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Zadeva: Ustno vprašanje Komisiji v okviru seje odbora ENVI

29. marca 2007 je Evropski parlament sprejel spremembo direktive 93/42/EGS o medicinskih 
pripomočkih. Takrat sem bil v Odboru za okolje, javno zdravje in varnost hrane (ENVI) 
poročevalec za to zadevo. Že leta 2006 je bilo opozorjeno, da v EU ni enotnih pravil za 
predelavo medicinskih pripomočkov, ki so dejansko namenjeni enkratni uporabi, čeprav je 
predelava bila in je še vedno običajna praksa v nekaterih državah članicah, na primer v 
Nemčiji. Zdaj so na tem področju prevelike razlike med državami članicami. Le v nekaterih 
državah članicah je predelava dovoljena, vendar so te države uvedle ustrezne smernice. V 
nekaterih drugih državah članicah je predelava povsem prepovedana, v večini držav EU pa ni 
jasne ureditve. To je treba čim prej spremeniti.

Po mojem mnenju je glavna težava v tem, da sicer obstaja natančna opredelitev pripomočkov 
za enkratno uporabo (v ta namen glej direktivo 2007/47/ES, v skladu s katero je „pripomoček 
za enkratno uporabo“: pripomoček, ki je namenjen zato, da se ga uporabi enkrat le za enega 
bolnika), vendar proizvajalci delno različno deklarirajo svoje izdelke. Pri prvi uporabi 
pripomočka za enkratno uporabo je odgovoren proizvajalec, pri uporabi predelanega 
pripomočka za enkratno uporabo pa sta odgovorna lečeči zdravnik in klinika. Žal se zdravniki 
tega pogosto ne zavedajo. 

Komisija je Parlamentu v več razpravah obljubila, da bo v dveh letih objavila poročilo o tej 
problematiki. Do zdaj tega žal še ni storila. 5. decembra 2008 sta sicer potekala delavnica in 
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dodatno posvetovanje o tem vprašanju. Vendar do zdaj, kolikor mi je znano, konkretni ukrepi 
še niso bili sprejeti. 

Po mojem mnenju je nujno potrebno, da Komisija končno postane dejavna in oblikuje 
dejanske predloge za ureditev področja predelave medicinskih pripomočkov. To področje je v 
sivem območju, ki ne sme več obstajati. Nekaj ljudi je že umrlo zaradi okužbe s predelanimi 
medicinskimi pripomočki, ki so bili dejansko namenjeni enkratni uporabi. To ni več dopustno. 
Pogosto niti bolnik niti zdravnik ne vesta, da uporabljata predelan izdelek. Na tem področju 
obstaja nujna potreba po razjasnitvi. Evropska unija mora zagotoviti visoko raven varovanja 
zdravja. To raven je treba nemudoma doseči. Ne smemo več po nepotrebnem ogrožati zdravja 
državljank in državljanov.

Moje vprašanje za Komisijo je torej: 

• Kdaj bo Komisija predložila predlog za ureditev področja predelave medicinskih 
pripomočkov, ki so dejansko namenjeni enkratni uporabi?


