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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 41
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Kommissionen bør kigge nærmere på 
oparbejdningsspørgsmålet og gennemføre 
en bredere høring med henblik på at 
undersøge mulighederne for udvikling af 
en hensigtsmæssig lovgivning, som sikrer et 
højt patientsikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har oparbejdningsindustrien udviklet validerede og kontrollerede procedurer, 
som i høj grad mindsker både omkostningerne i sundhedssektoren og mængden af farligt 
hospitalsaffald. Den aktuelle mangel på regulering på EU-plan gør det imidlertid umuligt at 
mindske risiciene ved ikke-reguleret oparbejdning af medicinsk udstyr. Den forhindrer 
endvidere, at der skabes lige vilkår for oparbejdningstjenesterne. Kommissionen bør derfor 
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stille et forslag baseret på en omhyggelig vurdering af de aktuelle fremgangsmåder og deres 
reelle omkostninger samt af de eksisterende nationale bestemmelser og markedsanalyser. 
Dette bør garantere patientens sikkerhed og skabe ensartede markedsstandarder i 
sundhedssektoren.

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 42
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Kommissionen bør kigge nærmere på 
oparbejdningsspørgsmålet og gennemføre 
en bredere høring med henblik på at 
undersøge mulighederne for udvikling af 
en hensigtsmæssig lovgivning, som sikrer et 
højt patientsikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

I de senere år har teknikkerne til oparbejdning af medicinsk udstyr udviklet sig, og de 
anvendes i større og større omfang. Denne aktivitet er imidlertid ikke reguleret på EU-plan, 
og de nationale bestemmelser er meget forskellige. Kommissionen bør derfor udarbejde et 
forslag baseret på en omhyggelig vurdering af de aktuelle fremgangsmåder og deres reelle 
omkostninger, de eksisterende nationale bestemmelser og markedsanalyser. Dette bør 
efterfølgende danne grundlag for en fremtidig lovgivning om maksimering af 
patientsikkerheden i EU og sikre ensartede markedsstandarder i sundhedssektoren.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 43
Betragtning 2 a (ny)

(2a) Kommissionen bør hurtigst muligt 
kigge nærmere på 
oparbejdningsspørgsmålet, som er et 
spørgsmål af offentlig interesse, og 
gennemføre en bredere høring med henblik 
på at undersøge mulighederne for 
udvikling af hensigtsmæssige 
foranstaltninger, som sikrer et højt 
patientsikkerhedsniveau.
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Or. en

Begrundelse

I de senere år har teknikkerne til oparbejdning af medicinsk udstyr udviklet sig, og de 
anvendes i større og større omfang. Denne aktivitet er imidlertid ikke reguleret på EU-plan, 
og de nationale bestemmelser er meget forskellige. I nogle medlemsstater udføres 
ukontrolleret oparbejdning uden obligatoriske kvalitetsstandarder, hvilket indebærer store 
risici for patienterne.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Véronique Mathieu

Ændringsforslag 44
Betragtning 13

(13) For at direktiv 93/42/EØF kan fungere 
hensigtsmæssigt og effektivt for så vidt 
angår lovgivningsmæssig rådgivning i 
forbindelse med klassificeringsspørgmål, der 
opstår på nationalt plan, navnlig spørgsmålet 
om, hvorvidt et produkt kan defineres som 
medicinsk udstyr, er det af hensyn til den 
nationale markedsovervågning og 
menneskers sundhed og sikkerhed 
nødvendigt at indføre en procedure for 
afgørelser om, hvorvidt et produkt falder ind 
under definitionen af medicinsk udstyr.

(13) For at direktiv 93/42/EØF kan fungere 
hensigtsmæssigt og effektivt for så vidt 
angår lovgivningsmæssig rådgivning i 
forbindelse med klassificeringsspørgmål, der 
opstår på nationalt plan, navnlig spørgsmålet 
om, hvorvidt et produkt kan defineres som 
medicinsk udstyr, er det af hensyn til den 
nationale markedsovervågning og 
menneskers sundhed og sikkerhed 
nødvendigt at indføre en procedure for 
afgørelser om, hvorvidt et produkt falder ind 
under definitionen af medicinsk udstyr. For 
at opnå større retssikkerhed må disse 
afgørelser udelukkende vedrøre 
enkeltprodukter, som eventuelt stammer fra 
generiske produktlinjer. Derudover skal de 
henvende sig til medlemsstaterne og 
fabrikanterne. Et af de centrale elementer i 
definitionen af medicinsk udstyr er den 
anvendelse, fabrikanten har tiltænkt det. 
Fabrikanten skal derfor inden for 
rammerne af dennes ret til at blive hørt 
inddrages fuldt ud forud for enhver 
afgørelse om et produkts definition.

Or. fr

Begrundelse

Mange produktkategorier dækker over et stort udvalg af produkter, som ikke altid har de 
samme identifikationsdata eller er tiltænkt den samme anvendelse. Derfor skal afgørelserne 
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generelt altid henvise til enkeltprodukter. Andet er kun muligt, når produkterne er inddelt i 
homogene kategorier med identiske identifikationsdata og er tiltænkt den samme anvendelse. 
Den anvendelse, en fabrikant tiltænker et produkt, skal i øvrigt være en integrerende del af 
definitionen af medicinsk udstyr, og derfor spiller fabrikanten en væsentlig rolle i 
beslutningsprocessen.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 45
Betragtning 14

(14) For at sikre, at myndighederne i de 
tilfælde, hvor en fabrikant ikke har 
hovedsæde i Fællesskabet, kan rette 
henvendelse til en enkelt person, der er 
bemyndiget af fabrikanten, vedrørende 
udstyrs overensstemmelse med direktivet, er 
det nødvendigt at indføre en forpligtelse for 
sådanne fabrikanter til at udpege en 
repræsentant for alle klasser af udstyr.

(14) For at sikre, at myndighederne i de 
tilfælde, hvor en fabrikant ikke har 
hovedsæde i Fællesskabet, kan rette 
henvendelse til en enkelt person, der er 
bemyndiget af fabrikanten, vedrørende 
udstyrs overensstemmelse med direktivet, er 
det nødvendigt at indføre en forpligtelse for 
sådanne fabrikanter til at udpege en 
repræsentant for alle klasser af udstyr. I 
denne forbindelse mindes der om, at alt 
medicinsk udstyr, der importeres til Den 
Europæiske Union, skal overholde 
bestemmelserne i nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle produkter, der importeres til Fællesskabet, overholde 
de i Den Europæiske Union gældende bestemmelser.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 46
Betragtning 15 a (ny)

(15a) I sin udtalelse af 9. januar 2002 om 
vurdering af risikoen ved Bis(2-ethylhexyl)
phthalat (DEHP) for mennesker 
understøttede Den Videnskabelige Komité 
for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø 
behovet for at gennemføre 
risikoreducerende foranstaltninger 
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vedrørende eksponeringen for DEHP fra 
medicinsk udstyr. DEHP er i bilag I til 
direktiv 67/548/EØF klassificeret som 
reproduktionstoksisk (kategori 2). For 
yderligere at sikre den offentlige sundhed 
og sikkerhed er det nødvendigt at forbyde 
brug af stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene og 
reproduktionstoksiske, i medicinsk udstyr, 
medmindre der ikke findes alternativt 
udstyr uden sådanne stoffer.

Or. en

Begrundelse

EU burde allerede for længst have reageret på udtalelsen fra en af dens videnskabelige 
komitéer med hensyn til behovet for at gennemføre risikoreducerende foranstaltninger 
vedrørende DEHP fra medicinsk udstyr. DEHP er et CMR-stof. Der kan være anvendt andre 
CMR-stoffer i medicinsk udstyr. Brugen af CMR-stoffer er allerede forbudt i henhold til EU-
lovgivningen i stoffer og præparater til brug af offentligheden og i kosmetik. Derudover er 
brugen af DEHP og andre reproduktionstoksiske phthalater blevet forbudt i legetøj. Der bør 
ikke anvendes CMR-stoffer i medicinsk udstyr, når der findes mere sikkert udstyr.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 47
Betragtning 18

(18) Da initiativer vedrørende design for 
patientsikkerhed spiller en stadig vigtigere 
rolle i folkesundhedspolitikken, er det 
nødvendigt udtrykkeligt at fastsætte, at 
ergonomisk design medtages i de væsentlige 
krav. Endvidere lægges der i de væsentlige 
krav endnu mere vægt på brugerens 
uddannelses- og vidensniveau, f.eks. hvis det 
drejer sig om en lægmand.

(18) Da initiativer vedrørende design for 
patientsikkerhed spiller en stadig vigtigere 
rolle i folkesundhedspolitikken, er det 
nødvendigt udtrykkeligt at fastsætte, at 
ergonomisk design medtages i de væsentlige 
krav. Endvidere lægges der i de væsentlige 
krav endnu mere vægt på brugerens 
uddannelses- og vidensniveau, f.eks. hvis det 
drejer sig om en lægmand. Produktets 
fabrikant bør lægge særlig stor vægt på 
konsekvenserne af misbrug af produktet og 
produktets bivirkninger på den 
menneskelige organisme.

Or. pl
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Begrundelse

Ændringsforslaget lægger vægt på brugerens sundhed og sikkerhed.

Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 48
Betragtning 18 a (ny)

(18a) Kommissionen bør kigge nærmere på 
oparbejdningsspørgsmålet og gennemføre 
en bredere høring med henblik på at 
undersøge mulighederne for udvikling af 
en hensigtsmæssig lovgivning, som sikrer et 
højt patientsikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

Oparbejdning af medicinsk udstyr er ikke reguleret på EU-plan. I nogle medlemsstater 
udføres ukontrolleret oparbejdning uden obligatoriske kvalitetsstandarder, hvilket indebærer 
store risici for patienterne. I medlemsstater, hvor reguleringen er blevet tilpasset, så den 
tillader overvåget oparbejdning, har oparbejdningsindustrien udviklet højkontrollerede og 
validerede procedurer. Manglen på regulering på EU-plan gør det umuligt at mindske 
risiciene ved ikke-reguleret oparbejdning og betyder, at ikke alle medlemsstater kan nyde 
godt af fordelene ved reguleret, valideret oparbejdning. 

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 49
Betragtning 21

(21) Det bliver stadig mere almindeligt, at 
tredjemand konstruerer og fremstiller udstyr 
på vegne af fabrikanten, og det er derfor 
vigtigt, at fabrikanten godtgør, at han i 
forhold til tredjemand råder over passende 
mekanismer til fortsat kontrol af, at 
kvalitetssystemet fungerer effektivt.

(21) Det bliver stadig mere almindeligt, at 
tredjemand konstruerer og fremstiller udstyr 
på vegne af fabrikanten, og det er derfor 
vigtigt, at fabrikanten godtgør, at han i 
forhold til tredjemand råder over passende 
mekanismer til fortsat kontrol af, at 
kvalitetssystemet fungerer effektivt. 
Derudover kan de kompetente myndigheder 
beslutte at gennemføre direkte kontroller.

Or. fr
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Begrundelse

For at garantere maksimal sikkerhed skal myndighederne have mulighed for at foretage 
inspektioner.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 50
Betragtning 21 a (ny)

(21a) Reglerne om oparbejdning af 
medicinsk udstyr varierer kraftigt fra 
medlemsstat til medlemsstat. Kommissionen 
bør undersøge den indvirkning, de 
forskellige regler har på patientbeskyttelsen 
og omkostningseffektiviteten. Om 
nødvendigt bør Kommissionen stille forslag 
om foranstaltninger i overensstemmelse 
med subsidiaritetsprincippet.

Or. de

Begrundelse

De rådgivende udvalg vedtog flere ændringsforslag om oparbejdningsspørgsmålet. 
Spørgsmålet er endvidere blevet rejst adskillige gange af medlemmer af Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Forslagsstilleren mener, at der bør foretages en 
omhyggelig analyse, før en given lovgivning gennemføres.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 51
Betragtning 23 a (ny)

(23a) I lyset af afgørelse 2006/512/EF om 
udvalgsprocedurer, som indfører en 
forskriftsprocedure med kontrol i 
forbindelse med generelle foranstaltninger, 
som har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i en basisretsakt, der er 
vedtaget ved fælles beslutningstagning, er 
det nødvendigt at ændre direktiv 
90/385/EØF og direktiv 93/43/EØF i 
henhold hertil. Forskriftsproceduren med 



(Ekstern oversættelse)

PE 376.778v01-00 8/60 AM\628089DA.doc

DA

kontrol bør gælde for vedtagelsen af 
ændringer til bilagene i direktiv 
93/43/EØF, afgørelser vedrørende 
klassificering af medicinsk udstyr og 
afgørelser vedrørende tilbagetrækning af 
implantabelt medicinsk udstyr fra markedet 
og om forbud mod eller restriktioner for 
markedsføring af sådant implantabelt 
medicinsk udstyr.

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at erstatte den almindelige procedure med "forskriftsudvalg" 
med proceduren med "forskriftsudvalg med kontrol", da de berørte foranstaltninger er 
generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige bestemmelser i et 
forslag til retsakt. Det indeholder en liste over de foranstaltninger, der bør være omfattet af 
den nye procedure.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 52
Betragtning 24 a (ny)

(24a) I lyset af udviklingen inden for 
området oparbejdning af medicinsk udstyr 
gennemfører Kommissionen en omfattende 
høring med henblik på at undersøge 
mulighederne for udvikling af en 
hensigtsmæssig fællesskabslovgivning om 
oparbejdning af medicinsk udstyr for at 
garantere et højt patientsikkerhedsniveau.

Or. en

Begrundelse

Oparbejdningsaktiviteterne har udviklet sig i de senere år, men der findes ingen EU-
bestemmelser på området. Dette kan medføre ukontrolleret oparbejdning, som indebærer 
potentielt omfattende risici for patienterne. Sådanne risici kunne undgås med EU-
bestemmelser om oparbejdning.
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Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I

Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 90/385/EØF)

"a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
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, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:

— diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

— diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme

— diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap

— diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap

— undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces

— undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces

— svangerskabsforebyggelse — svangerskabsforebyggelse

og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
det menneskelige legeme ikke fremkaldes 
ad farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej."

og som

ikke opnår sin forventede hovedvirkning i 
eller på det menneskelige legeme ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej;
- ikke via produktets form eller den måde, 
hvorpå fabrikanten præsenterer eller 
positionerer det på markedet, giver 
offentligheden et generelt indtryk af, at 
produktet har medicinske egenskaber til 
behandling eller forebyggelse af sygdomme 
i mennesker."

Or. nl
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Begrundelse

Ved at indsnævre definitionen i direktivet om medicinske anordninger sikres det, at 
lægemidler ikke beskrives og certificeres som medicinsk udstyr med det formål at undgå de 
strenge godkendelsesprocedurer og sikkerhedsforskrifter, der gælder for lægemidler. Dette vil 
aktivt bekæmpe risikoen for, at fabrikanterne præsenterer deres produkter som medicinsk 
udstyr og søger at drage fordel af, at dette opfattes som værende sidestillet med lægemidler.
En sådan situation ville fremme den illoyale konkurrence.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT 1

Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 90/385/EØF)

"a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på: 

— diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme 
— diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap 

— undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces 

— svangerskabsforebyggelse 
og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej."

"a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på: 

— diagnosticering, forebyggelse, 
overvågning, behandling eller lindring af 
sygdomme 
— diagnosticering, overvågning, 
behandling, lindring af eller kompensation 
for skader eller handicap 

— undersøgelse, udskiftning eller ændring 
af anatomien eller en fysiologisk proces 

— svangerskabsforebyggelse 
og hvis forventede hovedvirkning i eller på 
det menneskelige legeme ikke fremkaldes ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej."

Derudover kan medicinsk udstyr være et 
præparat (udstyr, produkt), hvis 
terapeutiske, profylaktiske, kropsplejende 
eller hjælpende virkning skyldes dets 
fysiokemiske egenskaber og ikke en 
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specifik farmakologisk effekt. Et 
farmaceutisk præparat, som er klassificeret 
som medicinsk udstyr, kan indeholde 
farmakologisk aktive stoffer, under 
forudsætning af at de er godkendt til 
anvendelse i medlemsstaterne, at de ikke er 
omfattet af en liste over kraftige eller 
narkotiske stoffer, og at deres 
tilstedeværelse i udstyret ikke fremkalder 
en systemisk effekt. Det tilladte indhold af 
farmakologisk aktive stoffer i medicinsk 
udstyr skal være mindre end deres effektive 
minimumsdoseringer (der giver en 
farmakologisk effekt), som fastlagt i de 
nationale farmakopéer eller tilsvarende 
kilder eller bestemmelser."

Or. pl

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør, at produkter, der hidtil ikke har været defineret, og som tilhører 
forskellige kategorier og anvendes forskelligt, identificeres klart. 

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I

Artikel 1, stk. 2, litra a, indledning (direktiv 90/385/EØF)

"a) Medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
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, middel, software, materiale eller 
anden genstand anvendt alene eller i 
kombination, herunder tilbehør inklusive 
software, som hører med til korrekt brug 
heraf, og som af fabrikanten er beregnet til 
anvendelse på mennesker med henblik på: 

Or. es

Begrundelse

Hvis vendingen "til medicinsk anvendelse" bruges i definitionen, ville den udelukke produkter 
fra direktivets anvendelsesområde, der nu opfattes som medicinsk udstyr, og for hvilke 
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garantierne for sikkerhed, effektivitet og kvalitet skal beskyttes i henhold til procedurerne i 
direktivet som følge af såvel deres betydning for patienternes sundhed som deres potentielle 
risici. Sådanne produkter er f.eks. ansigtsimplantater til udfyldning af linjer med æstetisk 
formål, mammaproteser til brystforstørrelse med æstetisk formål, svangerskabsforebyggende 
midler (kondomer, pessarer) brugt uden specifik medicinsk grund og visse tekniske 
hjælpemidler til handicappede, f.eks. kørestole.
Ingen af disse produkter ville blive reguleret, da de heller ikke ville være omfattet af andre 
direktivers anvendelsesområde. Dette gælder selv de af ovennævnte produkter, der har et 
æstetisk formål (mammaproteser, ansigtsimplantater), som ikke ville være omfattet af 
kosmetiklovgivningen, da de ikke anvendes udvendigt på kroppen, på tænderne eller på 
slimhinderne i mundhulen. Anvendelsesstedet er et af kriterierne for, at et produkt kan 
opfattes som et kosmetisk produkt.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LITRA D

Artikel 1, stk. 4 b (direktiv 90/385/EØF)

4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 
2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette stof 
kan påvirke organismen ud over den med 
udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende direktiv.

4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel til avancerede 
terapier ifølge [artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] (**) [om avancerede terapier og om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004]], 
og hvis celle- eller vævsbestanddel 
udelukkende indeholder ikke-levedygtigt 
væv eller ikke-levedygtige celler, og dette 
stof kan påvirke organismen ud over den 
med udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende direktiv.

Hvis der er nogen tvivl om stoffets 
yderligere påvirkninger, skal dets 
klassificering klarlægges i en videnskabelig 
anbefaling som beskrevet i artikel 18 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] (**) [om avancerede terapier 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
726/2004].
Uafhængigt af resultatet af denne 
videnskabelige anbefaling skal de med 
stoffet forbundne etiske aspekter altid 
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evalueres af EMEA.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af de kombinerede produkter, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF og direktiv 
90/385/EØF, skal klarlægges med henblik på at gøre den forenelig med den holdning, der 
indtages i Mikolášik-betænkningen om lægemidler til avanceret terapi. 

Kombinerede produkter kan endvidere indeholde genterapi- og celleterapiprodukter ud over 
de produkter, der er fremstillet ud fra manipuleret væv, hvilket f.eks. stenter og 
hofteimplantater allerede kontrolleres for. De bør være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LITRA D

Artikel 1, stk. 4 b (direktiv 90/385/EØF)

4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 2, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette stof 
kan påvirke organismen ud over den med 
udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende direktiv.

4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 2, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning.

Or. en

Begrundelse

Produkter, der betragtes som et lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret væv, indeholder 
dele af væv eller celler, der skal erstatte, reparere eller regenerere humant væv. Disse 
produkter er derfor yderst følsomme og interagerer med levende celler og bør være omfattet 
af den farmaceutiske lovgivning.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 1, PUNKT 2, LITRA A A (NYT)

Artikel 6, stk. 2 a (direktiv 90/385/EØF)

(aa) Følgende stk. 2a tilføjes:
"2a. Når der henvises til dette stykke, skal 
artikel 5a og 7 i afgørelse 1999/468/EF som 
ændret ved afgørelse 2006/512/EF finde 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da nogle af de 
berørte foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i et forslag til retsakt.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 10 a, stk. 1, afsnit 1 a (nyt) (direktiv 90/385/EØF)

Medlemsstaterne kan anmode om at få 
forelagt alle data, der gør det muligt at 
identificere produkter, samt produkternes 
etiketter og brugsanvisninger, når sådanne 
produkter tages i brug på deres område.

Or. es

Begrundelse

Det er af afgørende betydning at tilføje dette nye afsnit med henblik på at give myndighederne 
mulighed for at udøve en hensigtsmæssig markedskontrol med de produkter, der tages i brug 
på deres område, og med henblik på at sikre overensstemmelsen med direktiv 93/42/EØF, 
hvor dette punkt inkluderes for produkter i klasse IIb og III, dvs. produkter, som er forbundet 
med en potentiel høj risiko. Da alle aktive implantater er udstyr, der er forbundet med det 
samme risikoniveau, er der ikke behov for yderligere specifikationer vedrørende det udstyr, 
der er omfattet af denne bestemmelse.
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Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 10 a, stk. 2, afsnit 2 (direktiv 90/385/EØF)

For udstyr som omhandlet i stk. 1 
underretter repræsentanten de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
vedkommende har hovedsæde, om 
hovedsædets adresse samt om, hvilken 
kategori det pågældende udstyr tilhører.

For udstyr som omhandlet i stk. 1 
underretter repræsentanten de kompetente 
myndigheder i den medlemsstat, hvor 
vedkommende har hovedsæde, om 
hovedsædets adresse samt om, hvilken 
kategori det pågældende udstyr tilhører. Alt 
medicinsk udstyr, der importeres til Den 
Europæiske Union, skal overholde 
bestemmelserne i nærværende direktiv.

Or. fr

Begrundelse

Af sikkerhedsmæssige grunde skal alle produkter, der importeres til Fællesskabet, overholde 
de i Den Europæiske Union gældende bestemmelser.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 10 c (direktiv 90/385/EØF)

Finder en medlemsstat i forbindelse med et 
givet produkt eller en given produktgruppe, 
at sådanne produkter af hensyn til 
beskyttelse af sikkerhed og sundhed og/eller 
folkesundheden bør trækkes tilbage fra 
markedet, eller at deres markedsføring eller 
ibrugtagning bør forbydes eller begrænses, 
kan den træffe alle berettigede 
overgangsforanstaltninger. 

Medlemsstaten underretter i så fald 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om overgangsforanstaltningerne og 

Finder en medlemsstat i forbindelse med et 
givet produkt eller en given produktgruppe, 
at sådanne produkter af hensyn til 
beskyttelse af sikkerhed og sundhed og/eller 
folkesundheden bør trækkes tilbage fra 
markedet, eller at deres markedsføring eller 
ibrugtagning bør forbydes eller begrænses, 
kan den træffe alle berettigede 
overgangsforanstaltninger. 

Medlemsstaten underretter i så fald 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater 
om overgangsforanstaltningerne og 
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begrunder samtidig sin beslutning. 
Kommissionen hører i videst muligt omfang 
de berørte parter og medlemsstaterne.

begrunder samtidig sin beslutning. 
Kommissionen hører i videst muligt omfang 
de berørte parter og medlemsstaterne og skal 
fremsende sin udtalelse til dem.

Hvis de nationale foranstaltninger er 
berettigede, vedtager Kommissionen de 
påkrævede fællesskabsforanstaltninger 
efter proceduren i artikel 6, stk. 2. Hvis de 
nationale foranstaltninger er uberettigede, 
giver Kommissionen alle medlemsstater og 
de hørte berørte parter underretning 
herom."

Or. pl

Begrundelse

Kommissionen bør arbejde tæt sammen med medlemsstaterne.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 1, PUNKT 3

Artikel 10 c, afsnit 4 (direktiv 90/385/EØF)

Hvis de nationale foranstaltninger er 
berettigede, vedtager Kommissionen de 
påkrævede fællesskabsforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 6, stk. 2. Hvis de 
nationale foranstaltninger er uberettigede, 
giver Kommissionen alle medlemsstater og 
de hørte berørte parter underretning herom."

Hvis de nationale foranstaltninger er 
berettigede, vedtager Kommissionen de 
påkrævede fællesskabsforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 6, stk. 2, litra a). Hvis 
de nationale foranstaltninger er uberettigede, 
giver Kommissionen alle medlemsstater og 
de hørte berørte parter underretning herom."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da nogle af de 
berørte foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i et forslag til retsakt.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 2, LITRA -1 A (NYT)

Betragtning 7 (direktiv 93/42/EØF)

(-a) Betragtning 7 erstattes af følgende:
"De væsentlige krav og øvrige krav, som er 
fastsat i bilagene til dette direktiv, herunder 
også de krav, der har til formål at begrænse 
eller mindske risiciene, bør fortolkes og 
anvendes på en sådan måde, at der tages 
hensyn til de bedste eksisterende produkter, 
den bedste eksisterende teknologi og de 
bedste konstruktionsmæssige 
fremgangsmåder samt til tekniske og 
økonomiske betragtninger, som er 
forenelige med et højt beskyttelsesniveau 
for sundhed og sikkerhed."

Or. en

Begrundelse

Betragtningen skal opdateres. Væsentlige krav skal være et incitament til at forbedre 
konstruktionerne og bør derfor baseres på de bedste eksisterende konstruktionsmæssige 
fremgangsmåder og ikke på gammeldags fremgangsmåder.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A I

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

i) Litra a), hovedet, affattes således: i) Litra a), hovedet, affattes således:

"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:"

"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,"
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- som ikke opnår sin forventede 
hovedvirkning i eller på det menneskelige 
legeme ad farmakologisk, immunologisk 
eller metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej;
- som ikke via produktets form eller den 
måde, hvorpå fabrikanten præsenterer eller 
positionerer det på markedet, giver 
offentligheden et generelt indtryk af, at 
produktet har medicinske egenskaber til 
behandling eller forebyggelse af sygdomme 
i mennesker;"
og som af fabrikanten er beregnet til 
medicinsk anvendelse på mennesker med 
henblik på:"

Or. nl

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til formål aktivt at bekæmpe risikoen for, at fabrikanterne 
præsenterer deres produkter som medicinsk udstyr med henblik på at drage fordel af, at dette 
opfattes som værende sidestillet med lægemidler, selv om det ikke skal registreres som 
lægemidler, hvilket er en mere krævende procedure, hvorved de således ville undgå den 
strengere kontrol.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I

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

"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:"

"medicinsk udstyr: ethvert instrument, 
apparat, udstyr, materiale eller anden 
genstand anvendt alene eller i kombination, 
herunder software, som af fabrikanten er 
specifikt beregnet til 
diagnosticeringsformål, og som hører med 
til korrekt brug heraf, og som af fabrikanten 
er beregnet til anvendelse på mennesker med 
henblik på:"

Or. de
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Begrundelse

Kun diagnosticeringssoftware bør være omfattet af denne artikel. Software generelt bør ikke 
være omfattet af artiklen. Vendingen "til medicinsk anvendelse" kunne betyde, at visse 
produkter blev udelukket fra direktivet. Dette ville skabe usikkerhed blandt brugerne og 
indebærer en potentiel risiko for, at ukontrollerede produkter anvendes på patienter.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 66
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I

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

"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:"

"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 anvendelse på 
mennesker med henblik på:"

Or. es

Begrundelse

Hvis vendingen "til medicinsk anvendelse" bruges i definitionen, ville den udelukke produkter 
fra direktivets anvendelsesområde, der nu opfattes som medicinsk udstyr, og for hvilke 
garantierne for sikkerhed, effektivitet og kvalitet skal beskyttes i henhold til procedurerne i 
direktivet som følge af såvel deres betydning for patienternes sundhed som deres potentielle 
risici. Sådanne produkter er f.eks. ansigtsimplantater til udfyldning af linjer med æstetisk 
formål, mammaproteser til brystforstørrelse med æstetisk formål, svangerskabsforebyggende 
midler (kondomer, pessarer) brugt uden specifik medicinsk grund og visse tekniske 
hjælpemidler til handicappede, f.eks. kørestole.

Ingen af disse produkter ville blive reguleret, da de heller ikke ville være omfattet af andre 
direktivers anvendelsesområde. Dette gælder selv de af ovennævnte produkter, der har et 
æstetisk formål (mammaproteser, ansigtsimplantater), som ikke ville være omfattet af 
kosmetiklovgivningen, da de ikke anvendes udvendigt på kroppen, på tænderne eller på 
slimhinderne i mundhulen. Anvendelsesstedet er et af kriterierne for, at et produkt kan 
opfattes som et kosmetisk produkt.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 67
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I A (NYT)

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

(ia) Under litra a) tilføjes følgende led:
"- synskorrektion eller korrektion af øjets 
udseende ved anbringelse på øjet"

Or. en

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I A (NYT)

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

(ia) Anden del af litra a) erstattes af 
følgende:
"og som ikke:
- opnår sin forventede hovedvirkning i eller 
på det menneskelige legeme ad 
farmakologisk, immunologisk eller 
metabolisk vej, men hvis virkning kan 
understøttes ad denne vej;
- via sin form eller den måde, hvorpå 
fabrikanten præsenterer eller positionerer 
det på markedet, giver indtryk af, at 
produktet har medicinske egenskaber til 
behandling eller forebyggelse af sygdomme 
i mennesker"

Or. en

Begrundelse

Patientsikkerheden skal garanteres. Forskellen på medicinsk udstyr og lægemidler skal gøres 
klarere. Kopiprodukter skal falde ind under samme kategori som de originale produkter.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT I A (NYT)

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

(ia) Følgende litra ha) indsættes:
"(ha) oparbejdning: gendannelse af brugte 
medicinske anordningers funktionelle 
sikkerhed. En fysisk eller juridisk person 
og/eller dennes godkendte repræsentant vil 
blive opfattet som en fabrikant i 
overensstemmelse med denne artikel, når 
han oparbejder medicinske anordninger og 
markedsfører dem."

Or. en

Begrundelse

Se begrundelsen for ændringsforslaget til artikel 21 a (ny).

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT II A (NYT)

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

(ia) Følgende litra ka) tilføjes:
"(ka) oparbejdning: rengøring, 
desinfektion og sterilisering af brugte 
medicinske anordninger, herunder relateret 
arbejde, samt afprøvning og gendannelse af 
den funktionelle og hygiejniske sikkerhed 
for sikker genbrug."

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med den nye betragtning 2 a om oparbejdning.
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Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Følgende litra ka) tilføjes:
"(ka) oparbejdning: rengøring, 
desinfektion og sterilisering af brugte 
medicinske anordninger, herunder relateret 
arbejde, samt afprøvning og gendannelse af 
den funktionelle og hygiejniske sikkerhed 
for mere sikker brug."

Or. en

Begrundelse

I den nuværende udgave af direktivet om medicinske anordninger defineres oparbejdning 
ikke. Dette forhold medfører juridisk usikkerhed, som bør afhjælpes med det stillede 
ændringsforslag.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Følgende litra ka) tilføjes:
"(ka) oparbejdning: rengøring, 
desinfektion og sterilisering af brugte 
medicinske anordninger samt gendannelse 
og afprøvning af den funktionelle og 
hygiejniske sikkerhed for sikker genbrug."

Or. en

Begrundelse

Der er behov for en definition af oparbejdning.
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Ændringsforslag af Irena Belohorská

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Følgende litra ka) indsættes:
"(ka) oparbejdning: rengøring, 
desinfektion og sterilisering af brugte 
medicinske anordninger, herunder relateret 
arbejde, samt afprøvning og gendannelse af 
den funktionelle og hygiejniske sikkerhed 
for sikker genbrug."

Or. en

Begrundelse

For øjeblikket defineres oparbejdning ikke i den nuværende udgave af direktivet om 
medicinske anordninger. Dette forhold medfører juridisk usikkerhed, som bør afhjælpes med 
det stillede ændringsforslag.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Véronique Mathieu

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA A, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Følgende litra ka) tilføjes:
"(ka) biofysiske og biomekaniske data: 
data, som stammer fra biofysiske, 
biomekaniske og simulationsarbejder, fra 
modelleringer af kliniske afprøvninger 
samt fra alt andet videnskabeligt arbejde, 
som er baseret på dokumenteret viden eller 
dokumenteret gyldige teknologier. Disse 
data kan inddrages, navnlig til støtte for de 
i litra k) ovenfor nævnte kliniske data."

Or. fr
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Begrundelse

For visse kategorier af medicinsk udstyr er det vanskeligt eller umuligt at udarbejde 
protokoller og gennemføre kliniske undersøgelser. Takket være forskningen er det i dag 
muligt at bøde på disse ulemper i kraft af biofysiske, simulations- og modelleringsværktøjer. 
Dette arbejde gør det muligt at gøre de prækliniske faser pålidelige og foretage mere 
målrettede kliniske undersøgelser.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 75
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA E

Artikel 1, stk. 4 b (direktiv 93/42/EØF)

"4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 2, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette stof 
kan påvirke organismen ud over den med 
udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv."

"4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 2, 
stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende 
forordning."

Or. en

Begrundelse

Produkter, der betragtes som et lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret væv, indeholder 
dele af væv eller celler, der skal erstatte, reparere eller regenerere humant væv. Disse 
produkter er derfor yderst følsomme og interagerer med levende celler og bør falde ind under 
den farmaceutiske lovgivning.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA E

Artikel 1, stk. 4 b (direktiv 93/42/EØF)
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"4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel fremstillet ud 
fra manipuleret humant væv ifølge [artikel 
2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette stof 
kan påvirke organismen ud over den med 
udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv."

"4b. Når udstyr som en integreret bestanddel 
indeholder et stof, der anvendt alene kan 
betragtes som et lægemiddel til avancerede 
terapier ifølge [artikel 2, stk. 2, i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
[…] (**) [om avancerede terapier og om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004]],
og hvis celle- eller vævsbestanddel 
udelukkende indeholder ikke-levedygtigt 
væv eller ikke-levedygtige celler, og dette 
stof kan påvirke organismen ud over den 
med udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
udstyr vurderes og godkendes i 
overensstemmelse med nærværende 
direktiv."

Hvis der er nogen tvivl om stoffets 
yderligere påvirkninger, skal dets 
klassificering klarlægges i en videnskabelig 
anbefaling som beskrevet i artikel 18 i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] (**) [om avancerede terapier 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
726/2004].
Uafhængigt af resultatet af denne 
videnskabelige anbefaling skal de med 
stoffet forbundne etiske aspekter altid 
evalueres af EMEA.

Or. de

Begrundelse

Definitionen af de kombinerede produkter, der er omfattet af direktiv 93/42/EØF og direktiv 
90/385/EØF, skal klarlægges med henblik på at gøre den forenelig med den holdning, der 
indtages i Mikolášik-betænkningen om lægemidler til avanceret terapi. 

Kombinerede produkter kan endvidere indeholde genterapi- og celleterapiprodukter ud over 
de produkter, der er fremstillet ud fra manipuleret væv, hvilket f.eks. stenter og 
hofteimplantater allerede kontrolleres for. De bør være omfattet af direktivet.

Ændringsforslag af Jules Maaten

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA F, PUNKT I
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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 ved 
anvendelse af kriterierne i direktivets 
artikel 1, stk. 2, litra b), eller af nærværende 
direktiv, tages der navnlig hensyn til 
produktets vigtigste virkningsmåde

Or. nl

Begrundelse

Ved at indsnævre definitionen i direktivet om medicinske anordninger sikres det, at 
lægemidler ikke beskrives og certificeres som medicinsk udstyr med det formål at undgå de 
strenge godkendelsesprocedurer og sikkerhedsforskrifter, der gælder for lægemidler. 
Direktivet om medicinske anordninger finder ikke anvendelse, hvis produktet er i 
overensstemmelse med definitionen af lægemidler i direktivet om lægemidler. For at kunne 
fastslå hvorvidt et produkt er et lægemiddel eller medicinsk udstyr, er det derfor vigtigt i 
overensstemmelse med direktiv 2001/83 at betragte alle de individuelle kriterier for et givent 
lægemiddel alternativt og ikke kumulativt.

Ændringsforslag af John Bowis

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA F, PUNKT 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 ved 
anvendelse af kriterierne i direktivets 
artikel 1, stk. 2, litra b), eller af nærværende 
direktiv, tages der navnlig hensyn til 
produktets vigtigste virkningsmåde

Or. en

Begrundelse

Patientsikkerheden skal garanteres. Forskellen på medicinsk udstyr og lægemidler skal gøres 
klarere. Kopiprodukter skal falde ind under samme kategori som de originale produkter.
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Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA F, PUNKT 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 ved 
anvendelse af definitionen i direktivets 
artikel 1, stk. 2, litra b), eller af nærværende 
direktiv, tages der navnlig hensyn til 
produktets vigtigste virkningsmåde

Or. en

Begrundelse

Det foreslåede direktiv skal ændres for at indsnævre definitionen af medicinsk udstyr. Det vil 
gøre det vanskeligere at få lægemidler registreret som medicinsk udstyr. Kommissionens 
forslag til revision af direktivet indeholder ændringsforslag til definitionerne i artikel 1. 
Definitionen af "medicinsk anordning" i artikel 1, stk. 2, litra a), er imidlertid i vid 
udstrækning den samme som den, der fremgår af det eksisterende direktiv.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA F, PUNKT 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 ved 
anvendelse af kriterierne i direktivets 
artikel 1, stk. 2, litra b), eller af nærværende 
direktiv, tages der navnlig hensyn til 
produktets vigtigste virkningsmåde

Or. nl

Begrundelse

I sin aktuelle udformning kan teksten opfattes, som om den mindsker betydningen af 
præsentationskontrollen, og klassificeringen kunne fokusere på produktets vigtigste 
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virkningsmåde. Det stillede ændringsforslag ville sikre, at anvendelsen af anden del af 
definitionen af "lægemiddel" ikke opfattes som værende vigtigere end definitionens første del.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LITRA G

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

g) Stk. 6 udgår. (g) Stk. 6 erstattes af følgende:
"6. Hvis et produkt er omfattet af 
anvendelsesområdet for Rådets direktiv 
93/42/EF og 89/686/EF, finder begge 
direktivers relevante væsentlige krav 
anvendelse. Når det primære formål med 
produktet svarer til formålet med 
medicinske anordninger i henhold til 
direktiv 93/42/EØF, skal bestemmelserne i 
dette direktiv, herunder 
overensstemmelsesvurderingen, opfyldes. I 
tvivlstilfælde skal fabrikanten henvende sig 
til et bemyndiget organ eller en kompetent 
myndighed."

Or. en

Begrundelse

Visse personlige værnemidler bør være omfattet af anvendelsesområdet for direktiv 
93/42/EØF. Dette gælder især artikler, som er i direkte kontakt med indvendige dele af 
kroppen såsom handsker.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 82
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 

"— 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 
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den i bilag VIII omhandlede erklæring, som 
skal gives til den navngivne patient."

den i bilag VIII omhandlede erklæring, som 
skal gives til den navngivne patient eller den 
patient, som er identificeret med et 
akronym eller en talkode."

Or. it

Begrundelse

Termen "den navngivne patient" er allerede indeholdt i det nuværende direktiv. Med henblik 
på databeskyttelse og tavshedspligt kan det også være muligt at identificere patienten med et 
akronym eller en talkode. For at sikre at patienten informeres bedst muligt, bør den originale 
erklæring fortsat opbevares i patientens journal hos tandlægen, og patienten bør have 
udleveret en kopi. Da patienten ikke er forpligtet til at gemme erklæringen, er dette en 
praktisk og hensigtsmæssig ordning, som ikke underminerer patientens rettigheder.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 2, PUNKT 2 A (NYT)

Artikel 7, stk. 1 (direktiv 93/42/EØF)

(2a) Punkt 1 i artikel 7, stk. 2, erstattes af 
følgende:
"Når der henvises til dette stykke, gøres 
artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF 
gældende, med behørig hensyntagen til 
afgørelsens artikel 8."

Or. en

Begrundelse

Dette tekniske ændringsforslag tilpasser den eksisterende tekst efter de nye bestemmelser om 
udvalgsprocedurer.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 2, PUNKT 2 A (NYT)

Artikel 7, stk. 2 a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)
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(2a) Følgende stykke tilføjes til artikel 7:
"Når der henvises til dette stykke, skal 
artikel 5a og 7 i afgørelse 1999/468/EF som 
ændret ved afgørelse 2006/512/EF finde 
anvendelse."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da nogle af de 
berørte foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i et forslag til retsakt.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 2, PUNKT 2 A (NYT)

Artikel 8, stk. 2, led 2 a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(2a) I artikel 8, stk. 2, tilføjes følgende led:
"- at foranstaltningerne er berettigede, skal 
den, når det er nødvendigt for 
folkesundheden, gennemføre relevante 
fællesskabsforanstaltninger i 
overensstemmelse med den procedure, der 
fremgår af artikel 7, stk. 2."

Or. en

Begrundelse

Henvisningen til beskyttelsesklausulen bør gøre det muligt at få gjort de berettigede nationale 
foreløbige foranstaltninger (der gennemføres i denne forbindelse) obligatorisk gældende på 
hele EU's marked. Derudover er det hensigtsmæssigt at indrette 
beskyttelsesklausulproceduren i artikel 8 i direktiv om medicinske anordninger efter den 
særlige procedure for helbredsovervågningsforanstaltninger i artikel 14, litra b) i direktiv om 
medicinske anordninger. 
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 2, PUNKT 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, 
hvori den anmoder denne om at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Kommissionen 
vedtager disse foranstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2."

"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, 
hvori den anmoder denne om at træffe de 
nødvendige foranstaltninger. Kommissionen 
vedtager disse foranstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2, litra a)."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da nogle af de 
berørte foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i et forslag til retsakt.

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 2, PUNKT 3 A (NYT)

Artikel 10, stk. 3 (direktiv 93/42/EØF)

(3a) Artikel 10, stk. 3, erstattes af følgende:
"Når medlemsstaterne, om muligt sammen 
med fabrikanten, har vurderet situationen, 
underretter de, uden at det berører 
anvendelsen af artikel 8, omgående 
Kommissionen og de øvrige medlemsstater
om de i stk. 1 nævnte forhold, som har ført 
til, at der er truffet og/eller påtænkes truffet 
relevante foranstaltninger. 
Medlemsstaterne skal oplyse de nøjagtige 
grunde til, at der er truffet eller påtænkes 
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truffet foranstaltninger. Navnlig skal 
medlemsstaterne i påkommende tilfælde 
oplyse de nøjagtige grunde til, at den trufne 
foranstaltning afviger fra den påtænkte 
foranstaltning."

Or. en

Begrundelse

Da forsigtighedsproceduren vedrører underretning om forhold, er det af afgørende vigtighed, 
at dette koordineres via Kommissionen, og at Kommissionen og medlemsstaterne har et 
fuldstændigt overblik over EU-markedet. 

Ændringsforslag af Adamos Adamou

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 2, PUNKT 3 B (NYT)

Artikel 10, stk. 3 a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(3b) Følgende stykke tilføjes til artikel 10:
"3a. Kommissionen træffer i 
overensstemmelse med den procedure, der 
fremgår af artikel 7, stk. 2, alle nødvendige 
foranstaltninger med henblik på vedtagelse
af procedurer for gennemførelse af denne 
artikel."

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer forsigtighedssystemets funktion i mere bindende detaljer.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 2, PUNKT 5, LITRA -A (NYT)

Artikel 12, stk. 2, afsnit 2 a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(-a) I stk. 2 tilføjes følgende afsnit:
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"I tilfælde af netværksbaserede 
teknologisystemer til behandling af 
medicinske oplysninger finder artikel 12 
ikke anvendelse for hele netværkssystemet. 
Overensstemmelsesvurderingen udføres 
separat for hver enkelt medicinsk 
anordning i netværket og ikke for det 
samlede netværkssystem."

Or. en

Begrundelse

Det skal f.eks. være muligt at udveksle enkelte dele af et stort it-netværk uden at skulle have 
hele netværket gencertificeret. De enkelte komponenter af sådanne systemer skal derfor 
certificeres separat.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 2, PUNKT 6 A (NYT)

Artikel 13, stk. 1 (direktiv 93/42/EØF)

(6a) Artikel 1, stk. 1, erstattes af følgende:
"1. Finder en medlemsstat:
(a) at anvendelsen af 
klassificeringsreglerne i bilag IX 
nødvendiggør en afgørelse om 
klassificering af en given anordning eller 
kategori af anordninger;
eller
(b) at en given anordning eller gruppe af 
anordninger som en undtagelse fra 
bestemmelserne i bilag IX skal klassificeres 
i en anden klasse;
eller
(c) at overensstemmelsesvurderingen af en 
anordning eller en gruppe af anordninger 
som en undtagelse fra bestemmelserne i 
artikel 11 skal foretages ved udelukkende at 
anvende én af de fastlagte procedurer, som 
vælges blandt procedurerne i artikel 11,
indgiver den en behørigt begrundet 
anmodning til Kommissionen, hvori den 
anmoder denne om at træffe de nødvendige 
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foranstaltninger. Kommissionen træffer 
disse foranstaltninger efter 
fremgangsmåden i artikel 7, stk. 2, litra a).

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da nogle af 
klassificeringsafgørelserne er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-
væsentlige bestemmelser i et forslag til retsakt.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 2, PUNKT 6 B (NYT)

Artikel 13, stk. 1, litra c a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(6b) I artikel 13 indsættes følgende litra 
ca):
"(ca) Medlemsstaterne regulerer salg og 
distribution af alle former for kontaktlinser 
med udgangspunkt i en tidsbegrænset 
specifikation på alle salgssteder med 
henblik på at beskytte de europæiske 
forbrugeres sundhed og sikkerhed og 
samtidig opretholde valgfriheden med 
hensyn til den godkendte specialbutik eller 
købsstedet."

Or. en

Begrundelse

Som følge af den omfattende brug af kontaktlinser og den risiko, der er forbundet med deres 
salg og distribution uden recept, finder denne artikel særligt anvendelse på alle former for 
kontaktlinser. Forbrugerbeskyttelsen bør sikres gennem en generel kvalitetskontrol af 
linserne.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 2, PUNKT 7

Artikel 14, stk. 2, afsnit 1 (direktiv 93/42/EØF)

"2. Når en fabrikant, som i eget navn 
markedsfører udstyr, ikke har noget 
hovedsæde i en medlemsstat, udpeger han en 
repræsentant.

"2. Når en fabrikant, som i eget navn 
markedsfører udstyr, ikke har noget 
hovedsæde i en medlemsstat, udpeger han en 
repræsentant i Den Europæiske Union for 
dette udstyr.

Or. en

Begrundelse

Det skal gøres mere klart, at en fabrikant skal udpege en enkelt godkendt repræsentant for et 
bestemt udstyr, men at han ikke nødvendigvis skal udpege den samme godkendte repræsentant 
for alt hans udstyr. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 2, PUNKT 9

Artikel 14 b, afsnit 4 (direktiv 93/42/EØF)

Hvis de nationale foranstaltninger er 
berettigede, vedtager Kommissionen de 
påkrævede fællesskabsforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2. Hvis de 
nationale foranstaltninger er uberettigede, 
giver Kommissionen alle medlemsstater og 
de hørte berørte parter underretning herom."

Hvis de nationale foranstaltninger er 
berettigede, vedtager Kommissionen de 
påkrævede fællesskabsforanstaltninger efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2, litra a). Hvis 
de nationale foranstaltninger er uberettigede, 
giver Kommissionen alle medlemsstater og 
de hørte berørte parter underretning herom."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da de berørte 
foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i et forslag til retsakt.
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 2, PUNKT 10 A (NYT)

Artikel 15, stk. 5 (direktiv 93/42/EØF)

(10a) Artikel 15, stk. 5, erstattes af 
følgende:
"De kliniske afprøvninger skal udføres i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
bilag X. Bestemmelserne i bilag X kan 
tilpasses efter fremgangsmåden i artikel 7, 
stk. 2, litra a)."

Or. en

Begrundelse

Ændringen er nødvendig for at tilpasse teksten efter bestemmelserne i den nye afgørelse om 
udvalgsprocedurer og især for at indlemme "forskriftsudvalget med kontrol", da de berørte 
foranstaltninger er generelle foranstaltninger, der har til formål at ændre ikke-væsentlige 
bestemmelser i et forslag til retsakt.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 2, PUNKT 13

Artikel 20, stk. 2 og 3 (direktiv 93/42/EØF)

2. Følgende oplysninger behandles ikke 
fortroligt: 

a) oplysninger om registrering af personer, 
der er ansvarlige for markedsføringen, i 
overensstemmelse med artikel 14 
b) de kompetente myndigheders 
overvågningsindberetninger i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3

c) data vedrørende attester, der er udstedt, 
ændret, udvidet, suspenderet, tilbagekaldt 
eller afslået.

2. Følgende oplysninger behandles ikke 
fortroligt: 

a) oplysninger om registrering af personer, 
der er ansvarlige for markedsføringen, i 
overensstemmelse med artikel 14 
b) de kompetente myndigheders 
overvågningsindberetninger i 
overensstemmelse med artikel 10, stk. 3

c) data vedrørende attester, der er udstedt, 
ændret, udvidet, suspenderet, tilbagekaldt 
eller afslået.

(ca) et sammendrag af oplysninger og data 
vedrørende udstyr i klasse IIb og klasse III.
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3. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2, fastsætte betingelserne for 
offentliggørelse af andre oplysninger og, 
navnlig for så vidt angår udstyr i klasse IIb 
og III, forpligte fabrikanterne til at stille et 
resumé af oplysningerne og dataene 
vedrørende udstyret til rådighed."

3. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 7, stk. 2, fastsætte betingelserne for 
offentliggørelse af andre oplysninger."

Or. en

Begrundelse

Oplysninger om udstyr i klasse IIb og klasse III bør altid opfattes som værende ikke-
fortrolige.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 2, PUNKT 14 A (NYT)

Artikel 21 a (ny) (direktiv 93/42/EØF)

(14a) Følgende artikel 21a indsættes:
"Artikel 21a
Europæisk oparbejdningsstandard
Senest 24 måneder efter direktivets 
ikrafttrædelse og efter høring af Det 
Europæiske Lægemiddelagentur (EMEA) 
opstiller Kommissionen i overensstemmelse 
med fremgangsmåden i artikel 7 
detaljerede regler for en europæisk 
oparbejdningsstandard.
Disse regler skal være videnskabeligt 
baserede tekniske retningslinjer for 
oparbejdning af brugte medicinske 
anordninger til engangs- eller 
flergangsbrug. Reglerne skal regelmæssigt 
opdateres med henblik på at sikre et højt 
patientbeskyttelsesniveau baseret på 
forsigtighedsprincippet.
For medlemsstater, hvor oparbejdning eller 
brug af oparbejdede medicinske 
anordninger ikke er tilladt i henhold til 
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national lovgivning, opstilles detaljerede 
regler for obligatorisk kontrol på stedet, der 
udøves af de kompetente nationale 
myndigheder. De nationale myndigheder 
overvåger endvidere brugen af medicinske 
anordninger i disse medlemsstater, f.eks. 
ved at analysere forholdet mellem 
gennemførte behandlinger eller 
operationer og antallet af 
solgte/genbrugte/bortskaffede anordninger 
for at indhente pålidelige data om omfanget 
af den uautoriserede oparbejdning."

Or. en

Begrundelse

Selv om oparbejdning er forbudt i flere lande, er oparbejdning af brugt medicinsk udstyr til 
engangsbrug eller flergangsbrug vidt udbredt i samtlige EU-medlemsstater. Da ufaglært 
oparbejdning kan udsætte patienterne for alvorlige sundhedsmæssige risici 
(hospitalsinfektioner osv.), opfordres den lovgivende magt til at udstikke retningslinjer for 
oparbejdning af medicinsk udstyr. Det overordnede spørgsmål om, hvorvidt oparbejdning 
skal være tilladt eller ej, kan forblive et nationalt anliggende, men patienternes sikkerhed 
kræver streng kontrol og overvågning, hvis oparbejdning er ulovlig i en medlemsstat.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 4, STK. 1, AFSNIT 1 OG 2

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [12 måneder efter offentliggørelsen] 
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

1. Medlemsstaterne vedtager og offentliggør 
senest [24 måneder efter offentliggørelsen] 
de nødvendige love og administrative 
bestemmelser for at efterkomme dette 
direktiv. De tilsender straks Kommissionen 
disse bestemmelser med en 
sammenligningstabel, som viser 
sammenhængen mellem de pågældende 
bestemmelser og dette direktiv.

De anvender disse bestemmelser fra den [12
måneder efter gennemførelsen].

De anvender disse bestemmelser fra den [24
måneder efter gennemførelsen].

Or. pl
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Begrundelse

En længere frist for gennemførelsen af bestemmelserne vil sikre en bedre gennemførelse af 
direktivet.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 98
BILAG I, PUNKT I, LITRA -A (NYT)

Bilag I, punkt 1 (direktiv 90/385/EØF)

(-a) Punkt 1 erstattes af følgende:
"1. Anordningerne skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de, når de 
anvendes under de fastsatte forhold og med 
det fastsatte formål for øje, ikke forværrer 
patientens kliniske tilstand eller bringer 
vedkommendes sikkerhed eller miljøet i 
fare. De må ikke være til fare for brugerens 
og en eventuel tredjemands sikkerhed." 

Or. en

Begrundelse

I lyset af EU-initiativet om bedre lovgivning, målet om at inddrage miljølovgivningen i al 
fællesskabslovgivning og med henblik på at indrette disse direktiver efter EU-direktivet om 
lægemidler i mennesker for at gøre henvisningen til REACH's overordnede mål, der allerede 
er integreret i disse direktiver, mere eksplicit. Medmindre udstyret og REACH-lovgivningen 
integreres, kan de sundheds- og sikkerhedsmæssige samt de miljømæssige aspekter ikke 
afvejes samlet imod patientens fordele, hvilket ville påvirke udøvelsen af virksomhed som 
læge og adgangen til sundhedspleje på uhensigtsmæssig vis. 

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 99
BILAG I, PUNKT I, LITRA -A (NYT)

Bilag I, punkt 3 (direktiv 90/385/EØF)

(-a) Punkt 3 erstattes af følgende:
"3. De karakteristika og den ydeevne, der 
henvises til i punkt 1 og 2, må i den af 
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fabrikanten angivne levetid ikke ændre sig i 
et sådant omfang, at patientens kliniske 
tilstand forværres, eller at patientens eller 
en eventuel tredjemands eller miljøets 
sikkerhed bringes i fare, når 
anordningerne udsættes for de 
påvirkninger, som kan opstå under 
normale anvendelsesforhold."

Or. en

Begrundelse

I lyset af EU-initiativet om bedre lovgivning, målet om at inddrage miljølovgivningen i al 
fællesskabslovgivning og med henblik på at indrette disse direktiver efter EU-direktivet om 
lægemidler i mennesker for at gøre henvisningen til REACH's overordnede mål, der allerede 
er integreret i disse direktiver, mere eksplicit. Medmindre udstyret og REACH-lovgivningen 
integreres, kan de sundheds- og sikkerhedsmæssige samt de miljømæssige aspekter ikke 
afvejes samlet imod patientens fordele, hvilket ville påvirke udøvelsen af virksomhed som 
læge og adgangen til sundhedspleje på uhensigtsmæssig vis. 

Ændringsforslag af Frieda Brepoels

Ændringsforslag 100
BILAG I, PUNKT 1, LITRA A

Bilag I, punkt 9, led 7 (direktiv 90/385/EØF)

"For udstyr, der inkorporerer software, eller 
som i sig selv er medicinsk software, skal 
softwaren valideres i overensstemmelse med 
det aktuelle tekniske niveau, idet der tages 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og verificering."

"For udstyr, der inkorporerer software, eller 
som i sig selv er medicinsk software, skal 
softwaren valideres i overensstemmelse med 
det aktuelle tekniske niveau, idet der tages 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og verificering. 
Valideringskonceptet bør altid baseres på 
det berørte medicinske udstyrs relevante 
risikoklassificering."

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår valideringsprincipperne, bør den eksisterende reelle risiko tages i 
betragtning. De krav, der stilles til software til robotter inden for neurokirurgi, vil uden tvivl 
være ganske forskellige fra de krav, der stilles til software til en UV-lampe, der hærder 
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harpiks i tandfyldninger.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 101
BILAG I, PUNKT 1 A A (NYT)

Bilag I, punkt 9 a (ny) (direktiv 90/385/EØF)

(aa) Følgende punkt 9a indsættes:
"9a. Mulige fejl i forbindelse med 
montering eller genmontering af visse dele, 
som kan indebære en risiko, skal gøres 
umulige i kraft af disse deles konstruktion 
og fremstilling. De samme oplysninger skal 
fremgå af bevægelige dele og/eller deres 
afskærmning, når brugeren skal kende 
bevægelsesretningen for at undgå en risiko.
Brugsanvisningerne skal eventuelt 
indeholde yderligere oplysninger om disse 
risici. I tilfælde hvor forkerte forbindelser 
kan indebære en risiko, skal forkerte 
forbindelser gøres umulige i kraft af 
udstyrets konstruktion eller, såfremt dette 
ikke er muligt, i kraft af oplysninger på de 
dele, der skal forbindes, og eventuelt på 
selve forbindelsesanordningerne."

Or. de

Begrundelse

Livsvigtigt medicinsk udstyr skal endvidere overholde de grundlæggende 
fremstillingsprincipper, som der udtrykkeligt stilles krav om i maskindirektivet. I lyset af de 
negative erfaringer i marken bør disse principper inkluderes i nærværende direktiv.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 102
BILAG i, PUNKT 1 B

Bilag I, punkt 10 (direktiv 90/385/EØF)
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"10. 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/EF, 
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.

"10. 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/EF, 
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 at 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 sikkerhed, kvalitet og formål 
anmode en af de kompetente myndigheder, 
der er udpeget af medlemsstaten i henhold 
til 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 at 
inkorporere stoffet i udstyret som fastlagt af 
det bemyndigede organ.

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 

For et stof, som er 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 EMEA
om en videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed. Udtalelsen skal 
udfærdiges inden for 210 arbejdsdage.
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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.

EMEA skal i sin udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene 
vedrørende nyttevirkningen af at 
inkorporere stoffet i udstyret som fastlagt af 
det bemyndigede organ.

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, skal det
bemyndigede organ 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.

Or. de

Begrundelse

Det nuværende system, som giver de bemyndigede organer mulighed for at henvende sig til 
alle de relevante nationale myndigheder, bør opretholdes med henblik på at sikre rettidig og 
omkostningseffektiv hensyntagen til det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. Et stofs 
nyttevirkning kan ikke evalueres uden først at tage hensyn til stoffets kvalitet og sikkerhed. 
Det bemyndigede organ skal tage højde for myndighedens udtalelse ved dets endelige 
vurdering af det medicinske udstyr. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 103
BILAG I, PUNKT 1, LITRA C

Bilag I, punkt 10 a (direktiv 90/385/EØF)

"10a. Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et produkt, der 

"10a. Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et produkt, der 



(Ekstern oversættelse)

PE 376.778v01-00 44/60 AM\628089DA.doc

DA

anvendt alene kan betragtes som et 
lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret 
humant væv ifølge [artikel 2, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] (**) [om avancerede terapier 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
726/2004]], og dette produkt kan påvirke 
organismen ud over den med udstyret 
tilsigtede påvirkning, skal dette produkts 
sikkerhed, kvalitet og nyttevirkning 
kontrolleres efter metoderne i forordning EF 
nr. […] [om avancerede terapier og om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004].

anvendt alene kan betragtes som et 
lægemiddel til avancerede terapier ifølge 
[artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette 
produkt kan påvirke organismen ud over den 
med udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
produkts sikkerhed, kvalitet og nyttevirkning 
kontrolleres efter metoderne i bilag I, afsnit 
IV, punkt 5, i direktiv 2001/83/EF og i 
forordning EF nr. […] [om avancerede 
terapier og om ændring af forordning (EF) 
nr. 726/2004].

Det bemyndigede organ skal efter at have 
verificeret produktets nyttevirkning som en 
del af det medicinske udstyr og under 
hensyn til udstyrets formål anmode 
[Udvalget for Avancerede Terapier] om en 
videnskabelig udtalelse om dette produkts 
kvalitet og sikkerhed. [Udvalget for 
Avancerede Terapier] skal i sin udtalelse 
tage hensyn til fremstillingsprocessen og 
dataene vedrørende inkorporeringen af 
produktet i udstyret."

Det bemyndigede organ skal efter at have 
verificeret produktets nyttevirkning som en 
del af det medicinske udstyr og under 
hensyn til udstyrets sikkerhed, kvalitet og
formål anmode EMEA om en videnskabelig 
udtalelse om dette produkts kvalitet og 
sikkerhed."

Or. de

Begrundelse

Kombinerede produkter kan endvidere indeholde genterapi- og celleterapiprodukter ud over 
de produkter, der er fremstillet ud fra manipuleret væv. 

Det bemyndigede organ kan ikke evaluere et stofs nyttevirkning uden først at tage hensyn til 
stoffets kvalitet og sikkerhed. EMEA har ansvaret for at foretage en detaljeret vurdering af et 
stofs sikkerhed og kvalitet. Det bemyndigede organ skal tage højde for EMEA's udtalelse ved 
dets endelige vurdering af det medicinske udstyr. 

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 104
BILAG II, PUNKT 1, LITRA A

Bilag I, punkt 1 (direktiv 93/42/EØF)
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"1. Udstyret skal konstrueres og fremstilles 
på en sådan måde, at det, når det anvendes 
under de fastsatte forhold og med det 
fastsatte formål for øje, og under 
hensyntagen til brugernes teknologiske 
viden, erfaring og uddannelse, ikke 
forværrer patientens kliniske tilstand eller 
bringer vedkommendes sikkerhed i fare og 
heller ikke er til fare for brugerens og en 
eventuel tredjemands sikkerhed og sundhed, 
idet det forudsættes, at eventuelle risici er 
acceptable i forhold til de fordele, udstyret 
frembyder for patienten, og forenelige med 
et højt sikkerheds- og 
sundhedsbeskyttelsesniveau. Dette 
indebærer, at risici i forbindelse med 
brugerfejl som følge af udstyrets 
ergonomiske karakteristika og de 
omgivelser, hvori det skal anvendes, 
begrænses i videst mulig omfang."

"1. Udstyret skal konstrueres og fremstilles 
på en sådan måde, at det, når det anvendes 
under de fastsatte forhold og med det 
fastsatte formål for øje, navnlig under 
hensyntagen til, hvorvidt udstyret er 
beregnet til fagfolk eller ej, ikke forværrer 
patientens kliniske tilstand eller bringer 
vedkommendes sikkerhed i fare og heller 
ikke er til fare for miljøets, brugerens og en 
eventuel tredjemands sikkerhed og sundhed, 
idet det forudsættes, at eventuelle risici er 
acceptable i forhold til de fordele, udstyret 
frembyder for patienten, og forenelige med 
et højt niveau for beskyttelse af 
sikkerheden, sundheden og miljøet. 
Fabrikanten skal evaluere og reducere 
potentielle risici i forbindelse med 
brugerfejl, som kan hænge sammen med 
udstyrets ergonomiske karakteristika og de 
omgivelser, hvori det skal anvendes."

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at indrette disse direktiver efter EU-direktivet om lægemidler i mennesker for 
at gøre henvisningen til REACH's overordnede mål, der allerede er integreret i disse 
direktiver, mere eksplicit. Medmindre udstyret og REACH-lovgivningen integreres, kan de
sundheds- og sikkerhedsmæssige samt de miljømæssige aspekter ikke afvejes samlet imod 
patientens fordele, hvilket ville påvirke udøvelsen af virksomhed som læge og adgangen til 
sundhedspleje på uhensigtsmæssig vis.

Henvisningen til "uddannelse" og "brugerfejl" kan skabe forvirring og medføre forskellige 
fortolkninger. Det vigtigste er at vide, om udstyret er beregnet til fagfolk eller ej, og hvorvidt 
der gennemføres en intern risikoanalyse af produktets konstruktion.

Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 105
BILAG II, PUNKT 1, LITRA A A (NYT)

Bilag I, punkt 6 a (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(aa) Følgende punkt 6a indsættes:
"6a. For så vidt angår oparbejdning, skal 
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fabrikanterne og/eller de godkendte 
repræsentanter anmelde deres produkter på 
samme måde i hele Den Europæiske 
Union.
Ved anmeldelse af et produkt som en 
anordning til engangsbrug skal fabrikanten 
og/eller dennes repræsentant bevise, 
hvorfor det pågældende produkt kun kan 
bruges én gang, og fabrikanten skal angive 
de karakteristika og tekniske faktorer, der 
ville indebære en risiko, hvis produktet blev 
anmeldt som en anordning til 
flergangsbrug. Fabrikanten og/eller dennes 
repræsentant skal endvidere angive, under 
hvilke tekniske betingelser anordningen 
ville kunne konstrueres og fremstilles som 
et produkt til flergangsbrug.
Ved anmeldelse af et produkt som en 
anordning til flergangsbrug skal 
fabrikanten eller dennes repræsentant 
fremlægge detaljeret dokumentation om, 
hvordan anordningen kan oparbejdes 
risikofrit."

Or. en

Begrundelse

Klassificeringen af medicinsk udstyrs brug henhører for øjeblikket under fabrikanternes 
ansvarsområde og er ikke altid forståelig. Nogle gange konstrueres og markedsføres 
produkter som produkter til engangsbrug for at gøre det lettere at sælge dem og øge 
indtjeningen, mens det ville være nemt at konstruere dem som produkter til flergangsbrug 
eller lede den tekniske udvikling i denne retning. Det økonomiske pres kan imidlertid tvinge 
hospitaler og læger til at genbruge produkter til engangsbrug, uden at de har midlerne og den 
fornødne viden til at rengøre og behandle dem korrekt. Dette indebærer alvorlige risici for 
patienterne i form af hospitalsinfektioner osv. Derfor foreslås det at afkræve fabrikanten et 
bevis, når denne anmelder et produkt som udstyr til engangsbrug.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 106
BILAG II, PUNKT 1, LITRA B

Bilag I, punkt 7.4 (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 sikkerhed, kvalitet og formål 
anmode en af de kompetente myndigheder, 
der er udpeget af medlemsstaten i henhold 
til 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 at 
inkorporere stoffet i udstyret som fastlagt af 
det bemyndigede organ.

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 

For et stof, som er 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 EMEA
om en videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed. EMEA skal i sin 
udtalelse tage hensyn til 
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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.

fremstillingsprocessen og dataene 
vedrørende nyttevirkningen af at 
inkorporere stoffet i udstyret som fastlagt af 
det bemyndigede organ.

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, skal 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.

Or. de

Begrundelse

Det nuværende system, som giver de bemyndigede organer mulighed for at henvende sig til 
alle de relevante nationale myndigheder, bør opretholdes med henblik på at sikre rettidig og 
omkostningseffektiv hensyntagen til det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. Evalueringen 
af stoffets nyttevirkning som en del af det medicinske udstyr bør fortsat gennemføres af det 
vurderingsorgan, der har ansvaret for den overordnede vurdering af udstyret.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 107
BILAG II, PUNKT 1, LITRA B

Bilag I, punkt 7.4 (direktiv 93/42/EØF)

"7.4. Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et stof, der anvendt 
alene kan betragtes som et lægemiddel ifølge 

"7.4.1 Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et stof, der anvendt 
alene kan betragtes som et lægemiddel ifølge 
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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.

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, idet udstyrets formål 
tages i betragtning.

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.

7.4.2 For de stoffer, der henvises til i stk. 1,
skal det bemyndigede organ efter at have 
verificeret stoffets nyttevirkning som en del 
af det medicinske udstyr og under hensyn til 
udstyrets formål anmode om en 
videnskabelig udtalelse om dette stofs 
kvalitet og sikkerhed og om det kliniske 
forhold mellem fordele og risici ved 
inkorporeringen af stoffet i udstyret. Denne 
videnskabelige udtalelse skal tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene 
vedrørende inkorporeringen af stoffet i 
udstyret.

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 

7.4.3 Med henblik på at indhente den i stk. 
2 nævnte videnskabelige udtalelse skal det
bemyndigede organ henvende sig til en af de 
kompetente myndigheder, der er udpeget af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
direktiv 2001/83/EF.

Denne kompetente myndighed skal i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
forordning (EF) nr. 726/2004 (*) enten 
udarbejde den videnskabelige udtalelse til 
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stoffet i udstyret. det bemyndigede organ eller henvise det 
bemyndigede organ til Det Europæiske 
Lægemiddelagentur (EMEA) via dets 
udvalg med henblik på at indhente den 
videnskabelige udtalelse.

7.4.4 Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder 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 og om det kliniske 
forhold mellem fordele og risici ved 
inkorporeringen af stoffet i udstyret. 
EMEA skal i sin udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene 
vedrørende inkorporeringen af stoffet i 
udstyret.

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 (***). 

7.4.5 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.

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.

Når den relevante kompetente myndighed 
på lægemiddelområdet (dvs. den 
myndighed, der var involveret i den 
indledende høring) har fået oplysninger om 
det nye stof, som kunne påvirke det 
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fastsatte forhold mellem fordele og risici 
ved inkorporeringen af stoffet i det 
medicinske udstyr, skal den fremsende en 
opdateret videnskabelig udtalelse til det 
bemyndigede organ. Det bemyndigede 
organ skal tage den opdaterede 
videnskabelige udtalelse i betragtning og 
indlede fornyede overvejelser om dets 
vurdering af 
overensstemmelsesvurderingsproceduren.

Or. en

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 108
BILAG II, PUNKT 1, LITRA C

Bilag I, punkt 7.4 a (direktiv 93/42/EØF)

"7.4a. Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et produkt, der 
anvendt alene kan betragtes som et 
lægemiddel fremstillet ud fra manipuleret 
humant væv ifølge [artikel 2, stk. 2, i 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. […] (**) [om avancerede terapier 
og om ændring af forordning (EF) nr. 
726/2004]], og dette produkt kan påvirke 
organismen ud over den med udstyret 
tilsigtede påvirkning, skal dette produkts 
sikkerhed, kvalitet og nyttevirkning 
kontrolleres efter metoderne i forordning EF 
nr. […] [om avancerede terapier og om 
ændring af forordning (EF) nr. 726/2004].

"7.4a. Når udstyr som en integreret 
bestanddel indeholder et produkt, der 
anvendt alene kan betragtes som et 
lægemiddel til avancerede terapier ifølge 
[artikel 2, stk. 2, i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) nr. […] (**) [om 
avancerede terapier og om ændring af 
forordning (EF) nr. 726/2004]], og dette 
produkt kan påvirke organismen ud over den 
med udstyret tilsigtede påvirkning, skal dette 
produkts sikkerhed, kvalitet og nyttevirkning 
kontrolleres efter metoderne i bilag I, afsnit 
IV, punkt 5, i direktiv 2001/83/EF og
forordning EF nr. […] [om avancerede 
terapier og om ændring af forordning (EF) 
nr. 726/2004].

Det bemyndigede organ skal efter at have 
verificeret produktets nyttevirkning som en 
del af det medicinske udstyr og under 
hensyn til udstyrets formål anmode 
[Udvalget for Avancerede Terapier] om en 
videnskabelig udtalelse om dette produkts 
kvalitet og sikkerhed. [Udvalget for 
Avancerede Terapier] skal i sin udtalelse 
tage hensyn til fremstillingsprocessen og 

Det bemyndigede organ skal efter at have 
verificeret produktets nyttevirkning som en 
del af det medicinske udstyr og under 
hensyn til udstyrets sikkerhed, kvalitet og 
formål anmode EMEA om en videnskabelig 
udtalelse om dette produkts kvalitet og 
sikkerhed."
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dataene vedrørende inkorporeringen af 
produktet i udstyret."

Or. de

Begrundelse

Det nuværende system, som giver de bemyndigede organer mulighed for at henvende sig til 
alle de relevante nationale myndigheder, bør opretholdes med henblik på at sikre rettidig og 
omkostningseffektiv hensyntagen til det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. Evalueringen 
af stoffets nyttevirkning som en del af det medicinske udstyr bør fortsat gennemføres af det 
vurderingsorgan, der har ansvaret for den overordnede vurdering af udstyret.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 109
BILAG II, PUNKT 1, LITRA C A (NYT)

Bilag I, punkt 7.5 (direktiv 93/42/EØF)

(ca) Punkt 7.5 erstattes af følgende:
"Anordningerne skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der afgives af 
anordningen, begrænses i videst muligt 
omfang. Anordningerne må ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som 
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 i 
bilag I til direktiv 67/548/EØF, medmindre 
der ikke findes alternativt udstyr uden 
sådanne stoffer."

Or. en

Begrundelse

Brugen af CMR-stoffer er allerede forbudt i henhold til EU-lovgivningen i stoffer og 
præparater til brug af offentligheden og i kosmetik. Derudover er visse reproduktionstoksiske 
phthalater blevet forbudt i legetøj. Eksponeringen for sådanne phthalater fra medicinsk 
udstyr kan imidlertid være langt højere. Patienter er pr. definition sårbare og bør ikke 
eksponeres unødvendigt for CMR-stoffer. Det skal gøres klart, at medicinsk udstyr 
indeholdende CMR-stoffer ikke opfylder de væsentlige krav, når der findes sikkert udstyr uden 
CMR-stoffer.
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Ændringsforslag af Dagmar Roth-Behrendt

Ændringsforslag 110
BILAG II, PUNKT 1, LITRA C A (NYT)

Bilag I, punkt 7.5 (direktiv 93/42/EØF)

(ca) Punkt 7.5 erstattes af følgende:
"Anordningerne skal konstrueres og 
fremstilles på en sådan måde, at de risici, 
som skyldes stoffer, der afgives af 
anordningen, begrænses i videst muligt 
omfang. Anordningerne må ikke indeholde 
stoffer, der er klassificeret som
kræftfremkaldende, mutagene eller 
reproduktionstoksiske i kategori 1 og 2 for 
højrisikogrupper såsom nyfødte, gravide 
kvinder og patienter, som er i hæmodialyse 
eller modtager gentagne blodtransfusioner, 
medmindre der ikke findes noget mere 
sikkert alternativ.

Or. en

Begrundelse

CMR-stoffer er af gode grunde forbudt i mange produkter såsom kosmetik og legetøj. Det er 
en god grund til også at forbyde deres brug i medicinsk udstyr, i det mindste for den sårbare 
del af befolkningen, når der findes et mere sikkert alternativ.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 111
BILAG II, PUNKT 1, LITRA D A (NYT)

Bilag I, punkt 9.4 (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

(da) Følgende punkt 9.4 indsættes:
9.4 Mulige fejl i forbindelse med montering 
eller genmontering af visse dele, som kan 
indebære en risiko, skal gøres umulige i 
kraft af disse deles konstruktion og 
fremstilling. De samme oplysninger skal 
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fremgå af bevægelige dele og/eller deres 
afskærmning, når brugeren skal kende 
bevægelsesretningen for at undgå en risiko.
Anvisningerne skal eventuelt indeholde 
yderligere oplysninger om disse risici. I 
tilfælde hvor forkerte forbindelser kan 
indebære en risiko, skal forkerte 
forbindelser gøres umulige i kraft af 
anordningens konstruktion eller, såfremt 
dette ikke er muligt, i kraft af oplysninger 
på de dele, der skal forbindes, og eventuelt 
på selve forbindelsesanordningerne.

Or. de

Begrundelse

Livsvigtigt medicinsk udstyr skal endvidere overholde de grundlæggende 
fremstillingsprincipper, som der udtrykkeligt stilles krav om i maskindirektivet. I lyset af de 
negative erfaringer i marken bør disse principper inkluderes i nærværende direktiv.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 112
BILAG II, PUNKT 1, LITRA E

Bilag I, punkt 12.1 a (direktiv 93/42/EØF)

"12.1a For udstyr, der inkorporerer software, 
eller som i sig selv er medicinsk software, 
skal softwaren valideres i overensstemmelse 
med det aktuelle tekniske niveau, idet der 
tages hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol."

"12.1a For udstyr, der inkorporerer software, 
eller som i sig selv er medicinsk software, 
skal softwaren valideres i overensstemmelse 
med det aktuelle tekniske niveau, idet der 
tages hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol. Valideringskonceptet 
bør altid baseres på den berørte medicinske 
anordnings relevante risikoklassificering."

Or. en

Begrundelse

For så vidt angår valideringsprincipperne, bør den eksisterende reelle risiko tages i 
betragtning. De krav, der stilles til software til robotter inden for neurokirurgi, vil uden tvivl 
være ganske forskellige fra de krav, der stilles til software til en UV-lampe, der hærder 
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harpiks i tandfyldninger.

Ændringsforslag af Umberto Guidoni

Ændringsforslag 113
BILAG II, PUNKT 1, LITRA E

Bilag I, punkt 12.1 a (direktiv 93/42/EØF)

"12.1a For udstyr, der inkorporerer software, 
eller som i sig selv er medicinsk software, 
skal softwaren valideres i overensstemmelse 
med det aktuelle tekniske niveau, idet der 
tages hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol."

"12.1a For udstyr, der inkorporerer software, 
eller som i sig selv er medicinsk software, 
skal softwaren valideres i overensstemmelse 
med det aktuelle tekniske niveau, idet der 
tages hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol. Omkostningerne til 
og omfanget af valideringen bør baseres på 
den relevante risikoklassificering."

Or. it

Begrundelse

Valideringskonceptet er uklart og har givet anledning til en hel bølge af unødvendige 
foranstaltninger og undersøgelser. For så vidt angår validering af små sterilisatorer og 
varmesteriliseringsudstyr, bør det anføres, at flere udbydere af tjenesteydelser har stillet krav, 
herunder finansielle krav, som er uforholdsmæssige i forhold til procedurernes validering. 
Det kan med rimelighed frygtes, at valideringskonceptet medfører en uforholdsmæssig 
stigning i omkostningerne uden at give en håndgribelig forbedring af patientsikkerheden. 
Omkostningerne til og omfanget af valideringsforanstaltningerne bør baseres på den 
eksisterende reelle risiko.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 114
BILAG II, PUNKT 1, LITRA G, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Litra f) erstattes af følgende:
"f) i givet fald angivelse af, at anordningen 
er beregnet til engangsbrug, når den er 
konstrueret til kun at blive brugt én gang 
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på en enkelt patient".

Or. es

Begrundelse

Meningen med ordene "til engangsbrug" skal forklares, da de ikke fortolkes på samme måde 
af alle fabrikanter og alle bemyndigede organer. I de harmoniserede regler om symboler er 
der endda blevet foreslået fortolkninger, der står i direkte modsætning til ovenstående, ifølge 
hvilke udstyr mærket "til engangsbrug" kunne anvendes af et hold under en session, hvor det 
samme hold behandlede adskillige patienter. Denne fortolkning blev i sidste ende ikke 
accepteret. Den manglende klarhed i denne forbindelse kan medføre, at udstyr anvendes 
forkert med deraf følgende infektionsrisiko for patienten.

Ændringsforslag af Mojca Drčar Murko

Ændringsforslag 115
BILAG II, PUNKT 1, LITRA G, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) PLitra f) erstattes af følgende:
"(f) i givet fald angivelse af, at fabrikantens 
ansvar er begrænset til engangsbrug, idet 
en sådan angivelse ikke udelukker 
oparbejdning af anordningen i 
overensstemmelse med en valideret 
procedure."

Or. en

Begrundelse

Den nøjagtige betydning af termen "engangsbrug af medicinsk udstyr" er for øjeblikket uklar.
Ifølge det eksisterende direktiv skal fabrikantens mærkning af medicinske anordninger i givet 
fald omfatte en angivelse af, at anordningen er beregnet til engangsbrug (bilag I, 13.3 (f)).
Som følge af den terminologiske forvirring sidestiller nogle medlemsstater "til engangsbrug" 
med "ikke-oparbejdelig". De medlemsstater, der tillader kontrolleret oparbejdning, 
anerkender imidlertid, at spørgsmålet om oparbejdelighed udelukkende afhænger af objektive 
kriterier under anvendelse af høje kvalitets- og sikkerhedsstandarder. Mærkningen 
"engangsbrug" bør derfor fortolkes som en begrænsning af fabrikantens ansvar til den første 
gang, udstyret anvendes, og ikke som en angivelse af, hvorvidt udstyret er oparbejdningsegnet 
eller ej.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer

Ændringsforslag 116
BILAG II, PUNKT 1, LITRA G, PUNKT II A (NYT)

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

(iia) Litra f) erstattes af følgende:
"(f) i givet fald angivelse af, at fabrikantens 
ansvar er begrænset til engangsbrug. 
Denne angivelse udelukker ikke 
oparbejdning af anordningen i 
overensstemmelse med en valideret 
procedure."

Or. en

Begrundelse

Den aktuelle usikkerhed omkring konsekvenserne af angivelsen "engangsbrug" skal bringes 
til ophør. For at undgå, at angivelsen udelukker oparbejdning, bør det gøres klart, at den 
udelukkende vedrører fabrikantens ansvar og giver mulighed for oparbejdning i 
overensstemmelse med en valideret procedure.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 117
BILAG II, PUNKT 1, LITRA H, PUNKT -I (NYT)

Bilag I, punkt 13.6, litra i (direktiv 93/42/EØF)

(i) Litra i) erstattes af følgende:
"(i) dato for den seneste revision af 
brugsanvisningen".

Or. xm

Begrundelse

Denne bestemmelse findes i direktiv 98/79/EØF om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik og 
er yderst relevant i lyset af den hastighed, hvormed brugsanvisningerne ændres, og nye 
versioner udgives. Den vil gøre det muligt for brugerne at fastslå, hvorvidt de er i besiddelse 
af de ændrede versioner. Dette er endnu vigtigere, hvis brugsanvisningerne leveres 
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elektronisk. De ændrede versioner indeholder ofte forbedringer baseret på de erfaringer, man 
har indhøstet ved brug af udstyret, og har til formål at forhindre uønskede hændelser og 
forkert brug. Disse oplysninger er derfor relevante for udstyrets sikkerhed.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 118
BILAG II, PUNKT 1, LITRA I A (NYT)

Bilag I, punkt 15 (nyt) (direktiv 93/42/EØF)

Følgende punkt 15 indsættes:
15. Ved vurdering af et kombineret produkt 
skal det kompetente organ eller den 
nationale myndighed udarbejde sin 
udtalelse inden for 210 arbejdsdage.

Or. xm

Begrundelse

Der bør fastsættes en frist for udarbejdelsen af udtalelser, så fabrikanterne ved, hvorvidt 
deres udstyr må markedsføres eller ej, inden for en rimelig tidsramme.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 119
BILAG II, PUNKT 9, LITRA C, PUNKT VII

Bilag IX, kapitel III, punkt 4.4 (direktiv 93/42/EØF)

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

vii) Punkt 4.4 erstattes af følgende:

"4.4 Regel 16
Udstyr, der er specielt beregnet til at 
registrere røntgendiagnostiske billeder, 
henhører under klasse IIa. 
Bemærk! Dette vedrører primære 
registreringsmedier såsom 
røntgendetektorer og ikke medier, der 
anvendes til efterfølgende reproduktion 
eller lagring."
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Or. en

Begrundelse

Denne tilføjelse har til formål at forhindre den ekstremt omfattende anvendelse af restriktive 
krav.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête og Véronique Mathieu

Ændringsforslag 120
BILAG II, PUNKT 10

Bilag X, punkt 1.1, afsnit 1.1.1., 1.1.2. og 1.1.3. (direktiv 93/42/EØF)

1.1.1. en kritisk evaluering af relevant, 
foreliggende videnskabelig litteratur, som 
beskriver udstyrets sikkerhed, ydeevne, 
konstruktionskarakteristika og formål, hvis

1.1.1. en kritisk evaluering af relevant, 
foreliggende videnskabelig litteratur, som 
beskriver udstyrets sikkerhed, ydeevne, 
konstruktionskarakteristika og formål, hvis

— det er godtgjort, at udstyret kan sidestilles 
med det udstyr, som dataene omhandler, og

— det er godtgjort, at udstyrets funktioner, 
angivelser, forhold mellem fordele og risici 
og forventede terapeutiske effektivitet kan 
sidestilles med det udstyr, som dataene 
omhandler, og

— dataene på passende vis godtgør, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante væsentlige krav

— dataene på passende vis godtgør, at 
udstyret er i overensstemmelse med de 
relevante væsentlige krav

1.1.2. eller en kritisk evaluering af 
resultaterne af alle de kliniske afprøvninger

1.1.2. eller en kritisk evaluering af 
resultaterne af alle de kliniske afprøvninger

1.1.3. eller en kritisk evaluering af de 
kombinerede kliniske data i punkt 1.1.1 og 
1.1.2 ."

1.1.3. eller en kritisk evaluering af de 
kombinerede kliniske data i punkt 1.1.1 og 
1.1.2 og af resultaterne af biofysisk 
forskning eller forskning i modeller, hvis 
validitet er godtgjort på forhånd."

Or. fr

Begrundelse

1. Under punkt 1.1.1: Det skal specificeres, hvilke kriterier med betydning for den kliniske 
evaluering der er omfattet af denne sidestilling.
2. Under punkt 1.1.3: Dette ændringsforslag gør det muligt at anvende ændringsforslag 2 
under artikel 2 (ovenfor). Disse nye teknologier, der generelt er forbundet med virtual reality, 
kan være en betydelig forbedring. De har den fordel, at de kan betragte alle mulige scenarier 
og dermed forudsige, hvilken effekt medicinsk udstyr kan forventes at have.
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