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Förslag till yttrande (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 
90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det 
gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter
Förslag till direktiv (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) – ändringsakt)

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 16
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Kommissionen uppmanas att 
ytterligare utreda och söka bredare samråd 
kring frågan om återvinning för att 
undersöka möjligheterna att utarbeta en 
ändamålsenlig lagstiftning som säkerställer
hög patientsäkerhet. Kommissionen 
uppmanas också att komma till berörda 
utskott i Europaparlamentet inom två 
månader efter det att direktivet antagits för 
att rapportera om vilka framsteg som gjorts 
på detta område.

Or. en
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Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 17
SKÄL 2B (nytt)

(2b) Patientsäkerheten kräver att 
tillverkarna ansluter sig till följande krav 
när det gäller återvinning. Tillverkare skall 
registrera produkten i en ny kategori
medicintekniska produkter som i begränsad 
omfattning kan användas flera gånger. 
Samtidigt skall tillverkarna fastställa ett 
säkert förfarande för återvinning och en 
gräns för hur många gånger produkten kan 
användas.
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder som 
möjliggör extern objektiv kontroll av dessa 
förfaranden och göra det obligatoriskt att 
registrera allt medicinskt bruk av dessa 
produkter.

Or. en

Motivering

Detta kan leda till en legalisering av den återvinning som för närvarande äger rum i hela 
Europa utan möjligheter till objektiv kontroll, vilket innebär större risker att patienter skadas.

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 18
SKÄL 6

(6) Det är nödvändigt att klargöra att det 
faktum att en produkt har ett medicinskt 
syfte är en del av definitionen av en 
medicinteknisk produkt, och att en 
programvara i sig själv kan definieras som 
en medicinteknisk produkt.

utgår

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.
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Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 19
SKÄL 20

(20) Med tanke på den allt större betydelse 
som programvaran spelar för 
medicintekniska produkter, antingen 
fristående eller som en programvara som 
ingår i en produkt, bör validering av 
programvaran i enlighet med den senaste 
tekniken vara ett väsentligt krav.

utgår

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, inledningen (Direktiv 90/385/EEG)

a) medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, programvara, material 
eller annan artikel, vare sig den används 
separat eller i kombination med något slag 
av tillbehör, inklusive den programvara som 
krävs för att produkten skall kunna tillämpas 
på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar, 
och som är tillverkad för att användas för 
medicinska syften för människor vid

a) medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, material eller annan 
artikel, vare sig den används separat eller i 
kombination med något slag av tillbehör, 
inklusive den programvara som krävs för att 
produkten skall kunna tillämpas på rätt sätt 
enligt tillverkarens anvisningar, och som är 
tillverkad för att användas för medicinska 
syften för människor vid

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.
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Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 21
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, strecksats 4a (ny) (Direktiv 90/385/EEG)

- korrigering av synen eller ögats utseende 
genom föremål som sätts på ögat,

Or. en

Motivering

Receptfri försäljning och distribution av kontaktlinser är nu vanligt inom EU vilket innebär 
stora hälso- och säkerhetsrisker för befolkningen. Att inga ögonspecialister har kontaktats 
eller gjort efterkontroller har lett till att kontaktlinser i ökad omfattning används på ett 
felaktigt sätt vilket utsätter användarna för hälsorisker. Att införa en bestämmelse om att 
distribution av kontaktlinser endast kan ske mot giltigt recept vid alla försäljningsställen eller 
beställningar skulle både skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och bevara 
konsumenternas valfrihet. I enlighet med artikel 152.1 i EG-fördraget skall en hög 
hälsoskyddsnivå säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och 
alla gemenskapsåtgärder, inklusive direktivet om medicintekniska produkter som för 
närvarande är föremål för översyn.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 1, PUNKT 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, led ia (nytt) (Direktiv 90/385/EEG)

ia) (nytt) I led a skall följande 
avslutningsfras läggas till:
Alla slags kontaktlinser skall anses vara 
medicintekniska produkter enligt detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

För närvarande omfattas inte kosmetiska linser av reglerna för medicintekniska produkter 
inom EU, i motsats till andra marknader, däribland USA, trots att dessa har samma effekter 
på och medför samma potentiella hälsorisker för ögat om de tillverkas felaktigt eller används 
utan samråd med och kontroller hos en ögonspecialist. I enlighet med artikel 152.1 i 
EG-fördraget skall en hög hälsoskyddsnivå säkerställas vid utformning och genomförande av 
all gemenskapspolitik och alla gemenskapsåtgärder.
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Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 1, PUNKT 1A (ny)

Artikel 2 (Direktiv 90/385/EEG)

Ny artikel 1.1a skall läggas till:
Artikel 2 ersätts med följande:
”Utsläppande på marknaden och 
ibruktagande
1. Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
medicintekniska produkter endast får 
släppas ut på marknaden och/eller tas i 
bruk om de uppfyller kraven i detta direktiv 
när de i vederbörlig ordning har levererats 
och installerats, underhållits och använts 
på avsett sätt. 
2. Medlemsstaterna skall också vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
medicintekniska produkter som säljs över 
Internet, via postorder och via andra 
alternativa distributionskanaler inte medför 
några risker för konsumenternas hälsa och 
säkerhet samt följer alla bestämmelser i 
detta direktiv.”

Or. en

Motivering

I många europeiska länder blir det allt vanligare att kontaktlinser säljs över Internet, via 
postorder eller via andra alternativa distributionskanaler. Detta innebär möjliga hälsorisker 
för EU-medborgarna, eftersom försäljningen då sker utan samråd med eller anvisningar från 
lämpliga specialister. I enlighet med artikel 152.1 i EG-fördraget skall en hög 
hälsoskyddsnivå säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och 
alla gemenskapsåtgärder. 

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 24
ARTIKEL 2, PUNKT 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, inledningen (Direktiv 93/42/EEG)
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”medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, programvara, material 
eller annan artikel, vare sig den används 
separat eller i kombination, inklusive den 
programvara som krävs för att den skall 
kunna tillämpas på rätt sätt enligt 
tillverkarens anvisningar, och som är 
tillverkad för att användas för medicinska 
syften för människor vid”

”medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, material eller annan 
artikel, vare sig den används separat eller i 
kombination, inklusive den programvara 
som krävs för att den skall kunna tillämpas 
på rätt sätt enligt tillverkarens anvisningar, 
och som är tillverkad för att användas för 
medicinska syften för människor vid”

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 25
ARTIKEL 2, PUNKT 2

Artikel 4, punkt 2, strecksats 2 (Direktiv 93/42/EEG)

”– specialanpassade produkter släpps ut på 
marknaden och tas i bruk om de uppfyller 
villkoren i artikel 11 i kombination med 
bilaga 8. Produkter i klasserna IIa, IIb och 
III skall åtföljas av den förklaring som avses 
i bilaga 8 och som skall ges till den 
namngivna patienten.”

”– specialanpassade produkter släpps ut på 
marknaden och tas i bruk om de uppfyller 
villkoren i artikel 11 i kombination med 
bilaga 8. Produkter i klasserna IIa, IIb och 
III skall åtföljas av den förklaring som avses 
i bilaga 8 och som på den klart 
identifierbara patientens begäran skall 
tillställas patienten. Förklaringen skall 
förvaras hos sista ledet i leveranskedjan
och alltid finnas att tillgå. Tillverkarens 
namn skall klart framgå av förklaringen.

Or. en

Motivering

Av hänsyn till uppgiftsskyddet måste det gå att säkerställa en patients identitet också genom 
kodning. 

Patienten är i regel inte särskilt intresserad av tillverkaren. Därför verkar det relativt 
omständligt och kostsamt att varje patient skulle få en förklaring med sig hem. I vilket fall 
som helst ter det sig ändamålsenligare att uppgifterna förvaras av läkaren. Förklaringen 
måste entydigt identifiera tillverkaren. Det kan finnas fall då namnet inte räcker.
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Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 26
ARTIKEL 2, PUNKT 6A (ny)

Artikel 13a (ny) (Direktiv 93/42/EEG)

Artikel 2.6 a (ny)
Följande artikel 13a skall läggas till:
”Särskilt förfarande för kontaktlinser
1. Kontaktlinser används i stor 
utsträckning och försäljningen och 
distributionen av dem utan recept är 
förenad med risker; därför skall denna 
artikel uttryckligen gälla kontaktlinser av 
alla slag.
2. För att skydda de europeiska 
konsumenternas hälsa och säkerhet skall 
medlemsstaterna utfärda föreskrifter om att
all försäljning och distribution av 
kontaktlinser skall ske med stöd av giltigt 
recept på alla försäljningsställen, och då 
bevara konsumenternas frihet att själva 
välja auktoriserad försäljare eller platsen 
för köpet.”

Or. en

Motivering

Receptfri försäljning och distribution av kontaktlinser är nu vanligt inom EU vilket innebär 
stora hälso- och säkerhetsrisker för befolkningen. Att inga ögonspecialister har kontaktats 
eller gjort efterkontroller har lett till att kontaktlinser i ökad omfattning används på ett 
felaktigt sätt vilket utsätter användarna för hälsorisker. Att införa en bestämmelse om att 
distribution av kontaktlinser endast kan ske mot giltigt recept vid alla försäljningsställen eller 
beställningar skulle både skydda konsumenternas hälsa och säkerhet och bevara
konsumenternas valfrihet. I enlighet med artikel 152.1 i EG-fördraget skall en hög 
hälsoskyddsnivå säkerställas vid utformning och genomförande av all gemenskapspolitik och 
alla gemenskapsåtgärder, inklusive direktivet om medicintekniska produkter som för 
närvarande är föremål för översyn.
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Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 27
Denna text finns inte i direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG, 98/8/EG

CE-märkningen skall åtföljas av 
identifikationsnumret på det anmälda organ 
som ansvarar för tillämpningen av de 
förfaranden som avses i bilagorna II, IV, V 
och VI. 

Or. en

Motivering

Detta krav medför betydande kostnader för ett företag som önskar eller måste byta anmält 
organ. Tack vare den europeiska databasen (se artikel 14a) har myndigheterna redan idag 
möjlighet att spåra vilka anmälda organ som har certifierat företag och produkter. 

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 28
BILAGA I, PUNKT 1, LED A

Bilaga 1, punkt 9, strecksats 7 (Direktiv 90/385/EEG)

”För produkter som innehåller programvara 
eller som i sig är medicinsk programvara
måste programvaran valideras i enlighet med 
den senaste tekniken och med beaktande av 
principerna för utvecklingslivscykel, 
riskhantering, validering och kontroll.”

”För produkter som innehåller programvara 
måste programvaran valideras i enlighet med 
den senaste tekniken och med beaktande av 
principerna för utvecklingslivscykel, 
riskhantering, validering och kontroll.”

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 29
BILAGA II, PUNKT 1, LED B

Bilaga 1, punkt 7.4, stycke 1a (nytt) (Direktiv 93/42/EEG)

Det anmälda organet skall verifiera ämnets 
användbarhet. EMEA eller de behöriga 
myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna skall endast 
tillhandahålla ett vetenskapligt utlåtande 
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om ämnets kvalitet och säkerhet.

Or. en

Motivering

En tydligare rollfördelning mellan anmälda organ och EMEA/behöriga myndigheter gör det 
möjligt att förhindra att godkännande av medicintekniska produkter med utförligt 
dokumenterade inkorporerade läkemedelsubstanser i praktiken behandlas som läkemedel, 
vilket ökar kostnaderna och tidsåtgången oproportionerligt mycket utan att medföra några 
fördelar för patienterna.

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 30
BILAGA II, PUNKT 1, LED E

Bilaga 1, punkt 12.1a (Direktiv 93/42/EEG)

”12.1a För produkter som innehåller 
programvara eller som i sig är medicinsk 
programvara måste programvaran valideras 
i enlighet med den senaste tekniken och med 
beaktande av principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll.”

”12.1a För produkter som innehåller 
programvara måste programvaran valideras i 
enlighet med den senaste tekniken och med 
beaktande av principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll.”

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 31
BILAGA II, PUNKT 1, LED E

Bilaga 1, punkt 12.1a (Direktiv 93/42/EEG)

”12.1a För produkter som innehåller 
programvara eller som i sig är medicinsk 
programvara måste programvaran 
valideras i enlighet med den senaste 
tekniken och med beaktande av principerna 
för utvecklingslivscykel, riskhantering, 

”12.1a För produkter som innehåller 
programvara skall det beträffande denna 
programvara tas hänsyn till principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll.”
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validering och kontroll.”

Or. en

Motivering

Uttrycket validering bör ersättas för att onödig insamling av uppgifter skall kunna undvikas.

Ändringsförslag från Charlotte Cederschiöld

Ändringsförslag 32
BILAGA II, PUNKT 1, LED G, LED II

Bilaga 1, punkt 13.3, led b (Direktiv 93/42/EEG)

”b) De uppgifter som är absolut nödvändiga 
för att användaren skall kunna identifiera 
produkten och förpackningens innehåll, 
inklusive dess kod enligt en internationellt 
erkänd allmän nomenklatur för 
medicintekniska produkter.”

”b) De uppgifter som är absolut nödvändiga 
för att användaren skall kunna identifiera 
produkten och förpackningens innehåll.”

Or. en

Motivering

Att förse produkter, förpackningar och bruksanvisningar med fler koder ökar bara de 
administrativa kostnaderna utan att medföra några fördelar för patienterna. Koderna från 
Global Medical Device Nomenclature (GMDN) används redan i övervakningsrapporter, så 
att myndigheterna kan bedöma tänkbara risker.

Ändringsförslag från Glenis Willmott

Ändringsförslag 33
BILAGA II, PUNKT 8, LED E

Bilaga 8, punkt 5, inledningen (Direktiv 93/42/EEG)

”5. Tillverkaren skall för specialanpassade 
produkter åta sig att upprätta ett system för 
att granska uppgifter om produkter som 
släppts ut på marknaden och hålla det 
aktuellt, inklusive de uppgifter som krävs 
enligt bilaga 10, samt att införa lämpliga 
metoder för att vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Detta åtagande skall 
innefatta en skyldighet för tillverkaren att 

”5. Tillverkaren skall för specialanpassade 
produkter åta sig att granska uppgifter om 
produkter som släppts ut på marknaden, 
samt att införa lämpliga metoder för att vidta 
nödvändiga korrigerande åtgärder. Detta 
åtagande skall innefatta en skyldighet för 
tillverkaren att underrätta de behöriga 
myndigheterna om följande förhållanden, 
olyckstillbud och motsvarande 
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underrätta de behöriga myndigheterna om 
följande förhållanden omedelbart efter det 
att denne fått kännedom om dem:

korrigerande åtgärder omedelbart efter det 
att denne fått kännedom om dem:

Or. en

Motivering

Tillverkare av specialanpassade produkter har de bästa möjligheterna att spåra sina 
produkter, eftersom de känner patienten vid namn. Det systematiska förfarande som krävs här 
(införande av ISO 13485) innebär årliga merkostnader på ca 2 000–5 000 EUR för 
tandtekniker, optiker och dem som framställer hörapparater och ortopediska skor m.fl. Det 
finns ingen motivering till detta, eftersom en lydelse i allmänna ordalag är tillräcklig för att 
utesluta riskerna.

Ändringsförslag från Zuzana Roithová

Ändringsförslag 34
BILAGA II, PUNKT 9, LED A

Bilaga 9, kapitel I, punkt 1.4 (Direktiv 93/42/EEG)

”Fristående programvara skall anses vara 
en aktiv medicinteknisk produkt.”

utgår

Or. en

Motivering

Programvaran i sig kan inte utgöra en medicinteknisk produkt.


