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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-003/28 PR\615942DA.doc

DA

INDHOLD

Side

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
...............................................................................................Error! Bookmark not defined.

BEGRUNDELSE ...................................................................Error! Bookmark not defined.



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-004/28 PR\615942DA.doc

DA



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-005/28 PR\615942DA.doc

DA

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af Rådets direktiv 
90/385/EØF og 93/42/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF for så 
vidt angår revidering af direktiverne om medicinsk udstyr 
(KOM (2005)0681 – C6–0006/2006 – 2005/0263 (COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM 
(2005)0681)1,

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 95 (C6-0006/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse og Udvalget om 
Industri, Forskning og Energi (A6–0000/2006),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 6 A (ny)

(6a) På grund af den herskende 
retsusikkerhed er det nødvendigt at 
præcisere afgrænsningen mellem Rådets 
direktiv 93/42/EØF og direktiv 
76/768/EØF af 27. juli 1976 om indbyrdes 
tilnærmelse af medlemsstaternes 
lovgivning om kosmetiske midler1. I den 
forbindelse bør opmærksomheden rettes 
mod det principielt tilsigtede formål med 

  
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-006/28 PR\615942DA.doc

DA

udstyret.
1EFT L 262 af 27.9.1976, s. 169, senest ændret ved 
Kommissionens direktiv 2005/80/EF (EUT L 303 
af 22.11.2005, s. 32).

Begrundelse

I Det Forenede Kongerige og Tyskland fortolkes artikel 1, stk. 5, litra d), i direktiv 93/42/EØF 
forskelligt, hvad angår afgrænsningen mellem netop dette direktiv og direktiv 76/768/EØF om 
kosmetiske midler. Skal der sikres en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen, er en afklaring 
nødvendig. Særlig opmærksomhed over for fabrikantens principielt tilsigtede formål er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens domme, hvad angår udstyr, for hvilket afgrænsning er 
relevant.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 6 B (ny)

(6b) Afgrænsningern mellem direktiv 
93/42/EØF og andre direktiver som f.eks. 
direktiv 2001/83/EF er ikke altid 
utvetydig. Derfor er det hensigtsmæssigt 
at opstille en liste, som gør det nemt for 
alle berørte at konstatere, hvilke direktiver 
der gælder for et bestemt produkt. 

Begrundelse

Forskellige produkter ligger i gråzonen mellem direktiv 93/42/EØF og andre direktiver. For 
at myndigheder og fabrikanter lettere kan beslutte, om et produkt kan defineres som 
medicinsk udstyr, skal direktivet indeholde forskellige eksempler, hvoraf det fremgår, om et 
produkt er beregnet til at henhøre under direktiv 93/42/EØF eller ej. Disse eksempler skal
imidlertid ikke erstatte afgørelsen i det enkelte tilfælde.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 9

(9) For bedre at kunne påvise, at 
fabrikanter af udstyr efter mål overholder 
bestemmelserne, bør der indføres et 
eksplicit krav om et system for 
produktionskontrol efter markedsføringen 
med indberetning til myndighederne, 
hvilket allerede findes for andet udstyr, og 
for at forbedre patientinformationen bør 
der indføres et krav om, at "erklæringen" i 
bilag VIII til direktiv 93/42/EØF også

(9) For bedre at kunne påvise, at 
fabrikanter af udstyr efter mål overholder 
bestemmelserne, bør der indføres et 
eksplicit krav om et system for 
produktionskontrol efter markedsføringen 
med indberetning til myndighederne, 
hvilket allerede findes for andet udstyr, og 
for at forbedre patientinformationen bør 
der indføres et krav om, at "erklæringen" i 
bilag VIII til direktiv 93/42/EØF til enhver 
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gives til patienten, og at den skal 
indeholde fabrikantens navn.

tid er tilgængelig for patienten hos den, 
der senest udleverer udstyret, og at en 
kopi heraf efter behov gives til patienten.

Begrundelse

Som regel interesserer patienten sig mindre for fabrikanten. Derfor må det siges at kræve 
relativt mange ressourcer at give hver enkelt en erklæring med hjem. Under alle 
omstændigheder vil det være mere hensigtsmæssigt, at lægen opbevarer oplysningerne.

Ændringsforslag 4
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. Af 
hensyn til retssikkerheden bør sådanne 
afgørelser kun træffes med hensyn til 
individuelle produkter og ikke brede 
produktkategorier og bør være beregnet 
på medlemsstaterne og fabrikanterne.
Noget af det afgørende ved definitionen af 
medicinsk udstyr er fabrikantens 
formålsbestemmelse heraf. Derfor er det 
rimeligt, at fabrikanten som led i sin 
høringsret inddrages fuldt ud, før der 
træffes afgørelse om definitionen af et 
produkt.

Begrundelse

Mange produktkategorier omfatter en bred vifte af produkter, som ikke altid deler de samme 
identificeringsdata eller formålsbestemmelser. Derfor bør afgørelser altid baseres på de 
individuelle produkter. Endvidere er fabrikantens formålsbestemmelse af produktet en fast 
bestanddel af definitionen af medicinsk udstyr, og derfor skal fabrikanterne spille en vigtig 
rolle i afgørelsesproceduren.
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Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 15

(15) For yderligere at sikre den offentlige 
sundhed og sikkerhed er det nødvendigt 
med en mere konsekvent anvendelse af 
bestemmelserne om 
sundhedsbeskyttelsesforanstaltninger.

(15) For yderligere at sikre den offentlige 
sundhed og sikkerhed er det nødvendigt 
med en mere konsekvent anvendelse af 
bestemmelserne om 
sundhedsbeskyttelsesforanstaltninger. Det 
skal navnlig sikres, at udstyret, når det 
anvendes, ikke er til fare for patienternes 
sikkerhed og sundhed. Med hensyn til 
anvendelseshyppighed skal der gælde en 
fælles produktdeklaration for hele 
Europa. Desuden skal 
genbrugsforanstaltninger fortsat 
principielt fastlægges på nationalt plan.

Begrundelse

Det skal sikres, at der ikke er medicinsk udstyr, der deklareres som "engangsudstyr" i den ene 
medlemsstat og samtidig som "genbrugsudstyr" i en anden medlemsstat. Endvidere bør der i 
tilfælde af genbrug gælde ens hygiejnestandarder.

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA A, NR. I

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

"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 af fabrikanten er beregnet 
til specifik anvendelse til diagnostiske 
formål og hører med til korrekt brug heraf, 
og som af fabrikanten er beregnet til 
anvendelse på mennesker med henblik på:

Begrundelse

Det er kun diagnostisk software, der tages med i denne artikel og ikke alt software som 
sådant. Når der tales om "medicinsk anvendelse", kunne det åbne mulighed for at udelukke 
visse produkter fra direktivet. Dette ville skabe usikkerhed hos brugerne og kunne gøre det
muligt at anvende ukontrollerede produkter på patienter.

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 1, NR. 1, LITRA D
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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]], og hvis celle- eller vævsdel 
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."

Begrundelse

Det er nødvendigt at afklare definitionen af de kombinerede produkter, som henhører under 
direktiv 93/42/EØF og 90/385/EØF, således at den svarer til holdningen i Mikolasik-
betænkningen om lægemidler til avanceret terapi. Kun de produkter, der indeholder ikke-
levedygtigt væv og ikke-levedygtige celler med en virkning på det menneskelige legeme, som 
er sekundær i forhold til udstyrets virkning, bør betragtes som medicinsk udstyr og 
klassificeres tilsvarende. Alle andre kombinerede produkter bør klassificeres som ATP.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 1, NR. 1 A (nyt)

Artikel 4, stk. 2, led 2 (direktiv 90/385/EØF)

1a. I artikel 4, stk. 2, affattes andet led 
således:
"- udstyr efter mål markedsføres og 
ibrugtages, hvis det opfylder betingelserne 
i bilag 6 og ledsages af den i dette bilag 
omhandlede erklæring, hvoraf en kopi 
efter anmodning er til rådighed for den 
klart identificerbare patient. I princippet 
opbevares erklæringen hos den 
behandlende læge og skal til enhver tid 
være tilgængelig. Den skal klart 
identificere fabrikanten."

Begrundelse

Af databeskyttelsesgrunde skal det være muligt at sikre patientens identitet også via en kode.

Som regel interesserer patienten sig mindre for fabrikanten. Derfor må det siges at kræve 



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-0010/28 PR\615942DA.doc

DA

relativt mange ressourcer at give hver enkelt en erklæring med hjem. Under alle 
omstændigheder vil det være mere hensigtsmæssigt, at lægen opbevarer oplysningerne. 
Erklæringen skal klart identificere fabrikanten. Der kan være tilfælde, hvor vedkommendes 
navn ikke er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 1, NR. 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.
Det er tilstrækkeligt, at underretningen 
sker elektronisk. Desuden skal 
repræsentanten stå til rådighed til at 
besvare yderligere spørgsmål.

Begrundelse

Repræsentantens opgaver bør skitseres så tydeligt som muligt.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA A, NR. I

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

a) 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:

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

Begrundelse

Det er kun diagnostisk software, der tages med i denne artikel og ikke alt software som 
sådant. Når der tales om "medicinsk anvendelse", kunne det åbne mulighed for at udelukke 
visse produkter fra direktivet. Dette ville skabe usikkerhed hos brugerne og kunne gøre det 
muligt at anvende ukontrollerede produkter på patienter.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA A, NR. I A (nyt)
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Artikel 1, stk. 2, litra a (direktiv 93/42/EØF)

ia) I slutningen af litra a) tilføjes følgende 
punktum:
"Alle kontaktlinser anses for at være 
medicinsk udstyr i henhold til dette 
direktiv."

Begrundelse

Det bør fastsættes helt klart, at kontaktlinser betragtes som medicinsk udstyr.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 2, NR. 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]], 
og hvis celle- eller vævsdel 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."

Begrundelse

Det er nødvendigt at afklare definitionen af de kombinerede produkter, som henhører under 
direktiv 93/42/EØF og 90/385/EØF, således at den svarer til holdningen i Mikolasik-
betænkningen om lægemidler til avanceret terapi. Kun de produkter, der indeholder ikke-
levedygtigt væv og ikke-levedygtige celler med en virkning på det menneskelige legeme, som 
er sekundær i forhold til udstyrets virkning, bør betragtes som medicinsk udstyr og 
klassificeres tilsvarende. Alle andre kombinerede produkter bør klassificeres som ATP.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA F, NR. I A (nyt)
Artikel 1, stk. 5, litra d (direktiv 93/42/EØF)

ia) Litra d) affattes således: 
"d) kosmetiske midler, der er omfattet af 
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direktiv 76/768/EØF. Fabrikantens 
fastlæggelse af det tilsigtede formål er et 
væsentligt kriterium for at beslutte, om et 
produkt henhører under dette direktiv 
eller det førnævnte."

Begrundelse

Det Forenede Kongerige og Tyskland fortolkes artikel 1, stk. 5, litra d), i direktiv 93/42/EØF 
forskelligt, hvad angår afgrænsningen mellem netop dette direktiv og direktiv 76/768/EØF om 
kosmetiske midler. Skal der sikres en ensartet anvendelse af EU-lovgivningen, er en afklaring 
nødvendig. Særlig opmærksomhed over for fabrikantens principielt tilsigtede formål er i 
overensstemmelse med EF-Domstolens domme, hvad angår produkter, for hvilke afgrænsning 
er relevant.

Ændringsforslag 14

ARTIKEL 2, NR. 1, LITRA G
Artikel 1, stk. 6 (direktiv 93/42/EØF)

g) Stk. 6 udgår. g) Stk. 6 affattes således:

"6. Dette direktiv finder ikke anvendelse 
på personlige værnemidler, der er 
omfattet af direktiv 89/686/EØF. Ved 
vurderingen af, om et produkt er omfattet 
af nævnte direktiv eller af nærværende 
direktiv, tages der navnlig hensyn til, 
hvilket formål produktet først og fremmest 
har, og dets relevante 
virkningsmekanisme."

Begrundelse

Henhører et produkt under definitionen af "medicinsk udstyr" og eventuelt under andre 
direktivers (f.eks. om lægemidler, kosmetiske midler, personlige værnemidler, maskiner) 
anvendelsesområde, bør beslutningen om, hvilket direktiv der skal gælde, baseres på en 
vurdering af det tilsigtede hovedformål samt produktets i den forbindelse relevante 
virkningsmekanisme, således at fabrikanten og andre berørte personer får 
retssikkerhed/juridisk klarhed.

Ændringsforslag 15

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

1a. I artikel 2 tilføjes følgende stykke:
"1a. Medlemsstaterne træffer også de 
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nødvendige foranstaltninger til at sikre, 
at salg af medicinsk udstyr via internet, 
postordre eller andre alternative 
salgskanaler ikke bringer forbrugernes 
sikkerhed og sundhed i fare, og at disse 
kanaler overholder alle dette direktivs 
bestemmelser."

Begrundelse

Salg af medicinsk udstyr via internettet skal der holdes særligt øje med. Det skal forhindres, 
at sådanne og andre alternative salgskanaler bringer forbrugernes sundhed i fare.

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 2, NR. 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 den i bilag VIII omhandlede erklæring, 
som skal gives til den navngivne patient."

"- 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 den i bilag VIII omhandlede erklæring, 
hvoraf en kopi skal gives til den klart 
identificerbare patient efter dennes 
anmodning. I princippet opbevares 
erklæringen hos den, der senest udleverer 
udstyret, og er til enhver tid tilgængelig.
Den identificerer fabrikanten klart."

Begrundelse

Af databeskyttelsesgrunde skal det være muligt at sikre patientens identitet også via en kode.

Som regel interesserer patienten sig mindre for fabrikanten. Derfor må det siges at kræve 
relativt mange ressourcer at give hver enkelt en erklæring med hjem. Under alle 
omstændigheder vil det være mere hensigtsmæssigt, at lægen opbevarer oplysningerne. 
Erklæringen skal klart identificere fabrikanten. Der kan være tilfælde, hvor vedkommendes 
navn ikke er tilstrækkeligt.

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 2, NR. 4, LITRA B

Artikel 11, stk. 14 (direktiv 93/42/EØF)

b) Følgende stykke tilføjes:
“14. Kommissionen kan efter proceduren 
i artikel 7, stk. 2, vedtage foranstaltninger, 
der giver mulighed for, at brugsanvis-

udgår
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ningen kan foreligge på anden måde.”

Begrundelse

Der bør være mulighed for via moderne kommunikationsmidler (f.eks. e-mærkning) at give 
oplysninger om fagfolks sikre og korrekte anvendelse af medicinsk udstyr. Det nye stk. 14 bør 
udgå, hvorfor punkt 13.1 i bilag I bør ændres.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 2, NR. 6

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

d) at anvendelsen af 
klassificeringsreglerne i bilag IX 
nødvendiggør en afgørelse om, hvorvidt et 
produkt falder ind under en af 
definitionerne i artikel 1, stk. 2, litra a)-e)."

d) at der bliver behov for en afgørelse om, 
hvorvidt et bestemt produkt falder ind 
under en af definitionerne i artikel 1, stk. 2, 
litra a)-e)."

Begrundelse

Sådanne afgørelserne bør stå i forbindelse med de bestemte individuelle produkter, da 
produktkategorierne ofte er omfattende, og inden for produktkategorierne deler de 
individuelle produkter ikke altid de samme identificeringsdata eller formålsbestemmelser.

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 2, NR. 6 A (nyt)

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

6a. I artikel 13 tilføjes følgende punktum i 
slutningen af stk. 1:
"Det udvalg, der nævnes i artikel 7, er 
nedsat indtil den 31. december 2009."

Begrundelse

Der bør gælde en tidsbegrænsning (solnedgangsklausul) for det pågældende 
komitologiudvalgs arbejde.

Ændringsforslag 20
ARTIKEL 2, NR. 6 B (nyt)

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

6b. I artikel 13 tilføjes følgende stk. 1a:
"1a. Foranstaltninger, jf. stk. 1, er et 
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resultat af drøftelser med det pågældende 
udstyrs fabrikant og rettes til såvel 
medlemsstaterne som fabrikanterne. I 
forbindelse med sådanne afgørelser tager 
Kommissionen hensyn til alle retlige 
synspunkter (herunder nationale 
domstoles afgørelser), udstyrets sikkerhed 
og effektive virkning, videnskabelige 
vurdering, medicinske nytte sant hidtidige 
anvendelse. Skønnes det hensigtsmæssigt, 
indhentes udtalelse fra uafhængige 
videnskabelige eksperter." 

Begrundelse

Ifølge artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/42/EØF er fabrikantens formål med produktet en 
integrerende bestanddel af definitionen af medicinsk udstyr. I fasen inden afgørelsen er det 
derfor vigtigt, at fabrikanten inddrages i de pågældende afgørelser. Om et produkt henhører 
under direktiv 93/42/EØF, afgør EF-Domstolen i sidste ende. Derfor bør fabrikanterne have 
mulighed for at sikre, at de kan indbringe et sådant tilfælde for EF-Domstolen. Ellers ville de 
skulle føre sag ved EF-Domstolen i årevis på grundlag af EU-traktatens artikel 234.

Ændringsforslag 21
ARTIKEL 2, NR. 6 C (nyt)

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

6c. I artikel 13 tilføjes følgende stk. 1b:
"1b. Modtager Kommissionen fra en 
medlemsstat en begrundet anmodning, jf. 
stk. 1, litra d), vedrørende et bestemt 
produkt eller en bestemt produktkategori, 
gennemfører den en markedsundersøgelse 
for at konstatere, om der findes lignende 
produkter på det indre marked. På dette 
grundlag træffer den efter proceduren i 
stk. 1 afgørelse om sådanne produkters 
klassificering." 

Begrundelse

Ifølge artikel 1, stk. 2, i direktiv 93/42/EØF er fabrikantens formål med produktet en 
integrerende bestanddel af definitionen af medicinsk udstyr. I fasen inden afgørelsen er det 
derfor vigtigt, at fabrikanten inddrages i de pågældnede afgørelser. Om et produkt henhører 
under direktiv 93/42/EØF, afgør EF-Domstolen i sidste ende. Derfor bør fabrikanterne have 
mulighed for at sikre, at de kan indbringe et sådant tilfælde for EF-Domstolen. Ellers ville de 
skulle føre sag ved EF-Domstolen i årevis på grundlag af EU-traktatens artikel 234.
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Ændringsforslag 22
ARTIKEL 2, NR. 6 D (nyt)

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

6d. I artikel 13 tilføjes følgende stk. 1c:
"1c. Medlemsstaterne fastlægger regler 
for salg og distribution af alle 
kontaktlinser ved ethvert salgssted på 
grundlag af en gyldig recept med henblik 
på at beskytte de europæiske forbrugeres 
sikkerhed og sundhed, samtidig med at det 
frie valg bevares, hvad angår autoriseret 
distributions- eller købssted."

Begrundelse

På baggrund af den udbredte anvendelse af kontaktlinser og risiciene i tilknytning til salg og 
distribution af dem uden recept skal denne artikel specielt gælde for alle slags kontaktlinser. 
Der bør sikres forbrugerbeskyttelse med en generel kvalitetskontrol af linserne.

Ændringsforslag 23
ARTIKEL 2, NR. 8

Artikel 14 a (direktiv 93/42/EØF)

8. I artikel 14a foretages følgende 
ændringer:
a) I stk. 1, andet afsnit, foretages følgende 
ændringer:
i) Litra a) affattes således:
“a) data vedrørende registrering af 
fabrikanter, repræsentanter og udstyr i 
henhold til artikel 14”
ii) Som litra d) indsættes:
“d) data vedrørende kliniske afprøvninger 
som omhandlet i artikel 15.”
b) Stk. 3 affattes således:
“3. Kommissionen vedtager efter 
proceduren i artikel 7, stk. 2, 
bestemmelser til gennemførelse af stk. 1 
og 2 i denne artikel, herunder navnlig 
omfanget af de krævede data vedrørende 
kliniske afprøvninger.”

8. Artikel 14a udgår.



PR\615942DA.doc PE 371.745v01-0017/28 PR\615942DA.doc

DA

Begrundelse

Over 13 år efter at databasen udtænktes, er den endnu ikke kommet i gang! Derfor har mange 
medlemsstater i mellemtiden opbygget deres egne databasesystemer. Det europæiske 
kontrolsystem fungerer forbilledligt. Nogle medlemsstater insisterer trods registrering af 
fabrikanter hhv. repræsentanter i EUDAMED-databasen på en separat registrering, hvilket 
utvetydigt er i modstrid med formålet med databanken og betyder ekstra bureaukrati.

Ændringsforslag 24
BILAG I, NR. 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, tages 
der på softwareområdet hensyn til 
principperne for udviklingslivscyklus, 
risikostyring, validering og verificering.

Begrundelse

Udtrykket "at softwaren skal valideres" bør undgås, så der ikke foretages overflødige 
dataindsamlinger.

Ændringsforslag 25
BILAG I, NR. 5 A (nyt)

Bilag 6, punkt 2.1 (direktiv 90/385/EØF)

5a. I bilag 6, punkt 2.1, affattes første led 
således:
"- oplysninger, der gør det muligt at 
identificere det pågældende udstyr, samt 
pris,".

Begrundelse

Nævnes prisen, skabes der større gennemskuelighed i leverandørkæden.

Ændringsforslag 26
BILAG I, NR. 5 B (nyt)

Bilag 6, punkt 2.1 (direktiv 90/385/EØF)

5b. I bilag 6, punkt 2.1, affattes fjerde led 
således:
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"- udstyrets særlige karakterstika i 
tilslutning til nævnte skriftlige 
anvisning,".

Begrundelse

I artikel 1, stk. 2, litra d), fastsættes det, at nævnte anvisning (på individuelt tilpasset udstyr) 
kan udstedes af enhver, som ud fra sine faglige kvalifikationer har beføjelse hertil. I 
modsætning hertil tales der i bilagets punkt 2.1, led 4, kun om en lægeanvisning. Dette 
modsætningsforhold skal fjernes.

Ændringsforslag 27
BILAG I, NR. 5 C (nyt)

Bilag 6, punkt 3 a (nyt) (direktiv 90/385/EØF)

5c. I bilag 6 indsættes som punkt 3a:
"3a. De oplysninger, der i 
overensstemmelse med dette bilag fremgår 
af erklæringerne, opbevares i mindst fem 
år fra fremstillingsdatoen."

Begrundelse

Der har ikke været konstateret tilfælde, hvor det skulle have været nødvendigt at opbevare 
oplysningerne i over fem år. Derfor må den ekstra belastning af fabrikanter af individuelt 
tilpasset udstyr, som den hidtidige formulering betyder, betragtes som uforholdsmæssig stor.

Ændringsforslag 28
BILAG II, NR. 1, LITRA A

Bilag 1, punkt 1 (direktiv 93/42/EØF)

"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

"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 
navnlig under hensyntagen til, om 
udstyret er beregnet til fagligt brug eller 
ej, 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. Fabrikanten 
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brugerfejl som følge af udstyrets 
ergonomiske karakteristika og de 
omgivelser, hvori det skal anvendes, 
begrænses i videst mulig omfang."

vurderer og begrænser potentielle risici 
for brugerfejl, der kan forbindes med
udstyrets ergonomiske karakteristika og 
de omgivelser, hvori det skal anvendes."

Begrundelse

Den nuværende tekst, hvor der tales om "uddannelse", kan fortolkes forskelligt i de forskellige 
medlemsstater og kan føre til retsusikkerhed. Direktivets nuværende udformning kræver, at 
der gennemføres en passende intern risikoanalyse af produktkonstruktionen med krav om 
garanti for, at det specifikke udstyr ergonomisk er egnet til det fastsatte formål, navnlig når 
sådant udstyr er beregnet til ikke-fagligt brug.

Ændringsforslag 29
BILAG II, NR. 1, LITRA A A (nyt)

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

aa) Som punkt 6a indsættes:
"6a. Fabrikanterne hhv. 
repræsentanterne indgiver med henblik 
på genbrug en fælles produktdeklaration 
for hele Den Europæiske Union."

Begrundelse

Den uholdbare situation, at et produkt udbydes som "engangsudstyr" i den ene medlemsstat 
og samtidig som "genbrugsudstyr" i en anden medlemsstat, må der sættes en stopper for.

Ændringsforslag 30
BILAG II, NR. 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 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 markeds-
føringstilladelse som lægemiddel i 
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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 formål anmode en af 
de kompetente myndigheder, der er 
udpeget af medlemsstaterne i 
overensstemmelse med 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 
inkorporeringen af stoffet i udstyret som 
fastslået 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 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.

For 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 EMEA
om en videnskabelig udtalelse om dette 
stofs kvalitet og sikkerhed. EMEA skal i 
sin udtalelse tage hensyn til 
fremstillingsprocessen og dataene 
vedrørende nyttevirkningen af 
inkorporeringen af stoffet i udstyret som 
fastslået 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 

Hvis der foretages ændringer af et stof, der 
er inkorporeret i medicinsk udstyr, navnlig 
i forbindelse med fremstillingsprocessen, 
skal det bemyndigede organ underrettes om 
ændringerne 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 
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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."

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."

Begrundelse

Den nuværende ordning, hvor bemyndigede organer har lov til at indhente udtalelse fra 
enhver relevant national myndighed, bør bevares for at sikre, at der hurtigt og 
omkostningseffektivt tages stilling til det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. Pligten til at 
vurdere nyttevirkningen af at inkorporere det virksomme stof i det medicinske udstyr bør 
fortsat påhvile det evalueringsorgan, der har ansvaret for den generelle vurdering af udstyret.

Ændringsforslag 31
BILAG II, NR. 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 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 hvis celle- eller vævsdel 
udelukkende indeholder ikke-levedygtigt 
væv eller ikke-levedygtige celler, 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, fjerde del, punkt 5, i direktiv 
2001/83/EF i dets senest ændrede udgave.

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 

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

Begrundelse

Den nuværende ordning, hvor bemyndigede organer har lov til at indhente udtalelse fra 
enhver relevant national myndighed, bør bevares for at sikre, at der hurtigt og 
omkostningseffektivt tages stilling til det pågældende stofs sikkerhed og kvalitet. Pligten til at 
vurdere nyttevirkningen af at inkorporere det virksomme stof i det medicinske udstyr bør 
fortsat påhvile det evalueringsorgan, der har ansvaret for den generelle vurdering af udstyret.

Ændringsforslag 32
BILAG II, NR. 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, tages der på softwareområdet 
hensyn til principperne for 
udviklingslivscyklus, risikostyring, 
validering og kontrol."

Begrundelse

Udtrykket "at softwaren skal valideres" bør undgås, så der ikke foretages overflødige 
dataindsamlinger.

Ændringsforslag 33
BILAG II, NR. 1, LITRA F

Bilag I, punkt 13.1, afsnit 1 (direktiv 93/42/EØF)

"13.1. Alt udstyr skal ledsages af de 
oplysninger, der er nødvendige, for at 
udstyret kan anvendes sikkert og korrekt
under hensyntagen til de forventede 
brugeres uddannelse og viden, og for at 
fabrikanten kan identificeres."

"13.1 Alt udstyr skal forsynes med de 
oplysninger, der er nødvendige, for at 
udstyret kan anvendes sikkert og efter 
formålet under hensyntagen til de 
forventede brugeres uddannelse og viden, 
og for at fabrikanten kan identificeres."

Begrundelse

Der bør være mulighed for via moderne kommunikationsmidler (f.eks. e-mærkning) at give 
oplysninger om fagfolks sikre og korrekte anvendelse af medicinsk udstyr. Det nye stk. 14 bør 
udgå, hvorfor punkt 13.1 i bilag I bør ændres.
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Ændringsforslag 34
BILAG II, NR. 1, PUNKT F A (nyt)

Bilag I, punkt 13.1, afsnit 3 og 4 (direktiv 93/42/EØF)

fa) I punkt 13.1 affattes tredje og fjerde 
afsnit således:
“De oplysninger, der er nødvendige for, at 
udstyret kan anvendes sikkert, skal, så 
vidt det er praktisk muligt og 
hensigtsmæssigt, anbringes på selve 
udstyret og/eller på den enkelte enheds 
emballage eller eventuelt på 
handelsemballagen. Er det ikke muligt at 
emballere hver enkelt enhed for sig, skal 
oplysningerne anbringes på og fremgå et 
eller flere steder på udstyret.
Til det enkelte udstyr hører en 
brugsanvisning svarende til 
informationsformidlingens aktuelle 
tekniske niveau. Brugsanvisninger i andet 
format end papirformat er kun relevant 
for medicinsk udstyr til brug for 
sundhedssektorens fagfolk inden for 
denne sektors behandlingsstrukturer. I så 
tilfælde giver fabrikanten disse strukturer 
lejlighed til i god tid at anmode om at få 
oplysningerne i papirformat. 
Sådanne brugsanvisninger er 
undtagelsesvis ikke nødvendige for udstyr 
i klasse I og klasse IIa, hvis det kan 
anvendes fuldstændig sikkert uden hjælp 
af sådanne anvisninger."

Begrundelse

Der bør være mulighed for via moderne kommunikationsmidler (f.eks. e-mærkning) at give 
oplysninger om fagfolks sikre og korrekte anvendelse af medicinsk udstyr. Det nye stk. 14 bør 
udgå, hvorfor punkt 13.1 i bilag I bør ændres.

Ændringsforslag 35
BILAG II, NR. 1, LITRA G, NR. II

Bilag 1, punkt 13.3, litra b (direktiv 93/42/EØF)

"b) de angivelser, som er absolut 
nødvendige for, at brugeren kan 
identificere udstyret og emballagens 
indhold, herunder dets kode i 
overensstemmelse med en internationalt 
anerkendt generisk nomenklatur for 

"b) de angivelser, som er absolut 
nødvendige for, at brugeren kan 
identificere udstyret og emballagens 
indhold"
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medicinsk udstyr"

Begrundelse

Den "kode i overensstemmelse med en internationalt anerkendt nomenklatur", der indføres i 
kommissionsforslaget, bør betragtes som en del af de oplysninger, som fabrikanten giver, men 
det skal ikke kræves, at den fremgår af mærkningen således som foreslået. Pligten til at 
anvende en sådan kode, der hele tiden opdateres, i forbindelse med produktets mærkning kan 
føre til, at mærkningen ofte skal ændres, hvilket indebærer betydelige udgifter for industrien, 
men ikke øger produktets sikkerhed.

Ændringsforslag 36
BILAG II, NR. 7, LITRA A

Bilag VII, punkt 2 (direktiv 93/42/EØF)

"2. Fabrikanten udarbejder den tekniske 
dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.
Fabrikanten eller dennes repræsentant i 
Fællesskabet, stiller denne dokumentation, 
herunder overensstemmelseserklæringen, 
til rådighed for de nationale myndigheder 
med henblik på kontrol i et tidsrum, der 
mindst svarer til udstyrets forventede 
levetid som opgivet af fabrikanten, dog i
mindst fem år fra fremstillingsdatoen."

"2. Fabrikanten udarbejder den tekniske 
dokumentation, der er beskrevet i punkt 3.
Fabrikanten eller dennes repræsentant i 
Fællesskabet eller importøren stiller denne 
dokumentation, herunder 
overensstemmelseserklæringen, til 
rådighed for de nationale myndigheder 
med henblik på kontrol i mindst fem år fra 
fremstillingsdatoen."

Begrundelse

For at undgå bureaukrati bør det også være muligt, at importøren ligger inde med de 
pågældende dokumenter. Anden del af ændringsforslaget (tekst udgår) drejer sig om en 
tilpasning til ændringsforslag 2, som ligeledes skal bidrage til at skabe mindre bureaukrati 
for mellemstore importører.

Ændringsforslag 37
BILAG II, NR. 8, LITRA A A (nyt)

Bilag VIII, punkt 2.1 (direktiv 93/42/EØF)

aa) I punkt 2.1 affattes fjerde led således:
"- udstyrets særlige karakteristika som 
anført i anvisningen,".

Begrundelse

I artikel 1, stk. 2, litra d), fastsættes det, at nævnte anvisning (på individuelt tilpasset udstyr) 
kan udstedes af enhver, som ud fra sine faglige kvalifikationer har beføjelse hertil. I 
modsætning hertil tales der i bilagets punkt 2.1, led 4, kun om en lægeanvisning. Dette 
modsætningsforhold skal fjernes.
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Ændringsforslag 38
BILAG II, NR. 8, LITRA D

Bilag VIII, punkt 4 (direktiv 93/42/EØF)

"4. Oplysningerne i de erklæringer, der er 
omhandlet i dette bilag, skal opbevares i et 
tidsrum, der mindst svarer til produktets 
forventede levetid som opgivet af 
fabrikanten, dog i mindst fem år fra 
fremstillingsdatoen."

"4. Oplysningerne i de erklæringer, der er 
omhandlet i dette bilag, skal opbevares i et 
tidsrum på mindst fem år fra 
fremstillingsdatoen."

Begrundelse

Der har ikke været konstateret tilfælde, hvor det skulle have været nødvendigt at opbevare 
oplysningerne i over fem år. Derfor må den ekstra belastning af fabrikanter af individuelt 
tilpasset udstyr, som den hidtidige formulering betyder, betragtes som uforholdsmæssig stor.

Ændringsforslag 39
BILAG II, NR. 8, LITRA E

Bilag VIII, punkt 5, indledning (direktiv 93/42/EØF)

"5. For så vidt angår udstyr efter mål, 
forpligter fabrikanten sig til at indføre og 
ajourføre en systematisk procedure til 
behandling af de erfaringer, der gøres med 
udstyret efter fremstillingsfasen, under 
hensyntagen til bestemmelserne i bilag X,
og bringe egnede midler i anvendelse for at 
iværksætte eventuelle nødvendige 
korrigerende foranstaltninger. Tilsagnet 
skal omfatte en forpligtelse for fabrikanten 
til omgående at underrette de kompetente 
myndigheder om følgende forhold, når han 
får kendskab dertil:

"5. For så vidt angår udstyr efter mål, 
forpligter fabrikanten sig til at analysere 
sine erfaringer med udstyret efter 
fremstillingsfasen og bringe egnede midler 
i anvendelse for at iværksætte eventuelle 
nødvendige korrigerende foranstaltninger.
Tilsagnet skal omfatte en forpligtelse for 
fabrikanten til omgående at underrette de 
kompetente myndigheder om følgende 
forhold, tæt på-hændelser og de 
tilsvarende korrektioner, når han får 
kendskab dertil:

Begrundelse

Fabrikanter af udstyr efter mål kan på bedste vis spore deres produkter tilbage, da patientens 
navn kendes. Den her krævede systematiske procedure (indførelse af ISO 13485) betyder 
årlige ekstraudgifter for tandteknikere, optikere, tekniske specialister i høreapparater og 
ortopædiske sko etc. på 2.000-5.000 EUR. Dette kan ikke forsvares, eftersom en generel 
formulering i lige så høj grad afvender risiciene.

Ændringsforslag 40
BILAG II, NR. 9, LITRA B

Bilag IX, kapitel II, punkt 2.6 (direktiv 93/42/EF)
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"2.6. Ved beregning af anvendelsestidsrum 
jf. kapitel I, punkt 1.1, skal kontinuerlig 
anvendelse forstås som uafbrudt faktisk 
anvendelse af udstyret i overensstemmelse 
med dets formål. Hvis anvendelse af 
udstyret afbrydes, for at det umiddelbart 
kan udskiftes med et lignende eller identisk 
udstyr, skal dette dog betragtes som en 
forlængelse af udstyrets kontinuerlige 
anvendelse."

"2.6. Ved beregning af anvendelsestidsrum 
jf. kapitel I, punkt 1.1, skal kontinuerlig 
anvendelse forstås som uafbrudt faktisk 
anvendelse af udstyret i overensstemmelse 
med dets formål. Hvis anvendelse af 
udstyret afbrydes, for at det umiddelbart 
kan udskiftes med et lignende eller identisk 
udstyr, skal dette dog betragtes som en 
forlængelse af udstyrets kontinuerlige 
anvendelse, medmindre det kan påvises, at 
udskiftningen afvender risiciene ved en 
fortsat anvendelse af udstyret."

Begrundelse

Det foreliggende forslag kan indvirke på klassificeringen af adskillige produkter ved at 
placere dem i en højere klasse, hvilket ikke kan forsvares, idet varigheden af kontakten 
mellem et udstyr og en patient ikke er den altafgørende faktor, når risikoklassificeringen skal 
foretages. Fastsættelsen af varigheden af kontakten mellem udstyret og patienten burde 
forbindes med analysen af de risici, en sådan kontakt skaber.
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BEGRUNDELSE

Europa-Kommissionens forslag om revidering af direktiv 93/42/EØF om medicinsk udstyr og 
direktiv 90/385/EØF om aktivt, implantabelt medicinsk udstyr samt tilpasning af direktiv 
98/79/EF må principielt betragtes som meget positivt. Alligevel åbenbarede en nærmere 
behandling diverse svagheder, som søges afhjulpet med den betænkning, der begrundes 
nærmere i det nedenstående. De vigtigste spørgsmål er kort beskrevet følgende:

1. Afgrænsning i forhold til andre direktiver

For at myndighederne kan gennemføre direktivet gnidningsløst og ubureaukratisk, er det 
absolut meget påkrævet at foretage en afgrænsning i forhold til andre love, hhv. klart at 
definere medicinsk udstyr. Navnlig bør der være så få overlapninger som muligt med lignende 
direktiver, såsom kosmetikdirektivet, lægemiddeldirektivet eller direktivet om lægemidler til 
avanceret terapi. På det område er der skabt klarhed ved hjælp af forskellige ændringsforslag.
Det skal understreges, at ikke alle produkter, som indeholder humant væv, bør være omfattet 
af direktivet om medicinsk udstyr. Efter aftale med de ansvarlige for direktivet om lægemidler 
til avanceret terapi fjernes de pågældende passager fra direktivforslaget og kommer således i 
fremtiden til udelukkende at henhøre under terapidirektivets anvendelsesområde.

2. Klare afgørelseskriterier for produkternes opdeling

Det skal muligt for myndighederne uden problemer at indordne de enkelte produkter efter de 
relevante direktiver. Derfor er det hensigtsmæssigt i et yderligere bilag til direktiv 93/42/EØF 
at indføre en liste med henvisninger til individuelle produkter, hvorudfra den vanskelige 
inddeling kan foretages utvetydigt og ubureaukratisk.

3. Retssikkerhed

Med kommissionsforslaget opstår der et efterslæb med hensyn til retssikkerhed. Derfor skal 
det for fremtiden være klart, at fabrikanterne inddrages i afgørelser om produkternes 
inddeling, hhv. garanteres, at der er mulighed for en direkte klage til EF-Domstolen.

På den måde skulle det ikke længere være nødvendigt at føre årelange sager for de nationale 
domstole for at få EF-Domstolen til at gribe ind.

4. Genbrug

Allerførst skal det gøres klart, at spørgsmålet om, hvorvidt genbrug af medicinsk udstyr 
principielt er tilladt, fortsat korrekt skal reguleres på nationalt plan. Alligevel bør der for 
genbrug gælde fælles europæiske standarder. Desuden skal det ikke kunne finde sted, at 
bestemte fabrikanter i den ene stat deklarerer ét og samme udstyr som "engangsudstyr" og 
samtidig som "genbrugsudstyr" i en anden stat. Derfor skal mærkningen i fremtiden foregå på 
samme måde.

5. Intet bureaukrati
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Det må betragtes som særlig vigtigt at undgå, at der med denne lovrevision sker en mærkbar 
forøgelse af bureaukratiet. Derfor skønnes der at være brug for at foretage korrektioner flere 
steder.

Det er fuldkommen tilstrækkeligt, at fabrikantens dokumentation opbevares i fem år med 
henblik på kontrol. I forbindelse med ældre produkter har det så godt som aldrig været 
nødvendigt at kontrollere dokumenterne.

Anvendelse af systematiske procedurer i forbindelse med udstyr efter mål skal kun ske i de 
tilfælde, hvor de pågældende foranstaltninger ikke indgår i en læges terapi.

Endvidere bør overensstemmelseserklæringen principielt blive hos lægen, da den alt for nemt 
går tabt hos patienten.

  


