
PA\621383SV.doc PE 376.323v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004

«
«««

«
«
«««

«
«

«
2009

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

PRELIMINÄR VERSION
2005/0263(COD)

29.6.2006

FÖRSLAG TILL YTTRANDE
från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

över 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
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

Föredragande (*): Anneli Jäätteenmäki

(*) Förstärkt samarbete mellan utskott – artikel 47 i arbetsordningen



PE 376.323v01-00 2/12 PA\621383SV.doc

SV

PA_Legam



PA\621383SV.doc 3/12 PE 376.323v01-00

SV

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden välkomnar syftet med detta förslag till direktiv om ändring av tre olika direktiv. 
Erfarenheten från senare år efter antagandet av direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter nödvändiggjorde denna reform av bestämmelserna. Behovet av förbättrat 
genomförande av de befintliga bestämmelserna motiverar förslaget.

När det gäller direktivets tillämpningsområde stöder föredraganden kommissionens åsikt att 
återvinningen av medicintekniska produkter inte bör ingå i denna reform av bestämmelserna.
Hon uppmanar emellertid kommissionen att överväga framtida lagstiftningsarbete på detta 
område, efter eftertanke och samråd.

Ett problem med definitionen av begreppet medicinteknisk produkt kan bestå i att en viss 
produkt omfattas av definitionen i detta direktiv och samtidigt omfattas av tillämpningsområdet 
för andra direktiv, exempelvis dem om läkemedel, kosmetika och så vidare. I detta fall bör
man, när det avgörs vilket direktiv som skall tillämpas, utgå från en utvärdering av produktens 
huvudsakliga avsedda ändamål och därmed sammanhängande relevanta funktion och effekt.

Huvudmålet med ändringsförslagen är att stärka de aspekter som gäller patientsäkerhet, 
folkhälsa och ämnenas säkerhet och kvalitet. För att nå dessa mål förordar föredraganden i 
vissa artiklar en tydligare ordalydelse, som bör medföra ökad rättslig säkerhet för de berörda. 
När det gäller patientsäkerheten är det föredragandens mål att understryka kravet på att 
kopierade produkter bör omfattas av samma kategori och lagstiftning som originalprodukterna.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 2A (nytt)

(2a) När det gäller återvinning bör 
kommissionen ägna sig åt ytterligare 
eftertanke och utökat samråd i syfte att 
undersöka en möjlig utveckling av lämplig 
lagstiftning som garanterar en hög nivå på
patientsäkerheten.
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Ändringsförslag 2
SKÄL 15

(15) För att ytterligare garantera människors 
hälsa och säkerhet är det nödvändigt att vidta 
åtgärder för en mer konsekvent tillämpning 
av bestämmelserna om hälsoskyddsåtgärder.

(15) För att ytterligare garantera människors 
hälsa och säkerhet är det nödvändigt att vidta 
åtgärder för en mer konsekvent tillämpning 
av bestämmelserna om hälsoskyddsåtgärder
och särskilt att se till att produkterna inte 
innebär några risker för patienternas hälsa 
och säkerhet vid användningen.

Motivering

Av folkhälsoskäl ansvarar medlemsstaterna för att produkterna under sin livslängd används 
korrekt på medlemsstaternas territorium.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, inledningen (direktiv 93/42/EEG)

”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 
av tillverkaren är avsedd att användas i 
specifikt diagnostiskt syfte och som krävs 
för att den skall kunna tillämpas på rätt sätt, 
och som av tillverkaren är avsedd att 
användas för människor vid”

Motivering

Endast diagnosprogramvara bör ingå i denna artikel, inte all programvara. Tillägget av 
frasen ”för medicinska syften” skulle kunna möjliggöra uteslutning av vissa produkter från 
direktivets tillämpningsområde. Detta skulle skapa osäkerhet bland användarna, och det finns 
en möjlighet att produkter som inte kontrollerats används för patienter.
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Ändringsförslag 4
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led a, sista stycket (direktiv 93/42/EEG)

ia) I led a skall sista stycket ersättas med 
följande:
”och som inte 

– uppnår sin huvudsakliga, avsedda verkan 
i eller på människokroppen med hjälp av 
farmakologiska, immunologiska eller 
metaboliska medel, men som kan 
understödjas i sin funktion av sådana 
medel,

– genom sin form, eller genom det sätt på
vilket tillverkaren presenterar den eller 
släpper ut den på marknaden, hos 
människor allmänt framkallar intrycket av 
att produkten har medicinska egenskaper 
för behandling eller förebyggande av 
sjukdom hos människan.”

(Första delen är hämtad från det ursprungliga direktivet.)

Motivering

Patientsäkerheten måste garanteras. Skillnaden mellan medicintekniska produkter och 
läkemedel måste göras tydligare. Kopierade produkter måste omfattas av samma kategori 
som originalprodukterna.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED I

Artikel 1, punkt 5, led c (direktiv 93/42/EEG)

”c) sådana läkemedel som avses i 
direktiv 2001/83/EG; vid bedömningen av 
om en produkt skall omfattas av 
direktiv 2001/83/EG eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga verkningssätt,”

”c) sådana läkemedel som avses i 
direktiv 2001/83/EG; vid bedömningen av 
om en produkt skall omfattas av 
direktiv 2001/83/EG, till följd av 
tillämpningen av definitionen i artikel 1.2 
andra stycket i det direktivet, eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga verkningssätt,”

Motivering
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Analysen av produktens huvudsakliga verkningssätt bör uttryckligen vara relevant endast för 
andra ledet av läkemedelstesterna. Tillämpningen av andra ledet av ett läkemedelstest bör
inte ha företräde framför det första ledet i definitionen.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED IA (nytt)

Artikel 1, punkt 5, led d (direktiv 93/42/EEG)

ia) Led d skall ersättas med följande:

”d) sådana kosmetiska produkter som avses 
i direktiv 76/768/EEG. Vid bedömningen av 
om en produkt omfattas av det direktivet 
eller av det här direktivet skall särskild 
hänsyn tas till produktens huvudsakliga 
avsedda ändamål och relevanta 
verkningssätt.”

(Första meningen är hämtad från det ursprungliga direktivet.)

Motivering

Om en produkt faller inom definitionen för medicinteknisk produkt, och möjligen omfattas av 
tillämpningsområdet för andra direktiv (exempelvis dem om läkemedel, kosmetika, personlig 
skyddsutrustning eller maskiner) bör man, när det avgörs vilket direktiv som bör tillämpas, 
utgå från en utvärdering av produktens huvudsakliga avsedda ändamål och därmed 
sammanhängande relevanta verkningssätt, i syfte att ge tillverkaren och andra intresserade 
rättslig säkerhet och tydlighet.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, LED 1, LED G

Artikel 1, punkt 6 (direktiv 93/42/EEG)

g) Punkt 6 skall utgå. g) Punkt 6 skall ersättas med följande:

”6. Det här direktivet är inte tillämpligt på
sådan personlig skyddsutrustning som 
avses i direktiv 89/686/EEG. Vid 
bedömningen av om en produkt omfattas 
av det direktivet skall särskild hänsyn tas 
till produktens huvudsakliga avsedda 
ändamål och relevanta verkningssätt.”

(Formuleringen är delvis hämtad från det ursprungliga direktivet.)
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Motivering

Om en produkt faller inom definitionen för medicinteknisk produkt, och möjligen omfattas av 
tillämpningsområdet för andra direktiv (exempelvis dem om läkemedel, kosmetika, personlig 
skyddsutrustning eller maskiner) bör man, när det avgörs vilket direktiv som bör tillämpas, 
utgå från en utvärdering av produktens huvudsakliga avsedda ändamål och därmed 
sammanhängande relevanta verkningssätt, i syfte att ge tillverkaren och andra intresserade 
rättslig säkerhet och tydlighet.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, LED 2

Artikel 4, stycke 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 
måste åtföljas av den förklaring som avses i 
bilaga 8 och som skall ges till den namngivna 
patienten.”

Motivering

Ingen motivering behövs. Det behövs tydliga formuleringar för att garantera en hög nivå på
genomförandet och i slutändan på konsumentskyddet.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, LED 4, LED B

Artikel 11, punkt 14 (direktiv 93/42/EEG)

b) Följande punkt skall läggas till: utgår

”14. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.2, anta 
bestämmelser som tillåter att 
bruksanvisningar tillhandahålls på andra 
sätt.”

Motivering

Information för en säker och korrekt användning av medicintekniska produkter bland 
behöriga yrkesgrupper bör även kunna tillhandahållas genom nya kommunikationskanaler 
(till exempel e-märkning). Den nya artikel 11.14 bör utgå, och avsnitt 13.1 i bilaga I bör 
därför ändras.
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Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, LED 13

Artikel 20, punkt 1, stycke 2 (direktiv 93/42/EEG)

Detta påverkar inte medlemsstaternas och de 
anmälda organens skyldighet att informera 
varandra och utfärda varningar och inte 
heller de berörda personernas straffrättsliga 
skyldighet att informera.

Detta påverkar inte medlemsstaternas och de 
anmälda organens skyldighet att informera 
varandra och utfärda varningar, i det 
sammanhang som anges i artikel 10.1, och 
inte heller de berörda personernas 
straffrättsliga skyldighet att informera.

Motivering

För tydlighetens skull bör man hänvisa till artikel 10.1, som behandlar händelser efter det att 
produkterna har släppts ut på marknaden.

Ändringsförslag 11
BILAGA II, LED 1, LED B

Bilaga I, punkt 7.4, styckena 1–3 (direktiv 93/42/EEG)

”7.4. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 2001/83/EG, och som kan ha en 
verkan på kroppen utöver produktens 
verkan, skall ämnets kvalitet, säkerhet och 
användbarhet kontrolleras i enlighet med de 
metoder som anges i direktiv 2001/83/EG. 

”7.4. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel 
enligt definitionen i artikel 1 i 
direktiv 2001/83/EG, och som kan ha en 
verkan på kroppen utöver produktens 
verkan, skall ämnets kvalitet, säkerhet och 
användbarhet kontrolleras i enlighet med de 
relevanta metoder som anges i bilaga I till
direktiv 2001/83/EG. 

För ett ämne som

– redan har beviljats ett 
gemenskapsgodkännande för försäljning 
som läkemedel i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 2309/93 eller 
förordning (EG) nr 726/2004,

eller

– faller inom tillämpningsområdet för 
bilagan till förordning (EG) nr 726/2004, 

eller
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– är ett ämne som härrör från blod från 
människa
skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om ämnets 
kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande skall 
EMEA beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om inkorporeringen av ämnet i 
produkten.

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av en av de behöriga myndigheter 
som utsetts av medlemsstaterna i enlighet 
med direktiv 2001/83/EG eller av
Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMEA) 
om ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt 
yttrande skall den behöriga myndigheten 
eller EMEA beakta tillverkningsprocessen 
och uppgifterna om huruvida 
inkorporeringen av ämnet i produkten är 
lämplig enligt det anmälda organets beslut.

För andra ämnen skall det anmälda organet, 
efter att ha verifierat ämnets användbarhet 
som en integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande om ämnets kvalitet och säkerhet av 
en av de behöriga myndigheter som utsetts 
av medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG. I sitt yttrande skall den 
behöriga myndigheten i fråga beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifterna om 
inkorporeringen av ämnet i produkten.

För ett ämne som härrör från blod från 
människa skall det anmälda organet, efter 
att ha verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande om ämnets kvalitet och säkerhet av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA). I sitt yttrande skall EMEA beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifterna om 
huruvida inkorporeringen av ämnet i 
produkten är lämplig enligt det anmälda 
organets beslut.

Motivering

Det nuvarande systemet, som tillåter de anmälda organen att inhämta yttranden från någon 
av de relevanta nationella myndigheterna, bör bibehållas för att garantera omgående och 
kostnadseffektiv bedömning av det berörda ämnets säkerhet och kvalitet.

Ändringsförslag 12
BILAGA II, LED 1, LED B

Bilaga I, punkt 7.4, stycke 4 (direktiv 93/42/EEG)
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Om förändringar görs av ett ämne som ingår 
i en medicinteknisk produkt, särskilt i 
samband med tillverkningsprocessen, skall de 
bedömas i enlighet med bestämmelserna 
för utvärdering av förändringar av 
läkemedel i kommissionens förordningar 
(EG) nr 1084/2003 och (EG) nr 1085/2003.
Det anmälda organet skall informeras om 
alla förändringar och skall samråda med den
behöriga myndigheten för läkemedlen i fråga 
(dvs. den som var med i det inledande 
samrådet) för att bekräfta att ämnets kvalitet 
och säkerhet bibehålls och för att säkerställa 
att förändringarna inte har några negativa 
konsekvenser för det fastställda nytta-
/riskförhållandet för tillsatsen av ämnet i den 
medicintekniska produkten.

Om förändringar görs av ett ämne som ingår 
i en medicinteknisk produkt, särskilt i 
samband med tillverkningsprocessen, skall 
det anmälda organet informeras om alla 
förändringar och skall samråda med den 
behöriga myndigheten för läkemedlen i fråga 
(dvs. den som var med i det inledande 
samrådet) för att bekräfta att ämnets kvalitet 
och säkerhet bibehålls och för att säkerställa 
att förändringarna inte har några negativa 
konsekvenser för det fastställda nytta-
/riskförhållandet för tillsatsen av ämnet i den 
medicintekniska produkten.

Motivering

Det nuvarande systemet, som tillåter de anmälda organen att inhämta yttranden från någon 
av de relevanta nationella myndigheterna, bör bibehållas för att garantera omgående och 
kostnadseffektiv bedömning av det berörda ämnets säkerhet och kvalitet.

Ändringsförslag 13
BILAGA II, LED 1, LED F

Bilaga I, punkt 13.1, stycke 1 (direktiv 93/42/EEG)

f) I punkt 13.1 skall första stycket ersättas 
med följande:

f) Punkt 13.1 skall ersättas med följande:

”13.1. Varje produkt skall åtföljas av de 
upplysningar som behövs för att produkten 
skall kunna användas på ett säkert och 
korrekt sätt, med tanke på den utbildning 
och kunskap de eventuella användarna har, 
och för att tillverkaren skall kunna 
identifieras.”

”13.1. Varje produkt skall tillhandahållas 
tillsammans med de upplysningar som 
behövs för att produkten skall kunna 
användas på ett säkert sätt enligt vad som är 
avsett, med tanke på den utbildning och 
kunskap de eventuella användarna har, och 
för att tillverkaren skall kunna identifieras.

Dessa upplysningar omfattar uppgifterna 
på märkningen och i bruksanvisningen.
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I så stor utsträckning som möjligt och 
lämpligt skall de upplysningar som är 
nödvändiga för att produkten skall kunna 
användas på ett säkert sätt finnas på själva 
produkten eller på varje produkts 
emballage eller i förekommande fall på
försäljningsförpackningen. Om det inte är 
lämpligt att förpacka varje produkt för sig 
skall upplysningarna medfölja en eller 
flera produkter.

En bruksanvisning skall medfölja varje 
produkt med hjälp av ett 
informationssystem som motsvarar den 
tekniska utvecklingen. Tillhandahållandet 
av bruksanvisningar på andra sätt än i 
pappersform får endast övervägas för 
medicintekniska produkter som är avsedda 
att användas av hälso- och 
sjukvårdspersonal vid hälso- och 
sjukvårdsinrättningar. I sådana fall måste 
tillverkaren ge hälso- och 
sjukvårdsinrättningarna möjlighet att 
omgående beställa informationen i 
pappersform. Ett undantag gäller för 
produkter i klasserna I eller IIa, som inte 
behöver åtföljas av en bruksanvisning om 
de kan användas på ett säkert sätt även 
utan en sådan.”

(Texten är hämtad från det ursprungliga direktivet.)

Motivering

Information för en säker och korrekt användning av medicintekniska produkter bland 
behöriga yrkesgrupper bör även kunna tillhandahållas genom nya kommunikationskanaler 
(till exempel e-märkning). Den nya artikel 11.14 bör utgå, och avsnitt 13.1 i bilaga I bör 
därför ändras.

Ändringsförslag 14
BILAGA II, LED 1, LED G, LED II

Bilaga I, punkt 13.3, led b (direktiv 93/42/EEG)
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”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 nödvändiga för att 
användaren skall kunna identifiera produkten 
och förpackningens innehåll.”

(Texten är hämtad från det ursprungliga direktivet.)

Motivering

Den ”internationellt erkända allmänna nomenklatur” som skrevs in i förslaget bör betraktas 
som en del av informationen från tillverkaren, men det bör inte vara obligatoriskt att använda 
den på märkningen enligt förslaget. Skyldigheten att förse produktmärkningarna med en 
sådan kod, som ständigt uppdateras, skulle kunna leda till att märkningarna ofta ändrades, 
vilket innebär en avsevärd kostnad för industrin utan att öka produktsäkerheten.

Ändringsförslag 15
BILAGA II, LED 9, LED B

Bilaga IX, kapitel II, punkt 2.6 (direktiv 93/42/EEG)

”2.6 Vid beräkningen av den varaktighet som 
avses i punkt 1.1 i kapitel I betyder 
kontinuerlig användning en oavbruten faktisk 
användning av produkten för det avsedda 
ändamålet. När användningen av produkten 
avbryts så att produkten omedelbart kan 
ersättas av samma eller en identisk produkt 
skall detta också betraktas som kontinuerlig 
användning av produkten.”

”2.6 Vid beräkningen av den varaktighet som 
avses i punkt 1.1 i kapitel I betyder 
kontinuerlig användning en oavbruten faktisk 
användning av produkten för det avsedda 
ändamålet. När användningen av produkten 
avbryts så att produkten omedelbart kan 
ersättas av samma eller en identisk produkt 
skall detta också betraktas som kontinuerlig 
användning av produkten, om det inte kan 
påvisas att en sådan ersättning undanröjer 
risker i samband med kontinuerlig 
användning av produkten.”

Motivering

Det nuvarande förslaget kan påverka klassificeringen av olika produkter genom att placera 
dem i en högre klass, vilket inte kan motiveras eftersom varaktigheten i kontakten mellan en 
produkt och en patient inte är den enda faktorn när riskklassificeringen avgörs. 
Varaktigheten i kontakten mellan produkt och patient bör fastställas med koppling till en 
analys av riskerna med en sådan kontakt.


