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KORT BEGRUNDELSE

Dette forslag sigter mod at styrke konkurrencedygtigheden og sikkerheden inden for sektoren 
for medicinsk udstyr. Medicinsk udstyr udgør en stadig vigtigere del af sundhedssektoren og 
har stor indvirkning både på folkesundheden og sundhedsplejeudgifterne. Udtrykket 
"medicinsk udstyr" dækker over en lang række produkter. Der er omtrent 400.000 forskellige 
slags medicinsk udstyr på markedet, og det spænder over alt fra simpelt udstyr (som f.eks. 
sprøjter og briller) til udstyr til screening og diagnosticering af sygdomme og 
sundhedstilstande og til de mest sofistikerede og komplekse instrumenter (som f.eks. 
livsvigtigt implantablet udstyr, billeddiagnostik og udstyr til minimal invasiv kirurgi).

Offentligheden forventer med rette, at alle disse produkter lever op til de højeste 
sikkerhedsstandarder. Samtidig er denne sektor yderst vigtig for den europæiske industri -
eftersom den består af 7000 virksomheder, beskæftiger mere end 350.000 personer og ofte har 
en af de højeste produktionsvækstrater - og den kræver et sammenhængende og klart 
lovgivningsgrundlag, der fremmer konkurrencedygtighed og innovation.

Det gældende lovgivningsgrundlag, som regulerer dette brede omfang af produkter, består af 
tre direktiver. Samlet fastsætter de de grundlæggende krav, som medicinsk udstyr skal leve op 
til, når det markedsføres, afhængigt af dets klassificering (som f.eks. risikovurdering, 
risikostyring og risk/benefit-analyse). Direktiverne fastsætter desuden et system af 
risikobaserede overensstemmelsesvurderingsprocedurer, der normalt udføres af uafhængige 
organer (de såkaldte "bemyndigede organer"). Endelig pålægger direktiverne de nationale 
myndigheder at sikre, at markedet fungerer tilfredsstillende, f.eks. ved markedsovervågning, 
styring og indvendinger mod standarder eller omklassificering af udstyr.

I 2002 gennemgik Kommissionen den måde, hvorpå fællesskabslovgivningen fungerer.
Konklusionen på denne gennemgang var, at direktiverne samlet set udgør et passende 
retsgrundlag. På visse områder var det dog muligt at foretage forbedringer. Dette forslag til 
direktiv har til hensigt at tilvejebringe disse forbedringer. De vigtigste forslag omhandler 
forbedringer på følgende områder:

• overensstemmelsesvurdering, herunder klare regler for konstruktionsdokumentation og 
-gennemgang,

• krav til klinisk evaluering,

• overvågning efter markedsføring og af, at fabrikanter af udstyr efter mål overholder 
bestemmelserne,

• bemyndigede organers funktion og koordinering mellem dem,

• medicinsk udstyr, som indeholder lægemidler fremstillet ud fra manipuleret humant væv,

• øget gennemsigtighed for offentligheden.

Ordføreren hilser Kommissionens forslag, som har været længe ventet af industrien i 
sektoren, velkomment. Dette direktivs praktiske forslag vil forbedre harmoniseringen i denne 
meget komplekse og forskelligartede sektor ved at skabe klarere og enklere regler. Forslaget 
vil, gennem øget juridisk klarhed, åbenhed og sikkerhed for alle markedsaktører og ved at 
forbedre den samlede lovgivning, støtte hurtig teknisk udvikling, samtidig med at et højt 
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folkesundhedsbeskyttelsesniveau sikres.

Ordføreren understreger, at selv om ændringerne ved første øjekast kan synes små og 
tekniske, kan de få en dybtgående indvirkning på den industri, der er tale om. Hvis noget 
udstyr for eksempel reklassificeres til en højere risikogruppe kan dette øge omkostningerne 
betydeligt. Omvendt kan juridisk klarhed have stor betydning for udstyr, der befinder sig på 
grænsen mellem forskellige definitioner eller for kombineret udstyr, fordi det præciseres, 
hvilket direktiv og dermed hvilke procedurer der gælder for dem.

Ordføreren vil gerne gøre opmærksom på, at dette reviderede direktivs anvendelsesområde 
skal være i nøje overensstemmelse med den nye forordning om lægemidler beregnet til 
avancerede terapeutiske behandlingsformer, således at alle produkter dækkes enten af dette 
direktiv eller af de nye bestemmelser, så unødvendig overlapning undgås. Kommissionen bør, 
om nødvendigt, hurtigst muligt fremsætte et forslag, der kan klarlægge disse retsakters 
anvendelsesområde.

Endelig er processen med hensyn til internationalt samarbejde og harmonisering af standarder 
vigtig, eftersom denne sektors industrier opererer på det globale marked. Ordføreren mener 
derfor, at der bør gøres en større indsats for at fremme internationalt samarbejde både i form 
af bilaterale aftaler (aftaler om gensidig anerkendelse) og gennem et mere uformelt 
samarbejde (f.eks. Global Harmonization Task Force).

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 17

(17) For bedre at kunne koordinere 
anvendelsen og effektiviteten af de nationale 
ressourcer, der anvendes i forbindelse med 
direktiv 93/42/EØF, bør medlemsstaterne 
samarbejde med hinanden og på 
internationalt plan.

(17) For bedre at kunne koordinere 
anvendelsen og effektiviteten af de nationale 
ressourcer, der anvendes i forbindelse med 
direktiv 93/42/EØF, bør medlemsstaterne 
samarbejde med hinanden og på 
internationalt plan. For at gøre det muligt 
for industrien at konkurrere globalt på lige 
vilkår bør der være international 
standardisering og internationalt 
samarbejde.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Begrundelse

Den europæiske industri for medicinsk udstyr sælger sine produkter i hele verden. Derfor 
foretrækkes det, at en international standardiseringsproces ligger til grund for de europæiske 
standarder. Der bør gøres en større indsats for at fremme internationalt samarbejde både i 
form af bilaterale aftaler og gennem mere uformelt samarbejde (f.eks. the Global 
Harmonization Task Force).

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 21 A (ny)

(21a) Oparbejdning af medicinsk udstyr er 
en lovende sektor i henseende til 
omkostningsbesparelser. Kommissionen 
bør på baggrund af den nuværende mangel 
på ensartede spilleregler i EU og af hensyn 
til patientsikkerheden stille et forslag om 
oparbejdning af medicinsk udstyr på 
grundlag af en konsekvensanalyse og en 
markedsundersøgelse.

Begrundelse

Der findes på indeværende tidspunkt ingen lovgivning om oparbejdning af medicinsk udstyr 
på EU-niveau. I henhold til tal fra EAMDR (European Association for Medical Device 
Reprocessing) kan der i EU spares 3 milliarder EUR om året, hvis potentialet for 
oparbejdning af medicinsk udstyr udnyttes fuldt ud. Af hensyn til patientsikkerheden bør 
lovgivningen navnlig fokusere på oparbejdningens kvalitet. Ethvert forslag bør være baseret 
på en grundig konsekvensanalyse med udgangspunkt i den eksisterende lovgivning i 
medlemsstaterne og en markedsundersøgelse.

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA A, LED I A (nyt)
Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 93/42/EØF)

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

Begrundelse

Kosmetiske linser sidestilles i Europa på indeværende tidspunkt ikke med medicinsk udstyr i 
lovgivningen, 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 
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blevet konsulteret og fører kontrol hermed.

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA F, LED I

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

"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 
medfør af anvendelsen af definitionen i 
artikel 1, stk. 2, litra b), i direktiv 
2001/83/EF eller af nærværende direktiv, 
tages der navnlig hensyn til produktets 
vigtigste virkningsmåde 

Begrundelse

Det er nødvendigt at ændre direktivforslaget for at gøre definitionen af medicinsk udstyr mere 
nøjagtig. Dette vil gøre det vanskeligere at registrere lægemidler som medicinsk udstyr. 
Kommissionens forslag til ændring af direktivet indeholder ændringsforslag til definitionerne 
i artikel 1. Definitionen af "medicinsk udstyr" i artikel 1, stk. 2, litra a), er dog i store træk 
den samme som i det eksisterende direktiv.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA F, LED I A (nyt)
Artikel 1, stk. 5, litra d (direktiv 93/42/EØF)

ia) litra d) affattes således:
"d) kosmetiske produkter, der er omfattet 
af direktiv 76/768/EØF. Ved vurderingen 
af, om et produkt er omfattet af direktiv 
76/768/EF eller af dette direktiv, tages der 
navnlig hensyn til produktets vigtigste 
virkningsmåde;"

Begrundelse

I nogle tilfælde har kosmetiske produkter et medicinsk formål (dvs. behandling af sygdom) og 
bør derfor klassificeres som medicinske produkter. Beslutningen om, hvilket direktiv der 
finder anvendelse, bør derfor træffes fra sag til sag på baggrund af det tilsigtede formål.
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Ændringsforslag 6
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA G

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

g) Stk. 6 udgår. udgår

Begrundelse

Dette ændringsforslag tilstræber at genindsætte fritagelsen fra dette direktiv af personlige 
værnemidler. Disse produkter dækkes i tilstrækkelig grad af direktiv 89/686/EØF.
Unødvendig anvendelse af to direktiver med forskellige 
overensstemmelsesvurderingsprocedurer bør undgås.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 2, NR. 1 A (nyt)

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

1a) Følgende stykke indsættes i artikel 2:
"Medlemsstaterne træffer de nødvendige 
foranstaltninger med henblik på at sikre, at 
medicinsk udstyr, der sælges via internettet, 
pr. postordre eller via andre 
distributionskanaler, ikke udgør nogen 
risiko for forbrugernes sundhed og 
sikkerhed og opfylder alle de i dette direktiv 
fastlagte betingelser."

Begrundelse

Det bliver i mange europæiske lande stadig mere almindeligt at sælge medicinsk udstyr via 
internettet, pr. postordre eller via andre alternative distributionskanaler. Dette udgør en 
potentiel sundhedsrisiko for europæiske borgere, siden det ikke er forbundet med konsultation 
af eller rådgivning fra specialister på området.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, NR. 3

Artikel 9, stk. 3 (direktiv 93/42/EØF)

3. Finder en medlemsstat, at 
klassificeringsreglerne i bilag IX skal 
tilpasses på baggrund af den tekniske 
udvikling og de oplysninger, som stilles til 
rådighed i kraft af informationsordningen i 
artikel 10, indgiver den en behørigt 
begrundet anmodning til Kommissionen, 

3. Finder en medlemsstat, at 
klassificeringsreglerne i bilag IX skal 
tilpasses på baggrund af den tekniske 
udvikling og de oplysninger, som stilles til 
rådighed i kraft af informationsordningen i 
artikel 10, indgiver den en behørigt 
begrundet anmodning til Kommissionen, 
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hvori den anmoder denne om at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Kommissionen 
vedtager disse foranstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2.

hvori den anmoder denne om at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Kommissionen 
vedtager disse foranstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2. Kommissionen 
sørger for, at relevant information om 
påtænkte tiltag gøres tilgængelig for de 
interesserede parter uden forsinkelse.

Begrundelse

Ændringer i klassificeringen kan have stor betydning for industrien på grund af de forskellige 
krav, der stilles, i de forskellige klasser. For at industrien kan foretage velplanlagte og 
omkostningsbesparende investeringer i forskning og udvikling, bør relevant information om 
påtænkte ændringer i klassificeringen offentliggøres hurtigst muligt.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 2, NR. 5, LITRA A

Artikel 12, stk. 3 (direktiv 93/42/EØF)

a) I stk. 3 ændres "bilag IV, V eller VI" til 
"bilag II, IV, V eller VI".

a) I stk. 3 ændres "bilag IV, V eller VI" til 
"bilag II, IV, V eller VI", og ordene "som 
vedrører steriliseringen" ændres til "som 
vedrører opnåelse og opretholdelse af 
sterilisering i udstyrets holdbarhedstid, 
eller indtil den sterile emballage åbnes eller 
beskadiges."

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, NR. 10

Artikel 15, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 93/42/EØF)

2. For udstyr i klasse III samt implantabelt 
udstyr og invasivt udstyr til langvarig brug i 
klasse IIa eller IIb kan fabrikanten indlede 
de relevante kliniske afprøvninger 60 dage 
efter at have foretaget underretningen, 
medmindre de kompetente myndigheder 
inden udløbet af denne frist har givet ham 
afslag ud fra hensynet til sundheden eller 
den offentlige orden. De kompetente 
myndigheder meddeler de øvrige 
medlemsstater sådanne beslutninger.

2. For udstyr i klasse III samt implantabelt 
udstyr og invasivt udstyr til langvarig brug i 
klasse IIa eller IIb kan fabrikanten indlede 
de relevante kliniske afprøvninger 60 dage 
efter at have foretaget underretningen, 
medmindre de kompetente myndigheder 
inden udløbet af denne frist har givet ham 
afslag ud fra hensynet til sundheden eller 
den offentlige orden. De kompetente 
myndigheder meddeler de øvrige 
medlemsstater og interesserede parter 
sådanne beslutninger og begrundelserne for 
beslutningerne.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 4, STK. 1, AFSNIT 2
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De anvender disse bestemmelser fra den [12 
måneder efter gennemførelsen].

De anvender disse bestemmelser fra den [18 
måneder efter gennemførelsen].

Begrundelse

Overgangsperioden skal være lang nok til at sikre, at fabrikanter får tilstrækkelig tid til at 
gennemføre de nødvendige test og anvendelser for ikke at skulle standse den igangværende 
produktion unødigt.

Ændringsforslag 12
BILAG I, PUNKT 1, LITRA B

Bilag I, punkt 10, nyt afsnit i slutningen af punktet (direktiv 90/385/EØF)

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

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 
fordele for patienterne. 

Ændringsforslag 13
BILAG II, PUNKT 1, LITRA B

Bilag I, punkt 7.4, afsnit 2, sidste del (direktiv 93/42/EØF)

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.

skal det bemyndigede organ efter at have 
verificeret stoffets nyttevirkning som en del 
af det medicinske udstyr og under hensyn til 
udstyrets formål anmode den nationale
kompetente myndighed, der er udpeget af 
en medlemsstat i overensstemmelse med 
direktiv 2001/83/EF, eller 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 de 
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dertil knyttede data samt til hensigtsmæs-
sigheden af inkorporeringen af stoffet i 
udstyret som konstateret af det 
bemyndigede organ.

Begrundelse

Den nuværende ordning, i henhold til hvilken de bemyndigede organer kan anmode en 
hvilken som helst relevant national myndighed om en udtalelse, bør opretholdes for at sikre 
en rettidig og omkostningseffektiv behandling af det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. 
Det evalueringsorgan, der er ansvarligt for den samlede evaluering af udstyret, bør stadig 
have pligt til at kontrollere hensigtsmæssigheden af, at det medicinske udstyr indeholder et 
stof, der kan betragtes som et lægemiddel. 

Ændringsforslag 14
BILAG II, PUNKT 1, LITRA F

Bilag 1, punkt 13.1 (direktiv 93/42/EF)

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. For alt udstyr skal de oplysninger
anføres, der er nødvendige, for at udstyret 
kan anvendes sikkert og som påtænkt under 
hensyntagen til de forventede brugeres 
uddannelse og viden, og for at fabrikanten 
kan identificeres.

Begrundelse

Skaber juridisk klarhed, idet den bredt accepterede term "påtænkt anvendelse" indføres.

Ændringsforslag 15
BILAG II, PUNKT 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"

udgår

Begrundelse

Hvis produkter, emballage og brugsanvisninger skal forsynes med yderligere koder, vil det 
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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 16
BILAG II, NR. 7, LITRA B, LED III

Bilag VII, punkt 3, litra 7 a (direktiv 93/42/EF)

- den kliniske evaluering, jf. bilag X - om nødvendigt, den kliniske evaluering, jf. 
bilag X

Begrundelse

Dette bilag anvendes på produkter fra klasse I såsom tungespatler, bomuldsgaze, stokke og 
brillestel. Det er ikke nødvendigt at samle al den information, der kræves, til en klinisk 
evaluering af denne slags produkter.

Ændringsforslag 17BILAG II, NR. 9, LITRA C, LED VII
Bilag IX, punkt 4.4 (direktiv 93/42/EF)

vii) I punkt 4.4. ændres "Ikke-aktivt udstyr" 
til "Udstyr".

vii) Punkt 4.4. ændres på følgende måde:
"Udstyr bestemt til registrering af 
røntgenstråler til frembringelse af 
diagnostiske billeder tilhører klasse IIa."

Begrundelse

Præcisering. Den oprindelige tekst kan utilsigtet dække over udstyr (f.eks. registrering af 
diagnostiske røntgenbilleder i digitale medier), som ikke synes at høre hjemme i klasse IIa.



PE 374.018v02-00 12/12 AD\623713DA.doc

DA

PROCEDURE

Titel Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af 
Rådets direktiv 90/385/EØF og 93/42/EØF og Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv 98/8/EF for så vidt angår revidering af direktiverne 
om medicinsk udstyr

Referencer KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD)
Korresponderende udvalg ENVI
Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet
ITRE 16.3.2006

Udvidet samarbejde – dato for 
meddelelse på plenarmødet

nej

Rådgivende ordfører
Dato for valg

Šarūnas Birutis
21.2.2006

Oprindelig rådgivende ordfører
Behandling i udvalg 19.4.2006 29.5.2006 13.7.2006
Dato for vedtagelse 13.7.2006
Resultat af den endelige afstemning +:

–:
0:

37
0
6

Til stede ved den endelige afstemning –
medlemmer

Šarūnas Birutis, Jan Březina, Philippe Busquin, Jerzy Buzek, Joan 
Calabuig Rull, Pilar del Castillo Vera, Jorgo Chatzimarkakis, Giles 
Chichester, Den Dover, Lena Ek, Nicole Fontaine, Adam Gierek, 
Norbert Glante, Umberto Guidoni, Fiona Hall, David Hammerstein 
Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan 
Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, 
Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres 
Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, 
Gunnar Hökmark, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Vittorio 
Prodi, Esko Seppänen

Til stede ved den endelige afstemning -
stedfortrædere, jf. art. 178, stk. 2
Bemærkninger (foreligger kun på ét 
sprog)


