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Angående: Muntlig fråga till kommissionen vid miljöutskottets sammanträde

Den 29 mars 2007 fattade Europaparlamentet beslut om ändring av direktiv 93/42/EEG om 
medicintekniska produkter. Jag var då föredragande i utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet (ENVI) i detta ärende. Redan 2006 uppmärksammades det att det inte 
finns några enhetliga bestämmelser i EU om återanvändning av medicintekniska produkter 
som egentligen är avsedda för engångsbruk, trots att detta var och fortfarande är gängse praxis 
i några medlemsstater såsom exempelvis Tyskland. För närvarande är det på detta område för 
stora skillnader mellan medlemsstaterna. I några få medlemsstater är återanvändning tillåten, 
och dessa har infört riktlinjer för detta. I några andra medlemsstater är återanvändning helt 
förbjuden, men i de flesta av EU:s länder finns det inga klara regler. Detta måste ändras så 
snart som möjligt.

Huvudproblemet ligger enligt min uppfattning i det faktum att det visserligen finns en 
noggrann definition av produkter för engångsbruk (se direktiv 2007/47/EG, enligt vilket en 
produkt för engångsbruk är en produkt ”som är avsedd att användas en gång och för en enda 
patient”) men att tillverkarna delvis deklarerar sina produkter på olika sätt. När en 
engångsprodukt används första gången är tillverkaren ansvarig men när den återanvänds är 
den behandlande läkaren och kliniken ansvariga. Detta är läkarna tyvärr ofta inte medvetna 
om.

Vid sina samtal med kommissionen fick parlamentet löfte om att en rapport om detta problem 
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skulle offentliggöras inom två år. Hittills har tyvärr ingenting hänt. Visserligen anordnades 
den 5 december 2008 en workshop och dessutom ett samråd om detta ämne. Fortfarande har 
såvitt jag vet emellertid inga konkreta åtgärder vidtagits.

Det är enligt min uppfattning absolut nödvändigt att kommissionen äntligen skrider till 
handling och utarbetar konkreta förslag om bestämmelser om återanvändning av 
medicintekniska produkter. På detta område finns det en gråzon, som inte längre kan få finnas
kvar. Det har redan hänt att människor har avlidit för att de har blivit infekterade genom 
återanvända medicintekniska produkter, som egentligen var avsedda för engångsbruk. Det kan 
vi inte längre acceptera. Ofta vet varken patient eller läkare när det rör sig om återanvändning 
av en produkt. Här är ett klargörande absolut nödvändigt. EU har en skyldighet att garantera 
en hög nivå på hälsoskyddet. Denna skyldighet måste omedelbart fullgöras. Vi får inte längre 
äventyra medborgarnas hälsa i onödan.

Min fråga till kommissionen lyder därför på följande sätt:

• När kommer kommissionen att lägga fram ett förslag om bestämmelser om 
återanvändning av medicintekniska produkter som egentligen är avsedda för 
engångsbruk?


