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Om: Mundtlig forespørgsel til Kommissionen i forbindelse med ENVI-mødet

Den 29. marts 2007 vedtog Parlamentet en ændring af direktiv 93/42/EØF om medicinske 
anordninger. Jeg var dengang ordfører for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed (ENVI) vedrørende denne sag. Allerede i 2006 blev der gjort opmærksom 
på, at der ikke findes fælles bestemmelser i EU om oparbejdning af medicinsk udstyr, som 
egentlig er beregnet til engangsbrug, selv om dette har været og stadig er gængs praksis i 
nogle medlemsstater, eksempelvis Tyskland. På nuværende tidspunkt er der for store forskelle 
mellem medlemslandene på dette område. I nogle få medlemslande er oparbejdning tilladt, og 
i disse er der indført tilsvarende retningslinjer. I andre medlemslande er oparbejdning helt 
forbudt, men i de fleste EU-lande er der ingen klare bestemmelser. Det skal hurtigst muligt 
ændres.

Hovedproblemet er efter min opfattelse, at der ganske vist findes en præcis definition af 
engangsudstyr (jf. direktiv 2007/47/EF, hvorefter "engangsudstyr" er "udstyr, som er beregnet 
til kun at blive brugt en gang og kun til en patient"), men producenterne deklarerer til dels 
deres produkter forskelligt. Når engangsudstyr bruges første gang, hæfter producenten, men 
ved brug af oparbejdet engangsudstyr hæfter den behandlende læge og klinikken. Det er 
lægerne desværre ofte ikke bevidst om. 

Under forhandlingerne med Kommissionen blev det lovet Parlamentet, at der inden for to år 
ville blive offentliggjort en rapport om denne problemstilling. Beklageligvis er dette ikke sket 
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endnu. Ganske vist var der en workshop den 5. december 2008 og yderligere en 
høringsprocedure om dette emne, men så vidt jeg ved, er der ikke hidtil taget konkrete skridt. 

Det er efter min opfattelse absolut nødvendigt, at Kommissionen endelig skrider til handling 
og fremlægger konkrete forslag om regulering af oparbejdning af medicinsk udstyr. Den 
gråzone, som hersker på dette område, kan ikke længere vare ved. Der er allerede mennesker, 
som er døde, fordi de er blevet inficeret med oparbejdet medicinsk udstyr, som egentlig var 
beregnet til engangsbrug. Dette er ikke længere acceptabelt. Ofte ved hverken patient eller 
læge, at der er brugt oparbejdet udstyr. Det er absolut nødvendigt at skabe klarhed på dette 
område. EU er forpligtet til at sikre et højt niveau for sundhedsbeskyttelsen. Det må man 
omgående leve op til. Vi må ikke længere uden grund udsætte borgernes helbred for fare.

Jeg beder derfor Kommissionen svare på følgende spørgsmål: 

• Hvornår vil Kommissionen fremsætte forslag om regulering af oparbejdning af 
medicinsk udstyr, som egentlig er beregnet til engangsbrug?


