
virkningsmåde

Begrundelse

Analyserne af produktets virkningsmåde bør udtrykkeligt kun vedrøre anden del af 
afprøvningen af lægemidlet. Anvendelsen af anden del af afprøvningen af lægemidlet anses 
således ikke for at gå forud for første del af definitionen.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 2, PUNKT 1 (F) (IA) (nyt)

Artikel 1, stk. 5, litra d (direktiv 93/42/EØF)

(ia) litra d) affattes således:
"kosmetiske midler, der er omfattet af 
direktiv 76/768/EØF. Ved vurderingen af, 
om et produkt henhører under nævnte 
direktiv eller nærværende direktiv, tages 
der navnlig hensyn til produktets tilsigtede 
hovedformål og til den relevante 
virkningsmåde"

(Første sætning stammer fra det oprindelige direktiv)

Begrundelse

Når et produkt henhører under definitionen på "medicinsk udstyr" og potentielt er omfattet af 
anvendelsesområdet for andre direktiver (f.eks. lægemidler, kosmetik, personlige 
værnemidler, maskiner), skal vurderingen af, hvilket direktiv der finder anvendelse, baseres 
på en vurdering af produktets forventede hovedvirkning og dets tilknyttede relevante 
virkemåde for at skabe juridisk sikkerhed/klarhed for fabrikanten og andre interesserede 
personer.

Ændringsforslag 7
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ARTIKEL 2, PUNKT 1 (G)

Artikel 1, stk. 6 (direktiv 93/42/EØF)

(g) Stk. 6 udgår. (g) Stk. 6 erstattes med følgende:

"6. Dette direktiv finder ikke anvendelse på
personlige værnemidler, der er omfattet af 
direktiv 89/686/EØF. Ved vurderingen af, 
om et produkt er omfattet af nævnte 
direktiv, tages der navnlig hensyn til 
produktets hovedformål og til den relevante 
virkemåde.

(En del af formuleringen stammer fra det oprindelige direktiv)

Begrundelse

Når et produkt henhører under definitionen på "medicinsk udstyr" og potentielt er omfattet af 
anvendelsesområdet for andre direktiver (f.eks. lægemidler, kosmetik, personlige 
værnemidler, maskiner), skal vurderingen af, hvilket direktiv der finder anvendelse, baseres 
på en evaluering af produktets forventede hovedvirkning og dets tilknyttede relevante 
virkemåde for at skabe juridisk sikkerhed/klarhed for fabrikanten og andre interesserede 
personer.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 2

Artikel 4, stk. 2, led 2 (direktiv 93/42/EØF)

- 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.

(Vedrører ikke den danske tekst)

Begrundelse

Vedrører ikke den danske tekst.

Ændringsforslag 9
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ARTIKEL 2, PUNKT 4 (B)

Artikel 11, stk. 14 (direktiv 93/42/EØF)

b) Følgende stykke tilføjes: udgår

"14. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2, vedtage foranstaltninger, 
der giver mulighed for, at 
brugsanvisningen kan foreligge på anden 
måde."

Begrundelse

Der bør være mulighed for at stille oplysninger om sikker og korrekt anvendelse af medicinsk 
udstyr til rådighed for fagfolk ved hjælp af moderne kommunikationsmidler (f.eks. e-
mærkning). Den nye artikel 11, stk. 14, bør udgå, og afsnit 13.1 i bilag I bør derfor ændres.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, PUNKT 13

Artikel 20, stk. 1, afsnit 2 (direktiv 93/42/EØF)

Dette berører ikke medlemsstaternes og de 
bemyndigede organers pligt til at underrette 
hinanden og til at udsende advarsler, eller de 
berørte parters pligt til at give oplysninger 
inden for straffelovgivningens rammer.

Dette berører ikke medlemsstaternes og de 
bemyndigede organers pligt til at underrette 
hinanden og til at udsende advarsler i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 1, 
eller de berørte parters pligt til at give 
oplysninger inden for straffelovgivningens 
rammer.

Begrundelse

Af hensyn til tydeligheden er det tilrådeligt, at der henvises til artikel 10, stk. 1, der 
omhandler forhold indtruffet efter markedsføringen.

Ændringsforslag 11
BILAG II, PUNKT 1 (B)

Bilag I, punkt 7.4, afsnit 1-3 (direktiv 93/42/EØF)
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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 de relevante 
metoder i bilag I til direktiv 2001/83/EF.

For et stof, der

- allerede har fået en 
markedsføringstilladelse som lægemiddel i 
overensstemmelse med Rådets forordning 
(EØF) nr. 2309/93 (*) eller forordning 
(EF) nr. 726/2004

eller
- er omfattet af bilaget til forordning (EF) 
nr. 726/2004,

eller

- er et stof fremstillet af humant blod
skal det bemyndigede organ efter at have 
verificeret stoffets nyttevirkning som en del 
af det medicinske udstyr og under hensyn til 
udstyrets formål anmode Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA) om en 
videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed. EMEA skal i sin 
udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene vedrørende 
inkorporeringen af stoffet i udstyret.

Det bemyndigede organ skal efter at have 
verificeret stoffets nyttevirkning som en del 
af det medicinske udstyr og under hensyn til 
udstyrets formål anmode en af de 
kompetente myndigheder udpeget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
direktiv 2001/83/EF eller Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA) om en 
videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed. Den kompetente 
myndighed eller EMEA skal i sin udtalelse 
tage hensyn til fremstillingsprocessen og 
dataene vedrørende nyttevirkningen af 
inkorporeringen af stoffet i udstyret som 
fastslået af det bemyndigede organ.
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For andre stoffer skal det bemyndigede 
organ efter at have verificeret stoffets 
nyttevirkning som en del af det medicinske 
udstyr og under hensyn til udstyrets formål 
anmode en af de kompetente myndigheder, 
der er udpeget af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med direktiv 
2001/83/EF, om en videnskabelig udtalelse 
om dette stofs kvalitet og sikkerhed. Den 
pågældende kompetente myndighed skal i 
sin udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene vedrørende 
inkorporeringen af stoffet i udstyret.

For et stof udvundet af humant blod skal 
det bemyndigede organ efter at have 
verificeret stoffets nyttevirkning som en del 
af det medicinske udstyr og under hensyn til 
udstyrets formål anmode Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA), om en 
videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed. EMEA skal i sin 
udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene vedrørende 
nyttevirkningen af inkorporeringen af stoffet 
i udstyret som fastslået af det bemyndigede 
organ.

___________________

(*) EFT L 214 af 24.8.1993, s. 1.

Begrundelse

Den nuværende ordning, der giver de bemyndigede organer mulighed for at anmode om en 
udtalelse fra enhver af de relevante nationale myndigheder, bør opretholdes for at sikre en 
rettidig og omkostningseffektiv vurdering af det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet.

Ændringsforslag 12
BILAG II, PUNKT 1 (B)

Bilag I, punkt 7.4, afsnit 4 (direktiv 93/42/EØF)
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Hvis der foretages ændringer af et stof, der 
er inkorporeret i medicinsk udstyr, navnlig i 
forbindelse med fremstillingsprocessen, skal
det evalueres efter vurderingsprocedurerne 
for ændringer af lægemidler, som er fastsat 
i Kommissionens forordning (EF) nr. 
1084/2003 (**) og EF nr. 1085/2003 (***). 
Det bemyndigede organ skal underrettes om 
ændringer og skal høre den relevante 
kompetente myndighed (dvs. den myndighed, 
der var involveret i den indledende høring) 
for at kunne bekræfte, at kvaliteten og 
sikkerheden af det pågældende stof 
fastholdes, og for at sikre, at ændringerne 
ikke har nogen negativ indvirkning på det 
påviste forhold mellem fordele og risici ved 
tilsættelsen af stoffet til det medicinske 
udstyr.

Hvis der foretages ændringer af et stof, der 
er inkorporeret i medicinsk udstyr, navnlig i 
forbindelse med fremstillingsprocessen, skal 
det bemyndigede organ underrettes om 
ændringer og høre den relevante kompetente 
myndighed (dvs. den myndighed, der var 
involveret i den indledende høring) for at 
kunne bekræfte, at kvaliteten og sikkerheden 
af det pågældende stof fastholdes, og for at 
sikre, at ændringerne ikke har nogen negativ 
indvirkning på det påviste forhold mellem 
fordele og risici ved tilsættelsen af stoffet til 
det medicinske udstyr.

(**) EFT L 159 af 27.6.2003, s. 1.

(***) EFT L 159 af 27.6.2003, s. 24."

Begrundelse

Den nuværende ordning, der giver de bemyndigede organer mulighed for at anmode om en 
udtalelse fra enhver af de relevante nationale myndigheder, bør opretholdes for at sikre en 
rettidig og omkostningseffektiv vurdering af det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet.

Ændringsforslag 13
BILAG II, PUNKT 1 (F)

Bilag I, punkt 13.1, stk. 1 (direktiv 93/42/EØF)

f) Punkt 13.1. første afsnit, affattes således: f) Punkt 13.1, affattes således:

"13.1. Alt udstyr skal ledsages af de 
oplysninger, der er nødvendige, for at 
udstyret kan anvendes sikkert og korrekt
under hensyntagen til de forventede brugeres 
uddannelse og viden, og for at fabrikanten 
kan identificeres."

"13.1. Alt udstyr skal leveres sammen med 
de oplysninger, der er nødvendige, for at 
udstyret kan anvendes sikkert og 
hensigtsmæssigt under hensyntagen til de 
forventede brugeres uddannelse og viden, og 
for at fabrikanten kan identificeres."
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De pågældende oplysninger består af 
angivelserne på mærkningen og 
angivelserne i brugsanvisningen.

De oplysninger, der er nødvendige for, at 
udstyret kan anvendes sikkert, skal, så vidt 
det er praktisk muligt og hensigtsmæssigt, 
anbringes på selve udstyret og/eller på den 
enkelte udstyrsdels emballage eller 
eventuelt på handelsemballagen. Hvis det 
ikke er muligt at emballere hver enkelt 
udstyrsdel for sig, skal oplysningerne 
fremgå af en indlægsseddel, som vedlægges 
en eller flere udstyrsdele.

Alt udstyr skal leveres sammen med en 
brugsanvisning via et moderne 
informationssystem. Levering af 
brugsanvisninger i en anden form end 
papirformat kan kun accepteres, når 
udstyret skal anvendes af uddannet 
sundhedspersonale i sundhedsklinikker. I 
sådanne tilfælde skal fabrikanten give 
sundhedsklinikkerne mulighed for at 
anmode om oplysninger i papirformat på
en rettidig måde. Sådanne 
brugsanvisninger er undtagelsesvis ikke 
nødvendige for udstyr i klasse I og klasse 
IIa, hvis det kan anvendes fuldstændig 
sikkert uden hjælp af sådanne anvisninger.

(Teksten stammer fra det oprindelige direktiv)

Begrundelse

Der bør være mulighed for at stille oplysninger om sikker og korrekt brug af medicinsk udstyr 
til rådighed for fagfolk via moderne kommunikationsmidler (f.eks. e-mærkning). Den nye 
artikel 11, stk. 14, bør udgå, og afsnit 13.1 i bilag I bør derfor ændres.

Ændringsforslag 14
BILAG II, PUNKT 1 (G) (II)

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

(Teksten stammer fra det oprindelige direktiv)

Begrundelse

Koden i den "internationalt anerkendte nomenklatur", der indføres med udkastet til forslag, 
bør betragtes som en del af de oplysninger, som fabrikanten skal stille til rådighed, men det 
bør ikke som foreslået være et krav, at det skal fremgå af mærkningen. En forpligtelse til at 
anføre en sådan kode, der konstant ændrer sig, på mærkningen vil kunne føre til hyppige 
ændringer af mærkningen, hvilket indebærer en betydelig omkostning for industrien og ikke 
gør produktet mere sikkert.

Ændringsforslag 15
BILAG II, PUNKT 9 (B)

Bilag IX, kapitel II, punkt 2.6 (direktiv 93/42/EØF)

2.6 Ved beregning af anvendelsestidsrum jf. 
kapitel I, punkt 1.1, skal kontinuerlig 
anvendelse forstås som uafbrudt faktisk 
anvendelse af udstyret i overensstemmelse 
med dets formål. Hvis anvendelse af udstyret 
afbrydes, for at det umiddelbart kan udskiftes 
med et lignende eller identisk udstyr, skal 
dette dog betragtes som en forlængelse af 
udstyrets kontinuerlige anvendelse.

2.6 Ved beregning af anvendelsestidsrum jf. 
kapitel I, punkt 1.1, skal kontinuerlig 
anvendelse forstås som uafbrudt faktisk 
anvendelse af udstyret i overensstemmelse 
med dets formål. Hvis anvendelse af udstyret 
afbrydes, for at det umiddelbart kan udskiftes 
med et lignende eller identisk udstyr, skal 
dette dog betragtes som en forlængelse af 
udstyrets kontinuerlige anvendelse, 
medmindre det kan påvises, at en sådan 
udskiftning fjerner de risici, der opstår ved 
fortsat brug af udstyret.

Begrundelse

Det nuværende forslag kan berøre klassificeringen af adskillige produkter ved at anbringe 
disse i en højere klasse, hvilket ikke er berettiget, da varigheden af kontakten mellem en 
udstyrsdel og en patient ikke er den eneste afgørende faktor i risikoklassificeringen. 
Bestemmelsen af varigheden af kontakten mellem udstyret og patienten bør knyttes sammen 
med en analyse af de risici, som en sådan kontakt indebærer.



(Ekstern oversættelse) 
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