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ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR
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um Evrópskan gagnabanka um lækningatæki (Eudamed) (*)

(tilkynnt með númeri C(2010) 2363)

 (2010/227/ESB)

 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 90/385/EBE frá 20. júní 1990 
um samræmingu laga aðildarríkjanna um virk, ígræðanleg 
lækningatæki (1), einkum 3. mgr. 10. gr. b,

með hliðsjón af tilskipun ráðsins 93/42/EBE frá 14. júní 1993 
um lækningatæki (2), einkum 3. mgr. 14. gr. a,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 98/79/EB 
frá 27. október 1998 um lækningabúnað til sjúkdómsgreiningar 
í glasi (3), einkum 3. mgr. 12. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Tilskipanir 90/385/EBE, 93/42/EBE og 98/79/EB inni-
halda ákvæði um Evrópskan gagnabanka um lækn inga-
tæki þar sem þess er krafist að slíkur gagnabanki verði 
stofnaður.

2) Markmiðið með Evrópska gagnabankanum um lækninga-
tæki er að styrkja markaðseftirlit með því að veita 
lögbærum yfirvöldum skjótan aðgang að upplýsingum 
um framleiðendur og viðurkennda fulltrúa þeirra, að 

tækjum og vottorðum sem og að gögnum um gátarferlið, 
að deila upplýsingum um gögn um klínískar rannsóknir 
ásamt því að stuðla að samræmdri beitingu þessara 
tilskipana, einkum í tengslum við kröfur um skráningu.

3) Gagnabankinn skal því innihalda þau gögn sem 
krafist er samkvæmt tilskipunum 90/385/EBE, 93/42/
EBE og 98/79/EB, einkum að því er varðar skráningu 
framleiðenda og tækja, gögn varðandi vottorð sem eru 
gefin út eða endurnýjuð, breytt, rýmkuð,  felld úr gildi 
tímabundið, afturkölluð eða sem er synjað, gögn sem 
aflað hefur verið í samræmi við gátarferlið og gögn um 
klínískar rannsóknir.

4) Slíkur gagnabanki hefur verið þróaður af framkvæmda-
stjórn Evrópusambandsins í samstarfi við aðildarríkin 
undir nafninu „Evrópskur gagnabanki um lækningatæki 
(Eudamed)“ og er notaður af mörgum aðildarríkjanna að 
þeirra eigin frumkvæði.

5) Gögnin skulu færð inn í gagnabankann með þeim 
aðferðum sem mælt er fyrir um við gagnaflutninga.

6) Rétt þykir að nota alþjóðlega viðurkennt nafnakerfi 
fyrir lækningatæki við færslu gagna inn í Evrópska 
gagnabankann um lækningatæki til þess að unnt sé að 
gera samræmda lýsingu á viðkomandi tækjum og til að 
notkun gagnabankans verði skilvirk. Þar sem færa má inn 
gögn á öllum opinberum tungumálum Bandalagsins skal 
nota tölulegan kóða til að auðvelda leit að tækjum.

7) Alþjóðlegt nafnakerfi fyrir lækningatæki (e. Global 
Medical Device Nomenclature) hefur verið þróað í 
samræmi við staðal EN ISO 15225:2000 nafnakerfi 
en forskrift nafnakerfis fyrir lækningatæki, vegna 
skyldubundinna upplýsingaskipta, er dæmi um slíkt 
alþjóðlega viðurkennt nafnakerfi. Í niðurstöðum ráðsins 
frá 2. desember 2003 um lækningatæki (4) var minnt 
á nauðsyn þess að stofna og viðhalda Evrópskum 
gagnabanka um lækningatæki og, sem grundvöll fyrir 
gagnabankann, að hrinda í framkvæmd alþjóðlegu 
nafnakerfi fyrir lækningatæki.

2012/EES/59/14

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 102, 23.4.2010, bls. 45. Hennar 
var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 131/2011 frá 
2. desember 2011 um breytingu á II. við-auka (Tæknilegar reglugerðir, 
staðlar, prófanir og vottun) við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við 
Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 15, 15.3.2012, bls. 18.

(1) Stjtíð. EB L 189, 20.7.1990, bls. 17.
(2) Stjtíð. EB L 169, 12.7.1993, bls. 1.
(3) Stjtíð. EB L 331, 7.12.1998, bls. 1. (4) Stjtíð. ESB C 20, 24.1.2004, bls. 1.



  EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 18.10.2012 
     

 

Nr. 59/328 

8) Viðeigandi umbreytingartímabil er nauðsynlegt til að 
gera aðildarríkjum kleift að undirbúa lögboðna notkun 
Evrópska gagnabankans um lækningatæki og að taka 
tillit til þeirra breytinga sem innleiddar voru með 
tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2007/47/EB frá 5. 
september 2007 um breytingu á tilskipun ráðsins 
90/385/EBE um samræmingu laga aðildarríkjanna um 
virk, ígræðanleg lækningatæki, tilskipun ráðsins 
93/42/EBE um lækningatæki og tilskipun 98/8/EB um 
markaðssetningu sæfiefna (5). 

9) Aðildarríkjunum skal eingöngu gert skylt að færa inn 
gögn sem voru fyrirliggjandi fyrir 1. maí 2011 að því 
marki sem nauðsynlegt er vegna framtíðarstarfsemi 
Evrópska gagnabankans um lækningatæki. Nauðsynlegt 
er, með tilliti til heildstæðni Evrópska gagnabankans 
um lækningatæki, að færa inn gögn, sem voru 
fyrirliggjandi fyrir 1. maí 2011, um framleiðandann, 
viðurkenndan fulltrúa hans og um skráningu tækja, sem 
krafist er samkvæmt tilskipunum 93/42/EBE og 
98/79/EB, á því formi sem slík gögn liggja fyrir á 
landsvísu. 

10) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari ákvörðun, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um lækningatæki. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Með ákvörðun þessari er komið á fót Evrópska 
gagnabankanum um lækningatæki sem gagnabanki í samræmi 
við 10. gr. b (3. mgr.) tilskipunar 90/385/EBE, 14. gr. a (3. 
mgr.) tilskipunar 93/42/EBE og 12. gr. (3. mgr.) tilskipunar 
98/79/EB. 

2. gr. 

Aðildarríki skulu tryggja að gögnin, sem vísað er til í 10. gr. b 
(a- og b-lið 1. mgr. ) tilskipunar 90/385/EBE, 14. gr. a (a-, b- 
og c-lið 1. mgr.) tilskipunar 93/42/EBE og 12. gr. (a-, b- og c-
lið 1. mgr.) tilskipunar 98/79/EB, séu færð inn í Evrópska 
gagnabankann um lækningatæki í samræmi við viðaukann við 
þessa ákvörðun. 

Að því er varðar klínískar rannsóknir skulu aðildarríkin 
tryggja að útdráttur úr þeim tilkynningum sem vísað er til í 1. 
mgr. 10. gr. tilskipunar 90/385/EBE og 1. mgr. 15. gr. 
tilskipunar 93/42/EBE og þær upplýsingar sem um getur í 3. 
og 4. mgr. 10. gr. tilskipunar 90/385/EBE og í 6. og 7. mgr.  

15. gr. tilskipunar 93/42/EBE sé færður inn í Evrópska 
gagnabankann um lækningatæki í samræmi við viðaukann við 
þessa ákvörðun. 

3. gr. 

Evrópski gagnabankinn um lækningatæki skal nota HTTPS-
samskiptareglur og stækkanlegt ívafsmál (XML). 

4. gr. 

Við færslu gagna í Evrópska gagnabankann um lækningatæki 
geta aðildarríkin valið á milli beinlínutengdrar 
gagnaskráningar og að hala upp XML-skjölum. 

Aðildarríkin skulu tryggja að þegar gögn eru skráð í Evrópska 
gagnabankann um lækningatæki, sé lækningatækjum lýst með 
því að nota kóða frá alþjóðlega viðurkenndu nafnakerfi um 
lækningatæki. 

5. gr. 

Að því er varðar gögn, sem voru fyrirliggjandi fyrir þá 
dagsetningu sem um getur í 6. gr., skulu aðildarríkin tryggja 
að gögn um skráningu framleiðenda, viðurkenndra fulltrúa og 
tækja séu skráð í Evrópska gagnabankann um lækningatæki í 
samræmi við a-lið 1. mgr. 14 gr. a tilskipunar 93/42/EBE og 
a-lið 1. mgr. 12. gr. tilskipunar 98/79/EB. 

Þessi gögn skulu skráð eigi síðar en 30. apríl 2012. 

6. gr. 

Aðildarríkin skulu beita þessari ákvörðun frá og með 1. maí 
2011. 

7. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

 

Gjört í Brussel 19. apríl 2010. 

 

Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

John Dalli 

forseti. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
(1) Stjtíð. ESB L 247, 21.9.2007, bls. 21. 
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VIÐAUKI 

 

Tafla sem sýnir lögboðna upplýsingareiti í viðeigandi forritseiningu Evrópska gagnabankans um lækningatæki í samræmi við 
skuldbindingarnar sem leiða af tilskipunum 93/42/EBE, 90/385/EBE og 98/79/EB 

Tilskipun 93/42/EBE Lágmarksgögn sem krafist er við gagnaskráningu í Evrópska gagnabankann um lækningatæki 

a-liður 1. mgr. 14. gr. a og 1. og 
2. mgr. 14. gr. 

1. Aðili (framleiðandi/viðurkenndur fulltrúi): 

a) nafn, 

b) gata, 

c) staður, 

d) póstnúmer, 

e) land, 

f) símanúmer eða netfang, 

g) hlutverk. 

2. Tæki: 

a) alþjóðlega viðurkenndur kóði í nafnakerfi (fyrir gögn sem er aflað eftir 1. maí 
2011), 

b) heiti/tegund tækis eða, ef það er ekki tiltækt, almennt heiti. 

b-liður 1. mgr. 14. gr. a 3. Vottorð: 

a) nr. vottorðs, 

b) tegund vottorðs, 

c) útgáfudagur, 

d) fyrningardagsetning, 

e) framleiðandi og, ef við á, viðurkenndur fulltrúi (sjá reitina í 1. lið „Aðili“), 

f) tilkynntur aðili (valinn úr kerfinu), 

g) almenn notkunarlýsing og, ef við á, upplýsingar um tækið (sjá reitina í 2. lið 
„Tæki“), 

h) staða og, ef við á, ástæður fyrir ákvörðun tilkynnts aðila. 

c-liður 1. mgr. 14. gr. a og 3. 
mgr. 10. gr. 

4. Atvik (skýrsla lögbærs yfirvalds í hverju aðildarríki): 

a) tilvísun lögbærs yfirvalds, 

b) framleiðandi, og ef við á, viðurkenndur fulltrúi (sjá reitina í 1. lið „Aðili“), 

c) tengiliður framleiðanda, 

d) tilvísun framleiðanda/númer öryggistengdra ráðstafana til úrbóta (FSCA-nr.) (e. 
Field Safety Corrective Action), 

e) tæki (sjá reitina í 2. lið „Tæki“) og, ef við á, lotunúmer, raðnúmer, útgáfa 
hugbúnaðar, 

f) tilkynntur aðili (valinn úr kerfinu), 

g) tæki sem vitað er til að sé á markaði í, 

h) trúnaðarkvöð, 

i) heildarrannsókn, 

j) bakgrunnsupplýsingar (lýsing), 

k) niðurstaða, 

l) tilmæli, 

m) aðgerð og lýsing á aðgerðinni. 
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d-liður 1. mgr. 14. gr. a og 1., 6. 
og 7. mgr. 15. gr. 

5. Klínísk rannsókn: 

a) framleiðandi, og ef við á, viðurkenndur fulltrúi (sjá reitina í 1. lið „Aðili“), 

b) tæki (sjá reitina í 2. lið „Tæki“), 

c) titill rannsóknar, 

d) númer aðferðarlýsingar, 

e) meginmarkmið, 

f) tengiliður lögbærs yfirvalds við þessa klínísku rannsókn, 

g) ákvarðanir lögbærs yfirvalds skv. 6. mgr. 15. gr., dagsetning ákvörðunarinnar og 
forsendur fyrir henni, 

h) snemmbúin lok af öryggisástæðum skv. 7. mgr. 15. gr., dagsetning ákvörðunar og 
forsendur fyrir henni. 

Tilskipun 90/385/EBE Lágmarksgögn sem krafist er við gagnafærslu í Evrópska gagnabankann um lækningatæki 

a-liður 1. mgr. 10. gr. b 6. Vottorð (sjá reitina í 3. lið „Vottorð“) 

b-liður 1. mgr. 10. gr. b og 3. 
mgr. 8. gr. 

7. Atvik (sjá reitina í 4. lið „Atvik“) 

c-liður 1. mgr. 10. gr. b og 1., 3. 
og 4. mgr. 10. gr. 

8. Klínísk rannsókn (sjá reitina í a- til f-lið í 5. lið „Klínísk rannsókn“): 

a) ákvarðanir lögbærs yfirvalds skv. 3. mgr. 10. gr., dagsetning ákvörðunarinnar og 
forsendur fyrir henni, 

b) snemmbúin lok af öryggisástæðum skv. 4. mgr. 10. gr., dagsetning ákvörðunar og 
forsendur fyrir henni. 

Tilskipun 98/79/EB Lágmarksgögn sem krafist er við gagnafærslu í Evrópska gagnabankann um lækningatæki 

a-liður 1. mgr. 12. gr. og 1., 3., 
og 4. mgr. 10. gr. ásamt 4. lið 
VIII. viðauka 

9. Aðili (fyrir öll lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi): 

Heimilisfang framleiðanda eða viðurkennds fulltrúa hans (sjá reitina í 1. lið „Aðili“). 

10. Tæki: um öll lækningatæki til sjúkdómsgreiningar í glasi, 

a) tæki (sjá reitina í 2. lið „Tæki“), 

b) upplýsingar um hvort tækið er „nýtt“, 

c) setning á markað stöðvuð, 

þar að auki, að því er varðar II. viðauka og sjálfsprófanir, 

d) niðurstöður úr mati á nothæfi, ef við á, 

e) vottorð (sjá reitina í 3. lið „Vottorð“), 

f) samræmi við sameiginlegar tækniforskriftir, ef við á, 

g) kennsl borin á tæki. 

b-liður 1. mgr. 12. gr. 11. Vottorð (sjá reitina í 3. lið „Vottorð“) 

c-liður 1. mgr. 12. gr. og 3. mgr. 
11. gr. 

12. Atvik (sjá reitina í 4. lið „Atvik“) 

 

 

 

 

 


