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KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap,

under henvisning til rådsdirektiv 93/42/EØF av 14. juni 1993 
om medisinsk utstyr(1), særlig artikkel 13 nr. 1 bokstav b),

under henvisning til anmodningen framlagt av Frankrike og 
Det forente kongerike og

ut fra følgende betraktninger:

1) Ifølge klassifiseringsreglene i vedlegg IX til direktiv 
93/42/EØF tilhører totalproteser medisinsk utstyr i klasse 
IIb.

2) Frankrike og Det forente kongerike har anmodet om 
at totalproteser klassifiseres som medisinsk utstyr i 
klasse III, som unntak fra bestemmelsene i vedlegg 
IX til direktiv 93/42/EØF, for å sikre at det foretas en 
hensiktsmessig samsvarsvurdering av disse protesene før 
de markedsføres.

3) Samsvarsvurderingen er basert på en rekke forhold, 
som riktig klassifisering, utpeking og kontroll av 
meldte organer og en riktig anvendelse av modulene for 
samsvarsvurdering som beskrevet i direktiv 93/42/EØF.

4) Omklassifisering som unntak fra klassifiseringsreglene 
fastsatt i vedlegg IX til direktiv 93/42/EØF er 
tilrådelig når mangler som er påpekt på grunn av et 
produkts særlige egenskaper, bedre kan avhjelpes etter 
framgangsmåtene for samsvarsvurdering som gjelder for 
den nye kategorien.

5) Det bør skjelnes mellom hofte-, kne- og skulderproteser 
og andre totalproteser på grunn av kompleksiteten i 
leddfunksjonen som skal gjenopprettes og den derav 
følgende risiko for feil i forbindelse med selve utstyret.

6) Særlig for vektbærende og uhyre avanserte implantater 
som hofte- og kneproteser er risikoen for revisjonskirurgi 
betydelig høyere enn for andre ledd.

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 210 av 12.8.2005, s. 41, 
er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 31/2006 av 10. mars 2006 
om endring av EØS-avtalens vedlegg II (Tekniske forskrifter, standarder, 
prøving og sertifisering), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 
nr. 28 av 1.6.2006, s. 17.

(1) EFT L 169 av 12.7.1993, s. 1. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003 (EUT L 284 av 31.10.2003, s. 1).

7) Skulderimplantater, som utsettes for lignende dynamiske 
krefter, bygger på en nyere teknikk; en eventuell utskifting 
er i prinsippet forbundet med alvorlige medisinske 
problemer.

8) I tillegg utføres det i økende grad kirurgisk innsetting av 
hofte-, kne- og skulderproteser på unge mennesker med 
lang forventet levetid; det er derfor et enda større behov 
for at slike implantater fungerer tilfredsstillende i hele 
pasientenes forventede levetid og at revisjonskirurgi og 
risikoen forbundet med det reduseres.

9) Det foreligger ikke alltid spesifikke kliniske data, 
herunder data om ytelse på lang sikt, for hofte-, kne- 
og skulderproteser før de markedsføres og tas i bruk; 
konklusjoner om kliniske data innhentet av produsenten 
i forbindelse med vurderingen av disse produktenes 
samsvar med kravene til egenskaper og ytelser nevnt 
i avsnitt 1 og 3 i vedlegg I til direktiv 93/42/EØF, bør 
være gjenstand for særlig oppmerksomhet og undersøkes 
nærmere for å kontrollere hvorvidt de tilgjengelige 
kliniske dataene er gode nok.

10) Totalproteser kan gjennomgå flere endringer etter at 
de er tatt i klinisk bruk og markedsført, slik tilfellet er 
med de hofte- og kneprotesene som er på markedet. 
Erfaringen viser imidlertid at det som ved første øyekast 
kan virke som mindre endringer i konstruksjonen i 
tidligere problemfrie proteser etter at de ble markedsført, 
kan føre til alvorlige problemer på grunn av utilsiktede 
konsekvenser, noe som kan føre til at de bryter sammen 
tidlig og skaper alvorlige sikkerhetsproblemer.

11) For å oppnå et optimalt nivå av sikkerhet og helsevern, og 
for å redusere de konstruksjonsmessige problemene mest 
mulig, bør konstruksjonsdokumentasjonen for hofte-, 
kne- og skulderproteser, herunder de kliniske dataene 
som produsenten legger til grunn for sine påstander om 
ytelse og for konstruksjons- og produksjonsmessige 
endringer etter at produktet er markedsført, undersøkes 
i detalj av det meldte organ før utstyret tas i alminnelig 
klinisk bruk.

12) Det meldte organ bør derfor som ledd i det fullstendige 
kvalitetssikringssystemet foreta en grundig undersøkelse 
av konstruksjonsdokumentasjonen og av endringene 
av den godkjente konstruksjonen i samsvar med nr. 4 i 
vedlegg II til direktiv 93/42/EØF.

13) Totale hofte-, kne- og skulderproteser bør derfor 
omklassifiseres som medisinsk utstyr i klasse III.
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14) Det må fastsettes en passende overgangsperiode for 
totale hofte-, kne- og skulderproteser som allerede er 
vurdert som medisinsk utstyr i klasse IIb i henhold til 
det fullstendige kvalitetssikringssystemet i vedlegg II 
til direktiv 93/42/EØF, slik at de kan gjennomgå en 
utfyllende vurdering i henhold til nr. 4 i vedlegg II til 
direktivet.

15) Totale hofte-, kne- og skulderproteser som allerede 
er sertifisert etter framgangsmåten for EF-typeprøving 
fastsatt i vedlegg III til direktiv 93/42/EØF i kombinasjon 
med framgangsmåten for EF-verifisering fastsatt i vedlegg 
IV eller framgangsmåten for EF-samsvarserklæring 
fastsatt i vedlegg V til samme direktiv, berøres ikke 
av dette direktiv, ettersom sertifiseringsordningene for 
medisinsk utstyr i klasse IIb og klasse III er de samme.

16) Det må fastsettes en passende overgangsperiode for 
totale hofte-, kne- og skulderproteser som allerede har 
gjennomgått framgangsmåten for EF-typeprøving i 
henhold til vedlegg III til direktiv 93/42/EØF i kombinasjon 
med framgangsmåten for EF-samsvarserklæring fastsatt i 
vedlegg VI til samme direktiv, slik at de kan gjennomgå 
en utfyllende vurdering i henhold til vedlegg IV eller 
vedlegg V til direktiv 93/42/EØF.

17) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for medisinsk utstyr nedsatt ved 
artikkel 6 nr. 2 i rådsdirektiv 90/385/EØF av 20. juni 
1990 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om 
aktivt implanterbart medisinsk utstyr(1) —

VEDTATT DETTE DIREKTIV:

Artikkel 1

Som unntak fra reglene fastsatt i vedlegg IX til direktiv 93/42/
EØF omklassifiseres hofte- kne- og skulderproteser som 
medisinsk utstyr i klasse III.

Artikkel 2

I dette direktiv menes med hofte-, kne- eller skulderprotese en 
implanterbar del av et totalt leddprotesesystem som har som 
formål å fungere som et naturlig hofte-, kne- eller skulderledd. 
Tilhørende deler (skruer, kiler, plater og instrumenter) omfattes 
ikke av denne definisjon.

(1) EFT L 189 av 20.7.1990, s. 17. Direktivet sist endret ved europaparlaments- 
og rådsforordning (EF) nr. 1882/2003.

Artikkel 3

1. Hofte-, kne- og skulderproteser som har gjennomgått 
en framgangsmåte for samsvarsvurdering i samsvar med 
artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i direktiv 93/42/EØF før 1. september 
2007, skal gjennomgå en utfyllende samsvarsvurdering i 
henhold til nr. 4 i vedlegg II til direktiv 93/42/EØF med henblikk 
på utstedelse av et EF-sertifikat for konstruksjonskontroll 
innen 1. september 2009. Denne bestemmelse er ikke til hinder 
for at en produsent kan inngi en søknad om samsvarsvurdering 
på grunnlag av artikkel 11 nr. 1) bokstav b) i direktiv 93/42/
EØF.

2. Hofte-, kne- og skulderproteser som har gjennomgått 
en framgangsmåte for samsvarsvurdering i samsvar med 
artikkel 11 nr. 3) bokstav b) iii) i direktiv 93/42/EØF før 
1. september 2007, kan gjennomgå en samsvarsvurdering 
som medisinsk utstyr i klasse III i samsvar med artikkel 11 
nr. 1) bokstav b) i) eller ii) før 1. september 2010. Denne 
bestemmelse er ikke til hinder for at en produsent kan inngi en 
søknad om samsvarsvurdering på grunnlag av artikkel 11 nr. 1) 
bokstav a) i direktiv 93/42/EØF.

3. Medlemsstatene skal fram til 1. september 2009 
godta at hofte-, kne- og skulderproteser som omfattes av et 
vedtak i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav a) i direktiv 
93/42/EØF gjort før 1. september 2007, markedsføres og tas i 
bruk.

4. Medlemsstatene skal fram til 1. september 2010 
godta at hofte-, kne- og skulderproteser som omfattes av et 
vedtak i samsvar med artikkel 11 nr. 3 bokstav b) iii) i direktiv 
93/42/EØF gjort før 1. september 2007, markedsføres, og 
tillate at slike totalproteser tas i bruk etter nevnte dato.

Artikkel 4

1. Medlemsstatene skal innen 1. mars 2007 vedta og 
kunngjøre de lover og forskrifter som er nødvendige for å 
etterkomme dette direktiv. De skal umiddelbart underrette 
Kommisjonen om dette.

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.

Medlemsstatene skal anvende disse bestemmelsene fra 
1. september 2007.

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen 
teksten til de internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 
området dette direktiv omhandler.
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Artikkel 5

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende.

Artikkel 6

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 11. august 2005.

 For Kommisjonen

 Günter VERHEUGEN

 Visepresident

__________________


