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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2001/104/EF

av 7. desember 2001

om endring av rådsdirektiv 93/42/EØF om medisinsk utstyr(*)

2003/EØS/57/36

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 95,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen,

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité,

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(1) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Formålet med dette direktiv er å endre direktiv 
93/42/EØF(2) slik at direktivets virkeområde omfatter 
bare medisinsk utstyr som inneholder stoffer framstilt av 
blod eller plasma fra mennesker som en integrerende del. 
Medisinsk utstyr som inneholder andre stoffer framstilt 
av vev fra mennesker, vil fortsatt falle utenfor nevnte 
direktivs virkeområde.

2) Det viktigste formålet med alle regler som gjelder 
produksjon, distribusjon eller bruk av medisinsk utstyr, 
bør være vern av folkehelsen.

3) Det bør foretas en harmonisering av de nasjonale 
bestemmelser om vern av pasienters, brukeres og 
eventuelt andre personers sikkerhet og helse i forbindelse 
med bruken av medisinsk utstyr, slik at fri omsetning av 
slikt utstyr kan sikres i det indre marked —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

I artikkel 1 nr. 5 i direktiv 93/42/EØF gjøres følgende 
endringer:

a) Bokstav c) skal lyde:

«c) legemidler som kommer inn under direktiv 65/65/EØF, 
herunder legemidler framstilt av blod som omfattes av 
direktiv 89/381/EØF,»,

b) Bokstav e) skal lyde:

«e) blod, blodprodukter, plasma eller blodceller fra 
mennesker, eller utstyr som på markedsføringstidspun
ktet inneholder slike blodprodukter, plasma eller celler 
fra mennesker, unntatt utstyr omhandlet i nr. 4a,».

Artikkel 2

Gjennomføring og overgangsbestemmelser

1. Medlemsstatene skal innen 13. desember 2001 vedta 
og kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for 
å etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelser fra 13. juni 
2002.

Disse bestemmelsene skal, når de vedtas av medlemsstatene, 
inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 
direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen 
fastsettes av medlemsstatene.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til 
de viktigste internrettslige bestemmelser som blir vedtatt på 
det området dette direktiv omhandler.

3. Medlemsstatene skal treffe de tiltak som er nødvendige 
for å sikre at de meldte organer som etter artikkel 16 i 
direktiv 93/42/EØF har ansvar for samsvarsvurderingen, tar 
hensyn til alle relevante opplysninger om egenskaper og 
ytelser ved utstyr som inneholder stabile produkter av blod 
eller plasma fra mennesker, herunder særlig resultatene av 
enhver relevant prøving og verifisering som allerede er foretatt 
etter gjeldende nasjonale lover og forskrifter om slikt utstyr.

4. Medlemsstatene skal i fem år etter ikrafttredelsen av dette 
direktiv, tillate markedsføring av utstyr som inneholder stabile 
produkter av blod eller plasma fra mennesker, og som er i 
samsvar med de forskrifter som gjelder på deres territorium på 
det tidspunkt da dette direktiv trer i kraft. De skal i en periode 
på ytterligere to år tillate at dette utstyr tas i bruk.

(*)   Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 6 av 10.1.2002, s. 50, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 129/2002 av 27. september 2002 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps 
Tidende nr. 61 av 12.12.2002, s. 23.

(1)    Europaparlamentsuttalelse av 23. oktober 2001 (ennå ikke offentliggjort i 
EFT) og rådsbeslutning av 3. desember 2001.

(2)    EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsdirektiv 2000/70/EF (EFT L 313 av 13.12.2000, s. 22).
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Artikkel 3

Dette direktiv trer i kraft den dagen det kunngjøres i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

Artikkel 4

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 7. desember 2001.

  For Europaparlamentet For Rådet

  N. FONTAINE I. DURANT

  President Formann


