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KOMMISJONSBESLUTNING

av 19. april 2010

om Den europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed)

[meddelt under nummer K(2010) 2363]

(2010/227/EU)(*)

EUROPAKOMMISJONEN HAR —

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions 
virkemåte,

under henvisning til rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 1990 
om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om aktivt 
implanterbart medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 10b nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 
om medisinsk utstyr(2), særlig artikkel 14a nr. 3,

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 98/79/
EF av 27. oktober 1998 om medisinsk utstyr til in vitro-
diagnostikk(3), særlig artikkel 12 nr. 3, og

ut fra følgende betraktninger:

1) Direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/EF inneholder 
bestemmelser om en europeisk database for medisinsk 
utstyr som krever at det opprettes en slik database.

2) Formålet med Den europeiske database for medisinsk 
utstyr er å styrke markedstilsynet ved å gi vedkommende 
myndigheter rask tilgang til opplysninger om 
produsenter og deres representanter, utstyr, sertifikater 

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 102 av 23.4.2010, s. 45, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 131/2011 av 2. desember 2011 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 15 av 15.3.2012, s. 18.

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17.
(2) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1.
(3) EFT L 331 av 7.12.1998, s. 1.

og overvåkingsdata, ved å dele informasjon om data 
fra kliniske undersøkelser samt å bidra til ensartet 
anvendelse av nevnte direktiver, særlig når det gjelder 
registreringskrav.

3) Databasen bør derfor inneholde de data som kreves i 
henhold til direktiv 90/385/EØF, 93/42/EØF og 98/79/
EF, særlig om registrering av produsenter og utstyr, 
data knyttet til sertifikater som er utstedt eller fornyet, 
endret, supplert, opphevet, tilbakekalt eller avslått, data 
innhentet i samsvar med overvåkingsprosedyren og data 
om kliniske undersøkelser.

4) En slik database er utviklet av Europakommisjonen 
i samarbeid med medlemsstatene under navnet «Den 
europeiske database for medisinsk utstyr (Eudamed)» og 
blir brukt av flere medlemsstater på frivillig basis.

5) Dataene bør legges inn i databasen ved hjelp av 
foreskrevne dataoverføringsmetoder.

6) For å muliggjøre en ensartet beskrivelse av det 
aktuelle utstyret og effektiv bruk av databasen, er det 
hensiktsmessig å bruke en internasjonalt anerkjent 
nomenklatur for medisinsk utstyr når data legges inn i 
Eudamed. Ettersom data kan legges inn på alle offisielle 
fellesskapsspråk, bør det brukes en numerisk kode som 
gjør det enkelt å søke på utstyr.

7) Den globale nomenklaturen for medisinsk utstyr som er 
utviklet basert på EN ISO 15225:2000 Nomenklatur — 
Spesifikasjoner for et nomenklatursystem for medisinsk 
utstyr til utveksling av regulatorisk informasjon, er 
en slik internasjonalt anerkjent nomenklatur. Behovet 
for å opprette og vedlikeholde Eudamed og starte 
gjennomføringen av den globale nomenklaturen for 
medisinsk utstyr som et grunnlag for nevnte database, ble 
fastslått i Rådets konklusjoner av 2. desember 2003 om 
medisinsk utstyr(4).

(4) EUT C 20 av 24.1.2004, s. 1.
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8) En passende overgangsperiode er nødvendig for å gi 
medlemsstatene mulighet til å forberede den obligatoriske 
bruken av Eudamed og ta hensyn til endringene som ble 
innført ved europaparlaments- og rådsdirektiv 2007/47/
EF av 5. september 2007 om endring av rådsdirektiv 
90/385/EØF om tilnærming av medlemsstatenes 
lovgivning om aktivt implanterbart medisinsk utstyr, 
rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr og direktiv 
98/8/EF om markedsføring av biocidprodukter(5).

9) Medlemsstatene bør bare pålegges å legge inn data 
som foreligger før 1. mai 2011, i det omfang som er 
nødvendig for den framtidige funksjonen til Eudamed. 
For at Eudamed skal bli så fullstendig som mulig, er det 
nødvendig å legge inn data som foreligger før 1. mai 2011 
om produsenten, dennes representant og registrering av 
utstyr, som kreves i henhold til direktiv 93/42/EØF og 
98/79/EF, i det format som dataene er tilgjengelig i på 
nasjonalt plan.

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr —

TRUFFET DENNE BESLUTNING:

Artikkel 1

Ved denne beslutning opprettes Den europeiske database for 
medisinsk utstyr (Eudamed) som database i henhold til artikkel 
10b nr. 3 i direktiv 90/385/EØF, artikkel 14a nr. 3 i direktiv 
93/42/EØF og artikkel 12 nr. 3 i direktiv 98/79/EF.

Artikkel 2

Medlemsstatene skal sikre at dataene nevnt i bokstav a) og b) i 
artikkel 10b nr. 1 i direktiv 90/385/EØF, bokstav a), b) og c) i 
artikkel 14a nr. 1 i direktiv 93/42/EØF og bokstav a), b) og c) 
i artikkel 12 nr. 1 i direktiv 98/79/EF, legges inn i Eudamed i 
samsvar med vedlegget til denne beslutning.

Når det gjelder kliniske undersøkelser, skal medlemsstatene 
sikre at et utdrag av erklæringene nevnt i artikkel 10 nr. 1 i 
direktiv 90/385/EØF og i artikkel 15 nr. 1 i direktiv 93/42/EØF 
samt opplysningene nevnt i artikkel 10 nr. 3 og 4 i direktiv

(5) EUT L 247 av 21.9.2007, s. 21.

90/385/EØF og i artikkel 15 nr. 6 og 7 i direktiv 93/42/EØF, 
legges inn i Eudamed i samsvar med vedlegget til denne 
beslutning.

Artikkel 3

Eudamed skal bruke Hypertext Transfer Protocol Secure 
(HTTPS) og Extensible Mark-up Language (XML).

Artikkel 4

Når data legges inn i Eudamed, kan medlemsstatene velge å 
legge inn data direkte eller å laste opp XML-filer.

Medlemsstatene skal sikre at medisinsk utstyr beskrives med en 
kode fra en internasjonalt anerkjent nomenklatur for medisinsk 
utstyr når data legges inn i Eudamed.

Artikkel 5

Når det gjelder data som forelå før datoen nevnt i artikkel 6, skal 
medlemsstatene sikre at data om registrering av produsenter, 
deres representanter og utstyr legges inn i Eudamed i samsvar 
med artikkel 14a nr. 1 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF og 
artikkel 12 nr. 1 bokstav a) i direktiv 98/79/EF.

Opplysningene skal legges inn senest 30. april 2012.

Artikkel 6

Medlemsstatene skal anvende denne beslutning fra 1. mai 2011.

Artikkel 7

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 19. april 2010.

 For Kommisjonen

 John DALLI

 Medlem av Kommisjonen



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 12/368 25.2.2016

VEDLEGG

Tabell med detaljerte opplysninger om de obligatoriske feltene i de respektive modulene i Eudamed i henhold 
til forpliktelsene som følger av direktiv 93/42/EØF, 90/385/EØF og 98/79/EF

Direktiv 93/42/EØF Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

Artikkel 14a nr. 1) bokstav a) 
og artikkel 14 nr. 1 og 2

1.  Aktør (produsent/representant):

a)  Navn

b)  Adresse

c)  Sted

d)  Postnummer

e)  Land

f)  Telefon eller e-post

g)  Stilling
2.  Utstyr

a)  Internasjonalt anerkjent nomenklaturkode (for data generert etter 1. mai 

2011)
b)  Utstyrets navn/merke, eller generisk navn dersom navn/merke ikke foreligger

Artikkel 14a nr. 1 bokstav b) 3.  Sertifikat:

a)  Sertifikatnummer

b)  Sertifikattype

c)  Utstedelsesdato

d)  Utløpsdato

e)  Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)
f)  Meldt organ (valgt fra systemet)
g)  Beskrivelse av generelt virkeområde og, dersom relevant, nærmere 

opplysninger om utstyret (se felter under 2. Utstyr)
h)  Status og, dersom relevant, årsakene til vedtak fra meldt organ

Artikkel 14a nr. 1) bokstav c) 
og artikkel 10 nr. 3

4.  Hendelse (rapport fra nasjonal vedkommende myndighet):

a)  Den vedkommende myndighets referanse

b)  Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)

c)  Kontaktperson hos produsenten

d)  Produsentens referanse/FSCA-nr. (korrigerende sikkerhetstiltak)
e)  Utstyr (se felter under 2. Utstyr) og, dersom relevant, partinummer, 

serienummer, programvareversjon

f)  Meldt organ (valgt fra systemet)

g)  Utstyr som man vet finnes på markedet

h)  Fortrolig

i)  Fullstendig undersøkelse

j)  Bakgrunnsopplysninger (beskrivelse)

k)  Konklusjon

l)  Anbefaling
m)  Tiltak og beskrivelse av tiltak
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Artikkel 14a nr. 1) bokstav d) 
og artikkel 15 nr. 1, 6 og 7

5.  Klinisk undersøkelse:

a)  Produsent og, dersom relevant, dennes representant (se felter under 1. Aktør)

b)  Utstyr (se felter under 2. Utstyr)

c)  Navn på undersøkelsen

d)  Protokollnummer

e)  Hovedmål
f)  Kontaktperson hos vedkommende myndighet for denne kliniske 

undersøkelsen
g)  Vedtak fattet av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 15 nr. 6, dato 

og årsak
h)  Tidlig avslutning av sikkerhetsårsaker i henhold til artikkel 15 nr. 7, dato og 

årsak

Direktiv 90/385/EØF Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

Artikkel 10b nr. 1 bokstav a) 6.  Utstyr (se felter under 3. Sertifikat)

Artikkel 10b nr. 1 bokstav b) 
og artikkel 8 nr. 3

7.  Hendelse (se felter under 4. Hendelse)

Artikkel 10b nr. 1 bokstav c) 
og artikkel 10 nr. 1, 3 og 4

8.  Klinisk undersøkelse (se felter under 5. Kliniske undersøkelser, bokstav a) til f))
a)  Vedtak fattet av vedkommende myndighet i henhold til artikkel 10 nr. 3, dato 

og årsaker
b)  Tidlig avslutning av sikkerhetsårsaker i henhold til artikkel 10 nr. 4, dato og 

årsak

Direktiv 98/79/EF Minstekrav for innlegging av opplysninger i Eudamed

Artikkel 12 nr. 1 bokstav a) 
og artikkel 10 nr. 1, 3 og 4 og 
vedlegg VIII nr. 4

9.  Aktør (for alt medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk (IVD):
 Produsentens eller representantens adresse (se felter under 1. Aktør)
10.  Utstyr:
 For alt IVD

a)  Utstyr (se felter under 2. Utstyr)

b)  Opplysninger om hvorvidt utstyret er nytt

c)  Opphør av omsetning
 I tillegg for vedlegg II og selvprøving

d)  Resultat av vurdering av ytelse, dersom relevant

e)  Sertifikater (se felter under 3. Sertifikat)

f)  Samsvar med felles tekniske spesifikasjoner, dersom relevant
g)  Identifisering av utstyr

Artikkel 12 nr. 1 bokstav b) 11.  Sertifikat (se felter under 3. Sertifikat)

Artikkel 12 nr. 1 bokstav c) og 
artikkel 11 nr. 3

12.  Hendelse (se felter under 4. Hendelse)


