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KORT BEGRUNDELSE

Den 26. september 2012 vedtog Kommissionen en pakke om innovation inden for sundhed 
bestående af en meddelelse om sikkert, effektivt og innovativt medicinsk udstyr og medicinsk 
udstyr til in vitro-diagnostik til gavn for patienter, forbrugere og sundhedspersoner, et forslag 
til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr og et forslag til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik. Disse forslag 
har til formål at ajourføre eksisterende EU-lovgivning i lyset af teknologiske og 
videnskabelige fremskridt og tage fat om de bekymringer, der på det seneste er blevet udtrykt 
over visse aspekter af patientsikkerheden.

Forslaget til forordning om medicinsk udstyr, som erstatter direktiv 90/385/EØS om aktive, 
implantable medicinske anordninger og direktiv 93/42/EØF om medicinske anordninger, har 
til formål at regulere standarderne for kvaliteten, sikkerheden og effektiviteten af udstyr, der 
kan bringes i omsætning i EU.

Det kræves i henhold til den foreslåede lovgivning, at de flere hundrede tusinde forskellige 
typer af medicinsk udstyr, der i øjeblikket findes på markedet i EU, og som spænder fra 
plastre, sprøjter, katetre og udstyr til blodprøvetagning til sofistikerede implantater og 
genoplivningsteknologier, skal være sikre ikke blot for patienter, men også for de 
sundhedspersoner, der anvender eller håndterer dem, og for lægfolk, der kommer i kontakt 
med dem.

Som fastsat i forslagets betragtning 71 er målet for denne forordning at sikre høje standarder 
for kvaliteten og sikkerheden af medicinsk udstyr, hvorved der sikres et højt 
beskyttelsesniveau for patienters, brugeres og andre personers sundhed og sikkerhed. Termen 
"bruger" defineres i nærværende forslag som "enhver sundhedsperson eller lægmand, der 
bruger et udstyr", og forordningen anerkender, at brugere spiller en væsentlig rolle for ydelsen 
af sikker sundhed til patienter. Medicinsk udstyr anvendes primært på hospitaler af 
sundhedspersoner, men også i andre miljøer, herunder plejehjem beregnet til lange ophold, 
patienters hjem samt fængsler. Disse risici omfatter også sundhedspersonale, der anvender 
produkterne, hjælpepersonale (som f.eks. vaskeri-, rengørings- og renovationspersonale) samt 
patienter og den brede offentlighed. Som sådan bidrager sikkert medicinsk udstyr direkte til 
arbejdsvilkårene og skal medvirke til at fremme det sikrest mulige arbejdsmiljø.

"Sundhed og sikkerhed" nævnes gennem hele forordningen som et overordnet mål. Med 
henblik herpå omfatter forslaget i bilag I generelle krav til medicinsk udstyrs sikkerhed og 
ydeevne. Under punkt 8 i bilag I fastsættes det udtrykkeligt, at "udstyr og dets 
fremstillingsproces skal udformes på en sådan måde, at infektionsfaren fjernes eller 
begrænses mest muligt for patienter, brugere og eventuelt andre personer". Punkt 11 i samme 
bilag understreger også nødvendigheden af, at udstyr undgår risici for at skade patienter, 
brugere og andre personer.

Forholdet mellem sikkert medicinsk udstyr af høj kvalitet og det overordnede mål om at 
beskytte brugeres, patienters og andre personers sundhed og sikkerhed giver den foreslåede 
forordning mulighed for at skabe synergier med gældende EU-lovgivning om sundhed på 
arbejdspladsen. Forordningen bør derfor inkludere eksplicitte henvisninger til lovgivning, der 
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fastsætter et højt sikkerhedsniveau for brugere og patienter i sundhedsmiljøer, og tage hensyn 
til karakteristika vedrørende konstruktionen og ydeevnen i forbindelse med medicinsk udstyr, 
der er nævnt i relevante EU-direktiver om sundhed på arbejdspladsen. Dette er helt sikkert 
tilfældet med direktiv 2010/32/EU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og 
sundhedssektoren, som har til formål at fremme sikkerhed på arbejdspladsen som følge af en 
rammeaftale mellem arbejdsmarkedets parter på EU-plan, der anerkender behovet for at 
tilvejebringe medicinsk udstyr med indbyggede sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer med 
henblik på at begrænse risikoen for skader og infektioner forårsaget af spidse eller skarpe 
instrumenter. Derfor er det helt logisk for sådan en bestemmelse at blive anerkendt i de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne i forordningen om medicinsk udstyr.

Det er ikke kun det personale, der arbejder i forreste front, såsom sygeplejersker og læger, der 
er udsat for risiko, men også plejepersonale i ambulatoriske og alternative sundhedsmiljøer, 
laboratoriepersonale og hjælpepersonale som bl.a. rengørings-, vaskeri- og fængselspersonale.

Sundhedsinstitutioner skal sikre, at deres ansatte får den nødvendige uddannelse i korrekt 
brug af medicinsk udstyr, værktøjer og praksis, der bidrager til at begrænse kanylestikskader, 
overførsel af sundhedsrelaterede infektioner og andre skadevirkninger, for at sikre, at ny 
medicinsk teknologi og operationsteknikker anvendes korrekt.

Alt sundhedspersonale bør også sikres hensigtsmæssig beskyttelse ved hjælp af vaccination, 
postekspositionsprofylakse, rutinemæssig screening, udlevering af personligt 
beskyttelsesudstyr og anvendelse af medicinsk teknologi, der nedsætter eksponeringen for 
infektioner, der overføres gennem blod.

Forslagene i dette udkast til udtalelse tager hensyn til det tidligere arbejde udført i Udvalget 
om Beskæftigelse og Sociale Anliggender og dets vedtagne beslutninger, der skal sikre 
beskyttelsen af arbejdstagere i sundhedsmiljøet, navnlig:

• Europa-Parlamentets beslutning om midtvejsevalueringen af den europæiske strategi 
for sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen 2007-2012, der blev vedtaget den 15. december 
2011

• Europa-Parlamentets beslutning om forslag til Rådets direktiv om gennemførelse af 
rammeaftalen indgået af HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af stikskader i sygehus- og 
sundhedssektoren, der blev vedtaget den 11. februar 2010

• Europa-Parlamentets beslutning om en fællesskabsstrategi for sundhed og sikkerhed 
på arbejdspladsen 2007-2012, der blev vedtaget den 15. januar 2008

• Europa-Parlamentets beslutning med henstillinger til Kommissionen om beskyttelse af 
sundhedspersonale i EU mod infektioner, der overføres gennem blod ved stik af kanyler 
(2006/2015(INI)).

ÆNDRINGSFORSLAG
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Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag 1

Forslag til forordning
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked for 
medicinsk udstyr med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau. Denne 
forordning fastsætter samtidig høje 
standarder for medicinsk udstyrs kvalitet 
og sikkerhed for at imødegå almindelige 
sikkerhedsudfordringer med hensyn til 
disse produkter. Begge mål forfølges 
samtidig og hænger uløseligt sammen, og 
det ene er ikke sekundært i forhold til det 
andet. For så vidt angår artikel 114 i TEUF 
harmoniserer denne forordning 
bestemmelserne om omsætning og 
ibrugtagning af medicinsk udstyr og 
tilbehør dertil på EU-markedet, som 
således kan være omfattet af princippet om 
fri bevægelighed for varer. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF, 
fastsætter denne forordning høje standarder 
for medicinsk udstyrs kvalitet og sikkerhed 
bl.a. ved at sikre, at oplysninger, der er 
genereret ved kliniske afprøvninger, er 
pålidelige og robuste, og at sikkerheden af 
de forsøgspersoner, der deltager i en 
klinisk afprøvning, er beskyttet.

(2) Denne forordning har til formål at sikre 
et velfungerende indre marked for 
medicinsk udstyr med udgangspunkt i et 
højt sundhedsbeskyttelsesniveau for 
patienter, brugere og teknikere. Denne 
forordning fastsætter samtidig høje 
standarder for medicinsk udstyrs kvalitet 
og sikkerhed for at imødegå almindelige 
sikkerhedsudfordringer med hensyn til 
disse produkter. Begge mål forfølges 
samtidig og hænger uløseligt sammen, og 
det ene er ikke sekundært i forhold til det 
andet. For så vidt angår artikel 114 i TEUF 
harmoniserer denne forordning 
bestemmelserne om omsætning og 
ibrugtagning af medicinsk udstyr og 
tilbehør dertil på EU-markedet, som 
således kan være omfattet af princippet om 
fri bevægelighed for varer. For så vidt 
angår artikel 168, stk. 4, litra c), i TEUF, 
fastsætter denne forordning høje standarder 
for medicinsk udstyrs kvalitet og sikkerhed 
bl.a. ved at sikre, at oplysninger, der er 
genereret ved kliniske afprøvninger, er 
pålidelige og robuste, og at sikkerheden af 
de forsøgspersoner, der deltager i en 
klinisk afprøvning, er beskyttet.

Ændringsforslag 2

Forslag til forordning
Betragtning 3



PE506.249v02-00 6/22 AD\940544DA.doc

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr.

(3) Centrale elementer i den eksisterende 
lovgivningsmæssige tilgang, f.eks. 
overvågning af bemyndigede organer, 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
kliniske afprøvninger og klinisk 
evaluering, overvågning og markedstilsyn 
bør styrkes betydeligt, samtidig med at der 
for at forbedre sundheden og sikkerheden 
bør indføres bestemmelser, der sikrer 
gennemsigtighed og sporbarhed i 
forbindelse med udstyr for 
sundhedspersoner, patienter, brugere og 
teknikere, også i 
affaldsbortskaffelseskæden.

Ændringsforslag 3

Forslag til forordning
Betragtning 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau, varers frie 
bevægelighed og fabrikanters retssikkerhed 
er der brug for en ensartet definition af 
nanomaterialer baseret på Kommissionens 
henstilling 2011/696/EF af 18. oktober 
2011 om definitionen af nanomaterialer
med den nødvendige fleksibilitet til at 
tilpasse denne definition til den 
videnskabelige og tekniske udvikling og 
efterfølgende reguleringsmæssige 
udvikling på EU-plan og på internationalt 
plan. Fabrikanterne bør ved konstruktion 
og fremstilling af medicinsk udstyr udvise 
særlig omhu, når de anvender 
nanopartikler, der kan frigøres til den 
menneskelige krop, og dette udstyr bør 
være underlagt de strengeste 

(13) Der hersker videnskabelig usikkerhed 
om de risici og fordele, der er forbundet 
med nanomaterialer, der anvendes til 
medicinsk udstyr. For at sikre et højt 
sundhedsbeskyttelsesniveau og 
sikkerhedsniveau for sundhedspersoner, 
teknikere og patienter samt varers frie 
bevægelighed, fabrikanters retssikkerhed 
og ansvar er der brug for en ensartet 
definition af nanomaterialer baseret på 
Kommissionens henstilling 2011/696/EF af 
18. oktober 2011 om definitionen af 
nanomaterialer med den nødvendige 
fleksibilitet til at tilpasse denne definition 
til den videnskabelige og tekniske 
udvikling og efterfølgende 
reguleringsmæssige udvikling på EU-plan 
og på internationalt plan. Fabrikanterne bør 
ved konstruktion og fremstilling af 
medicinsk udstyr udvise særlig omhu, når 
de anvender nanopartikler, der kan frigøres 
til den menneskelige krop, og dette udstyr 
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overensstemmelsesvurderingsprocedurer. bør være underlagt de strengeste 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer.

Ændringsforslag 4

Forslag til forordning
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(15a) Denne forordning omfatter krav til 
medicinsk udstyrs egenskaber for så vidt 
angår konstruktion, sikkerhed og ydeevne 
med det formål at forebygge 
arbejdsskader, jf. Rådets direktiv 
2010/32/EU af 10. maj 2010 om 
iværksættelse af rammeaftalen indgået af 
HOSPEEM og EPSU om forebyggelse af 
stikskader i sygehus- og 
sundhedssektoren1. 
_____________
1 EUT L 134 af 1.6.2010, s. 66.

Ændringsforslag 5

Forslag til forordning
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) For at anerkende den vigtige rolle, 
som standardisering spiller på området for 
medicinsk udstyr, bør overholdelsen af 
harmoniserede standarder som defineret i 
forordning (EU) nr. [.../...] om europæisk 
standardisering være et middel, som 
fabrikanterne kan bruge til at påvise 
overensstemmelse med de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne og andre juridiske 
krav, såsom kvalitets- og risikostyring.

(19) For at anerkende den vigtige rolle, 
som standardisering og sporbarhed spiller 
på området for medicinsk udstyr, bør 
overholdelsen af harmoniserede standarder 
som defineret i forordning (EU) nr. [.../...] 
om europæisk standardisering være et 
middel, som fabrikanterne kan bruge til at 
påvise overensstemmelse med de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne og andre 
juridiske krav, såsom kvalitets- og 
risikostyring.
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Ændringsforslag 6

Forslag til forordning
Betragtning 21 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21a) Med henblik på at sikre en 
tilstrækkelig beskyttelse af personer, der 
arbejder i nærheden af MRI-udstyr i drift, 
henvises der til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2013/35/EU af 26. juni 
2013 om minimumsforskrifter for 
sikkerhed og sundhed i forbindelse med 
arbejdstagernes eksponering for risici på 
grund af fysiske agenser 
(elektromagnetiske felter) (20. særdirektiv 
i henhold til artikel 16, stk. 1, i direktiv 
89/391/EØF)1.
______________
1EUT L ..., s. ... (endnu ikke offentliggjort 
i EUT).

Ændringsforslag 7

Forslag til forordning
Betragtning 32

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
bør gives væsentlige informationer om det 
implanterede udstyr, der gør det muligt at 
identificere udstyret, og som indeholder 
alle nødvendige advarsler eller 
forholdsregler, f.eks. angivelse af, om 
udstyret er foreneligt med visse former for 
diagnostisk udstyr eller med scannere, der 
anvendes til sikkerhedskontrol.

(32) Patienter, der får implanteret et udstyr, 
gives klare og lettilgængelige væsentlige 
informationer om det implanterede udstyr, 
der gør det muligt at identificere udstyret, 
og som indeholder alle nødvendige 
advarsler eller forholdsregler, f.eks. 
angivelse af, om udstyret er foreneligt med 
visse former for diagnostisk udstyr eller 
med scannere, der anvendes til 
sikkerhedskontrol.

Ændringsforslag 8

Forslag til forordning
Betragtning 36
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(36)  Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende, attester, 
kliniske afprøvninger, overvågning og 
markedstilsyn. Formålet med databasen er 
at øge den samlede gennemsigtighed, 
strømline og lette informationsstrømmen 
mellem erhvervsdrivende, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 
medlemsstaterne. I det indre marked kan 
dette kun sikres effektivt på EU-plan, og 
Kommissionen bør derfor videreudvikle og 
forvalte den europæiske database for 
medicinsk udstyr (Eudamed), som er 
oprettet ved Kommissionens afgørelse 
2010/227/EU af 19. april 2010 om den 
europæiske database for medicinsk udstyr.

(36) Et nøgleaspekt er etableringen af en 
central database, der bør integrere 
forskellige elektroniske systemer - med 
UDI som en integreret del – til indsamling 
og behandling af oplysninger om 
medicinsk udstyr på markedet og om de 
relevante erhvervsdrivende, attester, 
kliniske afprøvninger, overvågning og 
markedstilsyn. Formålet med databasen er 
at øge den samlede gennemsigtighed, 
strømline og lette informationsstrømmen 
mellem erhvervsdrivende, bemyndigede 
organer eller sponsorer og medlemsstaterne 
samt mellem medlemsstaterne indbyrdes 
og mellem disse og Kommissionen for at 
undgå krav om gentagne indberetninger og 
fremme koordineringen mellem 
medlemsstaterne. Denne database kan 
også fremme sporbarheden ved 
donationer eller eksport af medicinsk 
udstyr til lande uden for Unionen. I det 
indre marked kan dette kun sikres effektivt 
på EU-plan, og Kommissionen bør derfor 
videreudvikle og forvalte den europæiske 
database for medicinsk udstyr (Eudamed), 
som er oprettet ved Kommissionens 
afgørelse 2010/227/EU af 19. april 2010 
om den europæiske database for medicinsk 
udstyr.

Ændringsforslag 9

Forslag til forordning
Betragtning 39

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være offentligt 
tilgængeligt.

(39) For medicinsk højrisikoudstyr bør 
fabrikanterne sammenfatte de vigtigste 
aspekter af udstyrets sikkerhed og ydeevne 
og resultatet af den kliniske evaluering i et 
dokument, som bør være lettilgængeligt 
for offentligheden.
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Ændringsforslag 10

Forslag til forordning
Betragtning 40

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(40) Det er afgørende, at de bemyndigede 
organer fungerer hensigtsmæssigt for at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed 
og sikkerhed, og at borgerne har tillid til 
systemet. Medlemsstaternes udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer i 
overensstemmelse med detaljerede og 
strenge kriterier bør derfor være underlagt 
kontrol på EU-plan.

(40) Det er afgørende, at de bemyndigede 
organer fungerer hensigtsmæssigt for at 
sikre et højt beskyttelsesniveau for sundhed 
og sikkerhed for sundhedspersoner,
brugere og teknikere, også i 
affaldsbortskaffelseskæden, og for at 
sikre, at borgerne har tillid til systemet. 
Medlemsstaternes udpegelse og 
overvågning af bemyndigede organer i 
overensstemmelse med detaljerede og 
strenge kriterier bør derfor være underlagt 
kontrol på EU-plan.

Ændringsforslag 11

Forslag til forordning
Betragtning 52

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(52) For bedre at beskytte forbrugernes 
sundhed og sikkerhed i forbindelse med 
udstyr på markedet bør 
overvågningssystemet for medicinsk udstyr 
gøres mere effektivt ved at oprette en 
central portal på EU-plan for indberetning 
af alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger.

(52) For bedre at beskytte sundhed og 
sikkerhed i forhold til sundhedspersoner, 
patienter, brugere og teknikere, også i 
affaldsbortskaffelseskæden, i forbindelse 
med udstyr på markedet bør 
overvågningssystemet for medicinsk udstyr 
gøres mere effektivt ved at oprette en 
central portal på EU-plan for indberetning 
af alvorlige forhold og 
sikkerhedsrelaterede korrigerende 
handlinger.

Ændringsforslag 12

Forslag til forordning
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Betragtning 53

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold på nationalt plan ved 
hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

(53) Sundhedspersoner og patienter bør 
gives mulighed for at indberette formodede 
alvorlige forhold, som påvirker 
sikkerheden for patienter, 
omsorgspersoner, sundhedspersoner eller 
andre, på nationalt plan ved hjælp af 
harmoniserede formater. på nationalt plan 
ved hjælp af harmoniserede formater. De 
nationale kompetente myndigheder bør 
underrette fabrikanterne og dele 
oplysningerne med kompetente 
myndigheder i andre medlemsstater, når de 
bekræfter, at der er indtruffet et alvorligt 
forhold, for at mindske risikoen for 
gentagelser.

Ændringsforslag 13

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 45

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til en potentiel eller reel afvigelse 
eller anden uønsket situation

(45) "korrigerende foranstaltning": enhver 
foranstaltning, der træffes for at fjerne 
årsagen til manglende overholdelse for at 
forhindre gentagelser

Ændringsforslag 14

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 46

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling": handling foretaget af 
fabrikanten af tekniske eller medicinske 
årsager for at forebygge eller mindske
risikoen for et alvorligt forhold vedrørende 
udstyr, der er gjort tilgængeligt på 
markedet

(46) "sikkerhedsrelateret korrigerende 
handling (FSCA)" :  sikkerhedsrelateret 
korrigerende handling foretaget af en 
fabrikant for at mindske risikoen for
dødsfald eller alvorlig forværring af 
sundhedstilstanden i forbindelse med 
brugen af medicinsk udstyr
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Ændringsforslag 15

Forslag til forordning
Artikel 2 – stk. 1 – nr. 47

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(47) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af fabrikanten til 
brugere eller kunder i forbindelse med en 
sikkerhedsrelateret korrigerende handling

(47) "vigtig produktinformation": 
meddelelse udsendt af en fabrikant eller 
dennes repræsentant til brugere af 
udstyret eller affaldsteknikere i 
forbindelse med en sikkerhedsrelateret 
korrigerende handling

Ændringsforslag 16

Forslag til forordning
Artikel 4 – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling og 
under hensyn til de tilsigtede brugere eller 
patienter at ændre eller udbygge de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
der er fastsat i bilag I, herunder 
oplysningerne fra fabrikanten.

udgår

Begrundelse

Denne tekst bør udgå, fordi Kommissionen kun har beføjelse til at ændre eller supplere en 
lovgivningsmæssig retsakt ved hjælp af delegerede retsakter om ikke-væsentlige elementer. 
Kravene vedrørende sikkerhed og ydeevne hører til blandt de væsentligste elementer i den 
foreslåede forordning og bør derfor ikke ændres ved hjælp af delegerede retsakter.

Ændringsforslag 17

Forslag til forordning
Artikel 8 – stk. 2 – afsnit 2
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen tillægges beføjelser til at 
vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 for på 
baggrund af den tekniske udvikling at 
ændre eller udbygge elementerne i den 
tekniske dokumentation, der er anført i 
bilag II.

udgår

Begrundelse

Den anden del af den ovennævnte artikel bør udgå, fordi Kommissionen kun har beføjelse til 
at ændre eller supplere en lovgivningsmæssig retsakt ved hjælp af delegerede retsakter om 
ikke-væsentlige elementer. De elementer, der indgår i den tekniske dokumentation, hører til 
blandt de væsentligste elementer i den foreslåede forordning.

Ændringsforslag 18
Forslag til forordning
Artikel 41 – stk. 4 – indledning

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 61-
75, tillægges Kommissionen beføjelser til 
at vedtage delegerede retsakter i 
overensstemmelse med artikel 89 med 
hensyn til følgende:

4. På baggrund af den tekniske udvikling 
og de oplysninger, som bliver tilgængelige 
i forbindelse med overvågnings- og 
markedstilsynsaktiviteterne, jf. artikel 61-
75, tillægges Kommissionen efter høring 
af de relevante interessenter, herunder 
organisationer, der repræsenterer 
sundhedspersoner, beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 89 med hensyn til følgende:

Ændringsforslag 19

Forslag til forordning
Artikel 44 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Under hele kontrolprocessen tages der 
hensyn til synspunkter fra relevante 
interessenter, herunder organisationer, 
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der repræsenterer patienter, 
sundhedspersoner eller omsorgspersoner.

Ændringsforslag 20

Forslag til forordning
Artikel 51 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der foretages en etisk vurdering. 
Kommissionen letter koordinationen 
mellem interessenter og delingen af bedste 
praksis samt udviklingen af 
kvalitetsstandarder for etisk vurdering i 
hele Unionen.

Ændringsforslag 21

Forslag til forordning
Artikel 61 – stk. 3 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold.

Medlemsstaterne skal indbyrdes koordinere 
udviklingen af standardiserede 
webbaserede strukturerede formularer til 
sundhedspersoners, brugeres og patienters 
indberetning af alvorlige forhold. 
Medlemsstaterne bevarer dog andre 
formater til indberetning af formodede 
alvorlige forhold til nationale kompetente 
myndigheder.

Ændringsforslag 22

Forslag til forordning
Artikel 63 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 

1. Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger til sikring af, at alle 
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oplysninger om et alvorligt forhold, der er 
indtruffet på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 61, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten.

oplysninger om et alvorligt forhold, der er 
indtruffet på deres område, eller en 
sikkerhedsrelateret korrigerende 
handlinger, der er foretaget eller skal 
foretages på deres område, og som kommer 
til deres kendskab i overensstemmelse med 
artikel 61, på nationalt plan evalueres 
centralt af deres kompetente myndighed, 
om muligt sammen med fabrikanten. Den 
kompetente myndighed tager hensyn til 
synspunkter fra alle relevante 
interessenter, herunder 
patientorganisationer og organisationer, 
der repræsenterer sundhedspersoner.

Ændringsforslag 23

Forslag til forordning
Artikel 94 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 
udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato.

4. Uanset direktiv 90/385/EØF og 
93/42/EØF kan 
overensstemmelsesvurderingsorganer, som 
opfylder kravene i denne forordning, 
udpeges og notificeres før forordningens 
anvendelsesdato. Bemyndigede organer, 
der er udpeget og notificeret i 
overensstemmelse med denne forordning, 
kan anvende de 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer, 
der er fastsat i denne forordning, og 
udstede attester i henhold til denne 
forordning, før forordningens 
anvendelsesdato, hvis de relevante 
delegerede retsakter og 
gennemførelsesretsakter er trådt i kraft.

Begrundelse

Gennemførelsesretsakter og delegerede retsakter, som er nødvendige for at sikre en korrekt 
gennemførelse af denne forordning, skal foreligge, inden denne forordning finder anvendelse 
på nogen som helst form for udstyr.



PE506.249v02-00 16/22 AD\940544DA.doc

DA

Ændringsforslag 24

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 7 – afsnit 7.4 – underafsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der ikke foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, og
som fastlægges i overensstemmelse med 
den procedure, der er omhandlet i artikel 
59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH).

7.4. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der lækkes eller 
afgives af udstyret begrænse så meget, som 
det er muligt og hensigtsmæssigt. Der skal 
især fokuseres på stoffer, som er 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i overensstemmelse 
med i bilag VI, del 3, til Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af 
stoffer og blandinger og om ændring og 
ophævelse af direktiv 67/548/EØF og 
1999/45/EF og om ændring af forordning 
(EF) nr. 1907/2006, og stoffer med 
hormonforstyrrende egenskaber, for hvilke 
der foreligger videnskabelig 
dokumentation af mulige alvorlige 
konsekvenser for menneskers sundhed, 
eller som er fastlagt i overensstemmelse 
med den procedure, der er omhandlet i 
artikel 59 i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. 
december 2006 om registrering, vurdering 
og godkendelse af samt begrænsninger for 
kemikalier (REACH), eller som er kendte 
eller formodede hormonforstyrrende 
stoffer i henhold til Kommissionens 
henstilling (2013/.../EU) om 
identifikationskriterier for 
hormonforstyrrende stoffer.

Ændringsforslag 25

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 7 – afsnit 7.4 – underafsnit 2 – indledning



AD\940544DA.doc 17/22 PE506.249v02-00

DA

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis udstyr eller dele heraf, som er bestemt (Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 26

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 7 – afsnit 7.4 – underafsnit 2 – efter led 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

indeholder phthalater - i en koncentration 
på 0,1 vægtprocent eller derover i 
plastmaterialet - som er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
2B i overensstemmelse med bilag VI, del 
3, til forordning (EF) nr. 1272/2008, skal 
dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, eller 
hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder phthalater. Hvis hensigten med 
dette udstyr er behandling af børn, 
gravide eller ammende mødre, skal
fabrikanten afgive en særlig begrundelse 
for anvendelsen af disse stoffer med 
henblik på overensstemmelse med de 
generelle krav til sikkerhed og ydeevne, 
især i dette stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal fabrikanten 
i brugsanvisningen give oplysninger om 
tilbageværende risici for disse 
patientgrupper og, hvor det er relevant, om 
passende sikkerhedsforanstaltninger.

må ikke indeholde stoffer - i en 
koncentration på 0,1 vægtprocent eller 
derover pr. homogent materiale - som er 
klassificeret som kræftfremkaldende, 
mutagene eller reproduktionstoksiske i 
kategori 1A eller 2B i overensstemmelse 
med bilag VI, del 3, til forordning (EF) nr. 
1272/2008, eller stoffer, der er 
identificeret som hormonforstyrrende, jf. 
første underafsnit, medmindre 
fabrikanten kan påvise, at der ikke findes 
egnede stoffer, der er sikrere, eller udstyr, 
der ikke indeholder disse stoffer.

Når fabrikanten kan påvise, at der ikke 
findes egnede stoffer, der er sikrere, eller 
udstyr, der ikke indeholder disse stoffer,
skal dette udstyr mærkes på selve udstyret 
og/eller på emballagen for hver enhed, eller 
hvor det er hensigtsmæssigt på 
salgsemballagen som udstyr, der 
indeholder stoffer, som er klassificeret 
som kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1A eller 
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1B eller stoffer, der er identificeret som 
hormonforstyrrende.  Fabrikanten skal
afgive en særlig begrundelse for 
anvendelsen af disse stoffer med henblik 
på overensstemmelse med de generelle 
krav til sikkerhed og ydeevne, især i dette 
stykke, som led i den tekniske 
dokumentation. Endvidere skal fabrikanten 
i brugsanvisningen give oplysninger om 
tilbageværende risici for patienter og, hvor 
det er relevant, om passende 
sikkerhedsforanstaltninger.

Begrundelse

CMR-stoffer er forbudt i kosmetik, og CMR-ftalater er forbudt i legetøj. Tilsvarende 
restriktioner bør gælde for medicinsk udstyr, hvor eksponeringen er uundgåelig, medmindre 
der ikke findes sikrere alternativer. Findes der ingen alternativer, bør fabrikanterne mærke 
udstyret og afgive en særlig begrundelse vedrørende overholdelse af 
sikkerhedsbestemmelserne i forordningen. Det samme bør gøre sig gældende for kendte 
hormonforstyrrende stoffer. Da Kommissionen er i færd med at vedtage en henstilling om 
identificering af hormonforstyrrende stoffer, bør der tilføjes en henvisning hertil.

Ændringsforslag 27

Forslag til forordning
Bilag – del II – punkt 7 – afsnit 7.6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop.

7.6. Udstyret skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som er forbundet med de anvendte 
partiklers størrelse og egenskaber, 
begrænses i videst muligt omfang. Der skal 
udvises særlig omhu, hvis udstyr 
indeholder eller består af nanomaterialer, 
der kan frigives til patientens eller 
brugerens krop. Fabrikanten fremlægger 
specifik dokumentation for, at brugen af 
nanomaterialer opfylder de generelle krav 
til sikkerhed og ydeevne i den tekniske 
dokumentation, og brugsanvisningen skal 
indeholde oplysninger om tilbageværende 
risici for patienterne samt, hvor det er 
relevant, om hensigtsmæssige 
forebyggende foranstaltninger.
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Begrundelse

Når der benyttes nanomaterialer i medicinsk udstyr, bør fabrikanterne fremlægge specifik 
dokumentation for, at brugen af nanomaterialer opfylder de generelle krav til sikkerhed og 
ydeevne. Dette vil i høje grad lette anvendelsen af den strengeste overensstemmelsesvurdering 
som fastsat i regel 19 og betragtning 13.

Ændringsforslag 28

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 8 – afsnit 8.1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) fuldt ud opfylde kravene i gældende 
EU-direktiver vedrørende sikkerhed på 
arbejdspladsen såsom direktiv 
2010/32/EU

Ændringsforslag 29

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 8 – afsnit 8.1 – efter litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

og om nødvendigt udgår

Ændringsforslag 30

Forslag til forordning
Bilag – del II – punkt 10 – afsnit 10.3 – underafsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hvis der er tale om biologiske stoffer, 
bortset fra dem, der er omhandlet i afsnit 
10.1 og 10.2., skal behandling, 
præservering, testning og håndtering af 
disse stoffer foregå på en sådan måde, at 
der opnås optimal sikkerhed for patienter, 
brugere og eventuelt andre personer.
Navnlig skal sikkerheden tilgodeses i 
forbindelse med vira og andre overførbare 
agenser gennem anvendelse af godkendte 

Hvis der er tale om biologiske stoffer, 
bortset fra dem, der er omhandlet i afsnit 
10.1 og 10.2., skal behandling, 
præservering, testning og håndtering af 
disse stoffer foregå på en sådan måde, at 
der opnås optimal sikkerhed for patienter, 
brugere og eventuelt andre personer, også i 
affaldsbortskaffelseskæden. Navnlig skal 
sikkerheden tilgodeses i forbindelse med 
vira og andre overførbare agenser gennem 
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metoder til eliminering eller inaktivering af 
vira under fremstillingsprocessen.

anvendelse af godkendte metoder til 
eliminering eller inaktivering af vira under 
fremstillingsprocessen.

Ændringsforslag 31

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 11 – afsnit 11.2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11.2a. Udstyr, der kan overføre potentielt 
dødelige infektioner gennem blod til 
sundhedspersoner, patienter eller andre 
personer, hvis de - f.eks. ved 
kanylestikskader - utilsigtet skærer eller 
stikker sig herpå, skal inkorporere 
sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer i 
overensstemmelse med direktiv 
2010/32/EU. De særlige kendetegn ved 
professioner, der er beskæftiget med 
tandsundhed, skal respekteres.

Ændringsforslag 32

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 18 – afsnit 18.2 – led 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

– at det er nemt at anvende i alle 
håndteringsfaser af den bruger, det er 
beregnet for, og

– at det er nemt at anvende i alle 
håndteringsfaser af den bruger, det er 
beregnet for,

Ændringsforslag 33

Forslag til forordning
Bilag 1 – del II – punkt 18 – afsnit 18.2 – led 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

at risikoen for skade og infektion for 
andre personer i overensstemmelse med 
direktiv 2010/32/EU, så vidt muligt 
begrænses ved at inkorporere 
sikkerhedsbeskyttelsesmekanismer, der er 
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konstrueret til at forhindre kanylestik og 
andre stikskader, og

Begrundelse

Hvert år pådrager over en million sundhedspersoner i EU sig livsændrende og potentielt 
dødelige skader, der involverer medicinsk udstyr med indbyggede kanyler eller andre spidse 
eller skarpe instrumenter. Sundhedspersoner risikerer ikke blot at pådrage sig infektioner 
gennem blod, de kan også fungere som bærere, hvilket øger risikoen for overførsel til andre 
patienter.

Ændringsforslag 34

Forslag til forordning
Bilag 1 – del III – punkt 19 – afsnit 19.3 – underafsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Brugsanvisningen skal være letforståelig 
for lægfolk og revideres af repræsentanter 
for relevante interessenter, herunder 
patientorganisationer og organisationer, 
der repræsenterer sundhedspersoner.
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