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Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar återge delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt, vilka inte har ändrats i förslaget till akt, ska 
dessa markeras med fet stil. Eventuella strykningar i sådana delar ska 
markeras enligt följande: [...].
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2012)0541),

– med beaktande av artiklarna 294.2, 114 och 168.4c i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0317/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
14 februari 20131,

– efter att ha hört Regionkommittén,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-0000/2013).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.



PE506.196v01-00 6/59 PR\928989SV.doc

SV

Ändringsförslag 1

Förslag till förordning
Skäl 5a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5a) Det stora antalet små och medelstora 
företag som är verksamma inom in 
vitro-diagnostik bör beaktas i regleringen 
av det området för att undvika hälso- och 
säkerhetsrisker.

Or. en

Ändringsförslag 2

Förslag till förordning
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) För att säkerställa högsta möjliga 
hälsoskydd bör reglerna för 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som tillverkas och 
används, inklusive för mätning och 
erhållande av resultat, inom en enda 
vårdinstitution förtydligas och förstärkas.

(9) För att säkerställa högsta möjliga 
hälsoskydd bör reglerna för 
medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik som tillverkas och 
används, inklusive för mätning och 
erhållande av resultat, inom en enda 
vårdinstitution förtydligas och förstärkas 
utan att man lägger onödiga bördor på de 
medicinska fackmän som använder 
medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.

Or. en

Motivering

Knutet till ändringsförslag 37. De särskilda behoven för patienter eller grupper av patienter 
ska respekteras.
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Ändringsförslag 3

Förslag till förordning
Skäl 26

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(26) Medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik bör som en allmän regel 
vara försedda med CE-märkning som visar 
att de överensstämmer med denna 
förordning, så att de omfattas av den fria 
rörligheten för varor inom unionen och kan 
tas i bruk för sitt avsedda ändamål. 
Medlemsstaterna bör inte, av skäl som rör 
kraven i denna förordning, försöka hindra 
att produkterna släpps ut på marknaden 
eller tas i bruk.

(26) Medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik bör som en allmän regel 
vara försedda med CE-märkning som visar 
att de överensstämmer med denna 
förordning, så att de omfattas av den fria 
rörligheten för varor inom unionen och kan 
tas i bruk för sitt avsedda ändamål. 
Medlemsstaterna bör inte, av skäl som rör 
kraven i denna förordning, försöka hindra 
att produkterna släpps ut på marknaden 
eller tas i bruk. Medlemsstaterna bör dock 
tillåtas fatta beslut om de vill begränsa 
användningen av alla särskilda typer av 
utrustning för in vitro-diagnostik med 
hänsyn till aspekter som inte omfattas av 
denna förordning.

Or. en

Motivering

Knutet till ändringsförslag 13. Europeiska unionens policy har länge varit att frågan om 
huruvida genetisk testning ska tillåtas, förbjudas eller tillåtas inom ramen för förnuftig etisk 
teknik som till exempel genetisk testning av preimplantation, faller under 
subsidiaritetsprincipen. Medlemsstater som tillåter dessa typer av tester bör se till att de 
följer standarderna i denna förordning, men medlemsstater som vill förbjuda dem i enlighet 
med sin nationella etiska debatt bör även i fortsättningen ha den möjligheten. Formuleringen 
är hämtad från en liknande bestämmelse i förordningen om avancerade terapier.

Ändringsförslag 4

Förslag till förordning
Skäl 44a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(44a) Interventionsstudier av klinisk 
prestanda och andra studier av klinisk 
prestanda som medför risker för 
försökspersonen bör endast tillåtas efter 
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att de undersökts och godkänts av en 
etikkommitté.

Or. en

Motivering

Med hänsyn till debatten om förordningen om kliniska prövningar anser föredraganden att 
etikkommittéernas roll bör stärkas.

Ändringsförslag 5

Förslag till förordning
Skäl 45a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(45a) Strikta regler för personer som inte 
kan ge informerat samtycke, till exempel 
barn och personer som inte är 
beslutskompetenta, bör fastställas på 
samma nivå som i Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2001/20/EG av den 
4 april 2001 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagar och andra 
författningar rörande tillämpning av god 
klinisk sed vid kliniska prövningar av 
humanläkemedel1. 
_____________
1 EUT L 121, 1.5.2001, s. 34

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om klinisk provning av medicinska produkter är bestämmelserna om 
interventionsstudier av klinisk prestanda väldigt svaga och otydliga. Interventionsstudier av 
klinisk prestanda kan medföra mycket stora risker för patienten, till exempel om det rör sig 
om ryggmärgsprover. Därför måste bestämmelserna specificeras. Förslaget vill behålla 
åtminstone skyddsstandarden som garanteras för kliniska prövningar med medicinska 
produkter sedan 2001 genom direktiv 2001/20/EG.
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Ändringsförslag 6

Förslag till förordning
Skäl 59

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59) Denna förordning värnar de 
grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns bland annat i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt människans 
värdighet, personlig integritet, skydd av 
personuppgifter, frihet för konsten och 
vetenskapen, näringsfrihet och rätt till 
egendom. Dessa rättigheter och principer 
bör ligga till grund för medlemsstaternas 
tillämpning av denna förordning.

(59) Denna förordning värnar de 
grundläggande rättigheter och principer 
som erkänns bland annat i Europeiska 
unionens stadga om de grundläggande 
rättigheterna, särskilt människans 
värdighet, personlig integritet, principen 
om fritt och informerat samtycke för den 
berörda personen, skydd av 
personuppgifter, frihet för konsten och 
vetenskapen, näringsfrihet och rätt till 
egendom, såväl som konventionen om 
mänskliga rättigheter och biomedicin 
samt tilläggsprotokollet till den 
konventionen rörande genetisk testning 
för hälsosyften. Dessa rättigheter och 
principer bör ligga till grund för 
medlemsstaternas tillämpning av denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Principen om fritt och informerat samtycke är en huvudpunkt i artikel 3 i stadgan och bör 
nämnas här. 

Ändringsförslag 7

Förslag till förordning
Skäl 59a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59a) Principen om informerat samtycke 
vilken är en av huvudpunkterna i stadgan 
om de grundläggande rättigheterna och i 
vissa dokument från internationella 
organisationer såsom Europarådet och 
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organisationen för ekonomiskt samarbete 
och utveckling bör respekteras i denna 
förordning. Kvaliteten på de 
medicintekniska produkterna för in vitro-
diagnostik och ramen för tillämpningen 
av dessa är viktiga, särskilt med avseende 
på DNA-tester. Därför bör ett kapitel om 
informerat samtycke infogas.

Or. en

Motivering

Knutet till ändringsförslag 31. Principen om fritt och informerat samtycke är en huvudpunkt i 
artikel 3 i stadgan och bestämmelser kring efterlevnaden av denna princip bör därför tas upp 
i förordningen.

Ändringsförslag 8

Förslag till förordning
Skäl 59b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(59b) Denna förordning värnar 
Förenta nationernas konvention av den 
13 december 2006 om rättigheter för 
personer med funktionsnedsättning som 
den 23 december 2010 ratificerades av 
Europeiska union och där signatärerna 
särskilt åtar sig att främja, skydda och 
säkerställa det fulla och lika utövandet av 
alla mänskliga rättigheter och 
grundläggande friheter för alla personer 
med funktionsnedsättning och att främja 
respekten för deras inneboende värde, 
bland annat genom att förbättra 
kunskaperna om kapaciteten hos personer 
med funktionsnedsättning och vad dessa 
personer kan tillföra.

Or. de

Motivering

Europeiska unionen har ratificerat FN-konventionen om personer med funktionsnedsättning. 
Detta bör framgå i förordningen.
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Ändringsförslag 9

Förslag till förordning
Skäl 60

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(60) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om 
anpassning till den tekniska utvecklingen 
av de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda, de uppgifter som bör ingå i den 
tekniska dokumentationen, de uppgifter 
som EU-försäkran om överensstämmelse 
och de anmälda organens intyg minst 
måste innehålla, de minimikrav som de 
anmälda organen ska uppfylla, 
klassificeringskriterierna, förförandena för 
bedömning av överensstämmelse och den 
dokumentation som ska lämnas vid 
ansökan om studier av klinisk prestanda, 
upprättande av ett UDI-system, 
upprättande av ett UDI-system; 
information som ska lämnas vid 
registrering av medicintekniska produkter 
och vissa ekonomiska aktörer; strukturen 
för och storleken på avgifterna för att utse 
och övervaka anmälda organ; den 
information som är tillgänglig för 
allmänheten när det gäller studier av 
klinisk prestanda. antagande av 
förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Det är särskilt viktigt att 
kommissionen genomför lämpliga samråd 
under sitt förberedande arbete, även på 
expertnivå. Kommissionen bör, då den 
förbereder och utarbetar delegerade akter, 

(60) För att man ska kunna upprätthålla en 
hög hälso- och säkerhetsnivå bör 
befogenheten att anta akter i enlighet med 
artikel 290 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt 
delegeras till kommissionen i fråga om de
minimikrav som de anmälda organen ska 
uppfylla, klassificeringskriterierna, 
förförandena för bedömning av 
överensstämmelse och den dokumentation 
som ska lämnas vid ansökan om studier av 
klinisk prestanda, upprättande av ett 
UDI-system. upprättande av ett 
UDI-system; information som ska lämnas 
vid registrering av medicintekniska 
produkter och vissa ekonomiska aktörer; 
strukturen för och storleken på avgifterna 
för att utse och övervaka anmälda organ; 
den information som är tillgänglig för 
allmänheten när det gäller studier av 
klinisk prestanda. antagande av 
förebyggande hälsoskyddsåtgärder på 
unionsnivå; de uppgifter som 
referenslaboratorier i Europeiska unionen 
ska utföra och de kriterier de måste 
uppfylla samt strukturen för och storleken 
på avgifterna för deras vetenskapliga 
yttranden. Dock bör väsentliga delar i 
denna förordning, såsom allmän säkerhet 
och prestandakrav, de delar som ska tas 
upp i den tekniska dokumentationen, 
minimiinnehållet i EU-försäkran om 
överensstämmelse och ändringar eller 
tillägg i förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse endast ändras genom 
det ordinarie lagstiftningsförfarandet. Det 
är särskilt viktigt att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, även på expertnivå. 
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se till att relevanta handlingar översänds 
samtidigt till Europaparlamentet och rådet 
och att detta sker så snabbt som möjligt 
och på lämpligt sätt.

Kommissionen bör, då den förbereder och 
utarbetar delegerade akter, se till att 
relevanta handlingar översänds samtidigt 
till Europaparlamentet och rådet och att 
detta sker så snabbt som möjligt och på 
lämpligt sätt.

Or. en

Motivering

Dessa delar är väsentliga i lagstiftningen och kan därför inte ändras genom delegerade akter, 
i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag 10

Förslag till förordning
Skäl 64

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(64) För att ekonomiska aktörer, anmälda 
organ, medlemsstater och kommissionen 
ska kunna anpassa sig till de ändringar 
som införs genom denna förordning bör 
det införas en tillräckligt lång 
övergångsperiod för denna anpassning 
och för de organisatoriska åtgärder som 
behöver vidtas för tillämpningen av 
förordningen. Innan förordningen börjar 
tillämpas är det särskilt viktigt att 
tillräckligt många anmälda organ har 
utsetts i enlighet med de nya kraven, så att 
det inte uppstår brist på medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik på 
marknaden.

(64) För att ekonomiska aktörer, särskilt 
små och medelstora företag, ska hinna 
anpassa sig till de ändringar som införs 
genom denna förordning och för att 
säkerställa att förordningen tillämpas rätt, 
är det lämpligt att tillåta en tillräckligt 
lång övergångsperiod så att 
organisatoriska arrangemang hinner 
genomföras. Dock bör de delar av 
förordningen som berör medlemsstaterna 
och kommissionen träda i kraft så snart 
som möjligt. Det är särskilt viktigt att 
tillräckligt många anmälda organ har 
utsetts i enlighet med de nya kraven, så 
snart som möjligt, så att det inte uppstår 
brist på medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik på marknaden.

Or. en

Motivering

Se motiveringen till själva betänkandet.
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Ändringsförslag 11

Förslag till förordning
Skäl 65

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(65) För att säkerställa en smidig övergång 
till registreringen av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik, berörda 
ekonomiska aktörer samt intyg bör 
skyldigheten att lämna den relevanta 
informationen till de elektroniska system 
på unionsnivå som införs genom 
förordningen börja gälla fullt ut först 
18 månader efter denna förordnings
tillämpningsdatum. Under denna 
övergångsperiod bör artikel 10 och 
artikel 12.1 a och bi i direktiv 98/79/EG 
fortsätta att gälla. Ekonomiska aktörer och 
anmälda organ som registreras i de berörda 
elektroniska system som föreskrivs på 
unionsnivå bör dock anses uppfylla de 
registreringskrav som medlemsstaterna 
antagit i enlighet med bestämmelserna i 
direktiven, så att man undviker flera 
registreringar.

(65) För att säkerställa en smidig övergång 
till registreringen av medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik bör de 
elektroniska system på unionsnivå som 
införs genom förordningen börja användas 
så snart som möjligt. Ekonomiska aktörer 
och anmälda organ som registreras i de 
berörda elektroniska system som föreskrivs 
på unionsnivå bör anses uppfylla de 
registreringskrav som medlemsstaterna 
antagit i enlighet med bestämmelserna i 
direktiven, så att man undviker flera 
registreringar.

Or. en

Motivering

De elektroniska systemen måste införas så snart som möjligt. Ekonomiska aktörer bör kunna 
delta så snart de är redo.

Ändringsförslag 12

Förslag till förordning
Skäl 67a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(67a) Sedan länge har EU:s policy varit 
att inte lägga sig i nationell politik när det 
gäller att på nationell nivå tillåta, 
förbjuda eller begränsa etiskt 
kontroversiell teknik, till exempel 



PE506.196v01-00 14/59 PR\928989SV.doc

SV

genetiska tester för preimplantation. 
Denna förordning bör inte bryta mot den 
principen och beslutet att tillåta, förbjuda 
eller begränsa denna teknik bör därför 
ligga kvar på nationell nivå. Om en 
medlemsstat tillåter sådan teknik, oavsett 
om det avser med eller utan begränsning, 
ska standarderna i denna förordning 
gälla.

Or. en

Motivering

Europeiska unionens policy har länge varit att frågan om huruvida genetisk testning ska 
tillåtas, förbjudas eller tillåtas inom ramen för förnuftiga etiska tekniska lösningar som till 
exempel genetisk testning av preimplantation, faller under subsidiaritetsprincipen. 
Medlemsstater som tillåter dessa typer av tester bör se till att de följer standarderna i denna 
förordning, men medlemsstater som vill förbjuda dem i enlighet med nationell etisk debatt bör 
fortsätta att ha den möjligheten.

Ändringsförslag 13

Förslag till förordning
Artikel 1 – punkt 7a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7a. Förordningen om medicintekniska 
produkter för in vitro-diagnostik ska inte 
begränsa medlemsstaternas frihet att 
bestämma om de vill begränsa 
användningen av alla typer av produkter 
för in vitro-diagnostik i fråga om aspekter
som inte omfattas av denna förordning.

Or. en

Motivering

Europeiska unionens policy har länge varit att frågan om huruvida genetisk testning ska 
tillåtas, förbjudas eller tillåtas inom ramen för förnuftiga etiska tekniska lösningar som till 
exempel genetisk testning av preimplantation, faller under subsidiaritetsprincipen. 
Medlemsstater som tillåter dessa typer av tester bör se till att de följer standarderna i denna 
förordning, men medlemsstater som vill förbjuda dem i enlighet med nationell etisk debatt bör 
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fortsätta att ha den möjligheten. Formuleringen är hämtad från en liknande bestämmelse i 
förordningen om avancerade terapier.

Ändringsförslag 14

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. instrument, apparat, anordning, 
programvara, implantat, reagens, material 
eller annan artikel som enligt tillverkaren 
är avsedd att, antingen separat eller i 
kombination, användas för människor för 
ett eller flera av följande medicinska 
ändamål:

1. instrument, apparat, anordning, 
programvara, implantat, reagens, material 
eller annan artikel som enligt tillverkaren 
är avsedd att, antingen separat eller i 
kombination, användas för människor för 
ett eller flera av följande direkt eller 
indirekt medicinska ändamål:

– diagnos, profylax, övervakning, 
behandling eller lindring av sjukdom,

– diagnos, profylax, övervakning, prognos,
behandling eller lindring av sjukdom,

– diagnos, övervakning, behandling, 
lindring eller kompensation för en skada 
eller funktionsnedsättning,

– diagnos, övervakning, behandling, 
lindring eller kompensation för en skada 
eller funktionsnedsättning,

– undersökning, utbyte eller ändring av
anatomin eller av en fysiologisk process 
eller ett fysiologiskt tillstånd,

– undersökning, utbyte eller ändring av 
anatomin eller av en fysiologisk process 
eller ett fysiologiskt tillstånd,

– befruktningskontroll eller fertilitetsstöd, – befruktningskontroll eller fertilitetsstöd,
– desinfektion eller sterilisering av någon 
av de ovannämnda produkterna, 

– desinfektion eller sterilisering av någon 
av de ovannämnda produkterna,

– tillhandahållande av information 
rörande direkt eller indirekt påverkan på
hälsan, 

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 avsedda 
funktion av sådana medel.

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 avsedda 
funktion av sådana medel.

Or. en
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Motivering

a) I artikel 2.2 har definitionen av in vitro-diagnostiska medicintekniska produkter utvidgats 
för att täcka tester av prognoser och anlag. Dock har inte definitionen av medicintekniska 
produkter utvidgats på samma sätt. b) Så kallade livsstilstester bör falla under förordningen 
eftersom de kan få enorma konsekvenser för patientens/konsumentens hälsa. Ett utvidgat 
tillämpningsområde är därför viktigt till skydd för patienter och konsumenter i Europa.

Ändringsförslag 15

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – strecksats 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

– om en medfödd missbildning, – om medfödda fysiska eller psykiska 
funktionsnedsättningar,

Or. de

Motivering

Begreppet ”medfödd missbildning” uppfattas av människor med funktionshinder och deras 
företrädare som diskriminerande och bör därför bytas ut.

Ändringsförslag 16

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 2 – stycke 2a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

De medicintekniska produkter för 
in vitro diagnostik som används för 
DNA-tester ska lyda under denna 
förordning.

Or. en

Motivering

Så kallade livsstilstester bör lyda under förordningen eftersom de kan få enorma 
konsekvenser för patientens/konsumentens hälsa. Ett utvidgat tillämpningsområde är därför 
viktigt till skydd för patienter och konsumenter i Europa.
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Ändringsförslag 17

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 8 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8. engångsprodukt: produkt avsedd för en 
enskild patient och för användning vid en 
och samma procedur.

utgår

Denna procedur kan omfatta flera 
användningar eller förlängd användning 
för samma patient. 

Or. en

Motivering

Konceptet med engångsprodukter är inte tillämpligt på in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 18

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 12a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12a. genetiskt test: ett test som utförs i 
hälsosyfte och som omfattar analyser av 
biologiska prover av mänskligt ursprung 
och syftar särskilt till att identifiera de 
genetiska särdrag hos en person vilka 
nedärvs eller förvärvas under den 
prenatala utvecklingen. 

Or. en

Motivering

Föredraganden inför särskilda bestämmelser för genetiska tester. Därför är en definition 
nödvändig. Formuleringen är tagen från Europarådets protokoll.
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Ändringsförslag 19

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 16 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
som tillverkar eller helrenoverar en 
produkt eller som låter konstruera, 
tillverka eller helrenovera en produkt och 
saluför den produkten, i eget namn eller 
under eget varumärke.

16. tillverkare: fysisk eller juridisk person 
med ansvar för utformning, tillverkning, 
förpackning och märkning av produkten 
innan den släpps ut på marknaden i den 
personens namn, oavsett om dessa 
handlingar utförs av den personen eller 
av tredje man för den personens räkning.
De skyldigheter som enligt denna 
förordning åligger tillverkarna ska också 
gälla för de fysiska eller juridiska 
personer som i syfte att under eget namn 
släppa ut produkter på marknaden 
monterar, förpackar, bearbetar, 
helrenoverar eller märker en eller flera 
färdiga produkter och/eller meddelar 
anvisningar om deras avsedda ändamål.

Or. en

Motivering

a) Definitionen av termen ”tillverkare” är otydligare än den i det befintliga direktivet om 
in vitro-diagnostik eftersom viktiga delar (förpackning, märkning) saknas i den nuvarande 
definitionen (98/79/EG, artikel 1 f). Den fysiska eller juridiska person som märker en 
medicinteknisk produkt under sitt eget namn är en tillverkare (se nuvarande lagstiftning). 
b) En tillverkare marknadsför produkter under sitt eget namn. Varumärket fastställs inte av 
tillverkaren.

Ändringsförslag 20

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 21 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan.

21. hälso- och sjukvårdsinstitution: 
organisation vars huvudsakliga syfte är att 
ge vård eller behandling till patienter eller 
att främja folkhälsan. Detta gäller inte 
privata laboratorier för kliniska studier.
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Or. en

Motivering

Förordningen gör vissa undantag för att tillgodose sjukhusens och andra hälso- och 
sjukvårdsinstituts behov. Det bör förtydligas att vissa privatägda laboratorier inte faller 
under denna kategori eftersom de inte bör kunna gynnas av samma undantag.

Ändringsförslag 21

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 25 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

25. organ för bedömning av 
överensstämmelse: organ som utför 
bedömning av överensstämmelse, bland 
annat kalibrering, provning, certifiering 
och kontroll.

25. organ för bedömning av 
överensstämmelse: organ som utför 
bedömning av överensstämmelse, bland 
annat provning, certifiering och kontroll.

Or. en

Motivering

Organ för bedömning av överensstämmelse är aldrig inblandade i kalibreringen av en 
medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik. Medicintekniska produkter för in vitro-
diagnostik ska kalibreras före användning.

Ändringsförslag 22

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 43a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

43a. kalibrator: en mätningsstandard som 
används vid kalibreringen av en produkt.

Or. en

Motivering

Kalibratorer och kontrollmaterial är väldigt olika, inte bara när det gäller deras 
vetenskapliga användningsområden och särdrag, utan också när det gäller reglering, 
eftersom de faktiskt klassificeras enligt andra regler. Därför måste definitionen delas upp i 
två delar, en för kalibratorer och en annan för kontrollmaterial.
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Ändringsförslag 23

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 44

Kommissionens förslag Ändringsförslag

44. kalibrerings- och kontrollmaterial:
varje ämne, material eller artikel som 
enligt tillverkaren antingen ska användas 
för fastställande av måttförhållanden eller
verifiera prestandaegenskaperna hos en 
produkt i samband med det avsedda 
ändamålet.

44. kontrollmaterial: ett ämne, ett material 
eller en artikel som enligt tillverkaren ska 
användas för att verifiera 
prestandaegenskaperna hos en produkt.

Or. en

Motivering

Kalibratorer och kontrollmaterial är väldigt olika, inte bara när det gäller deras 
vetenskapliga användningsområden och särdrag, utan också när det gäller reglering, 
eftersom de faktiskt klassificeras enligt andra regler Därför måste definitionen delas upp i 
två delar, en för kalibratorer och en annan för kontrollmaterial.

Ändringsförslag 24

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 45 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

45. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda och leda en studie av klinisk 
prestanda.

45. sponsor: person, företag, institution 
eller organisation som ansvarar för att 
inleda, leda eller finansiera en studie av 
klinisk prestanda.

Or. en

Motivering

Avsnitt II i bilaga XIII tar upp ytterligare ansvarsområden. Om studien slentrianmässigt 
anses ha fullföljts efter den sista försökspersonens sista besök bortser man från sponsorns 
ansvar när det gäller uppföljning, till exempel arkivering av dokumentationen, den skriftliga 
rapporteringen av den kliniska prövningen och offentliggörandet av resultaten. Tillägget till 
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denna punkt avseende den finansierande sponsorns ansvar motsvarar definitionen i artikel 2e 
i direktiv 2001/20/EG.

Ändringsförslag 25

Förslag till förordning
Artikel 2 – led 48a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

48a. inspektion: en officiell granskning 
som utförs av en behörig myndighet av 
handlingar, anläggningar, register, 
åtgärder för kvalitetssäkring och alla 
andra resurser som enligt den behöriga 
myndighetens bedömning har samband 
med den kliniska prövningen och som kan 
finnas på prövningsstället, hos sponsorn 
och/eller den organisation som 
kontrakterats för forskning eller på andra 
anläggningar som den behöriga 
myndigheten anser behöver inspekteras.

Or. en

Motivering

Till skillnad från förslaget om kliniska prövningar (COM(2012)0369) innehåller den 
föreslagna förordningen inga bestämmelser om inspektioner. Det ska inte vara upp till 
medlemsstaterna att bestämma huruvida studier av klinisk prestanda ska övervakas. Det 
skulle kunna leda till att beslut om att övervaka en studie görs beroende av att nödvändiga 
finansiella medel finns tillgängliga. Dessutom skulle det kunna resultera i att studier av 
klinisk prestanda genomförs företrädesvis i länder som inte bedriver någon 
tillsynsverksamhet.

Ändringsförslag 26

Förslag till förordning
Kapitel II – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Tillhandahållande av produkter, de 
ekonomiska aktörernas skyldigheter, 

CE-märkning och fri rörlighet

Tillhandahållande och användning av 
produkter, de ekonomiska aktörernas 

skyldigheter, CE-märkning och fri rörlighet



PE506.196v01-00 22/59 PR\928989SV.doc

SV

Or. en

Ändringsförslag 27

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 3 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Belägg för att produkten uppfyller de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
ska grunda sig på klinisk evidens i 
enlighet med artikel 47. 

3. Belägg för att produkten uppfyller de 
allmänna kraven på säkerhet och prestanda 
ska inbegripa klinisk evidens i enlighet 
med artikel 47.

Or. en

Motivering

Klinisk evidens tar inte upp samtliga krav på övergripande säkerhet och prestanda, av vilka 
många behandlas på andra sätt. Således bestäms inte krav på kemisk säkerhet, elektrisk 
säkerhet, mekanisk säkerhet, radiologisk säkerhet m.m. av klinisk evidens.

Ändringsförslag 28

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 5 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C i enlighet 
med reglerna i bilaga VII som tillverkas 
och används inom en enda vårdinstitution, 
under förutsättning att tillverkning och 
användning sker uteslutande inom ramen 
för vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen följer standarden
EN ISO 15189 eller någon annan likvärdig 
erkänd standard. Medlemsstaterna kan 
kräva att vårdinstitutionerna förelägger den 
behöriga myndigheten en förteckning över 
sådana produkter som har tillverkats och 
använts inom deras territorier och får 
föreskriva att tillverkning och användning 

5. Med undantag av artikel 59.4 ska kraven 
i denna förordning inte tillämpas på 
produkter i klasserna A, B och C, såvida 
inte dessa produkter är produkter för 
behandlingsvägledande diagnostik, i 
enlighet med reglerna i bilaga VII som 
tillverkas och används inom en enda 
vårdinstitution, under förutsättning att 
tillverkning och användning sker 
uteslutande inom ramen för 
vårdinstitutionens enda 
kvalitetsstyrningssystem, och att 
vårdinstitutionen är ackrediterade enligt
standarden EN ISO 15189 eller någon 
annan likvärdig erkänd standard. 
Medlemsstaterna kan kräva att 
vårdinstitutionerna förelägger den behöriga 
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av de berörda produkterna ska omfattas av 
ytterligare säkerhetskrav.

myndigheten en förteckning över sådana 
produkter som har tillverkats och använts 
inom deras territorier och får föreskriva att 
tillverkning och användning av de berörda 
produkterna ska omfattas av ytterligare 
säkerhetskrav.

Produkter i klass D i enlighet med reglerna 
i bilaga VII ska uppfylla kraven i denna 
förordning, även om de tillverkas och 
används inom en enda vårdinstitution. De 
bestämmelser om CE-märkning som anges 
i artikel 16 och de skyldigheter som avses i 
artiklarna 21–25 ska dock inte tillämpas på 
dem.

Produkter för behandlingsvägledande 
diagnostik och produkter i klass D i 
enlighet med reglerna i bilaga VII ska 
uppfylla kraven i denna förordning, även 
om de tillverkas och används inom en enda 
vårdinstitution. De bestämmelser om 
CE-märkning som anges i artikel 16 och de 
skyldigheter som avses i artiklarna 21–25 
ska dock inte tillämpas på dem.

Or. en

Motivering

Produkter för behandlingsvägledande diagnostik är en särskild kategori produkter som är 
föremål för ökade krav på överensstämmelse jämfört med andra produkter under kategori C. 
I all behandlingsvägledande diagnostik ses produktens konstruktionsunderlag över och den är 
föremål för en utvärdering från europeiska medicinska råd. Ökade krav på överensstämmelse 
är till för att säkerställa att den vägledande diagnostiken är säker och välfungerande.

Ändringsförslag 29

Förslag till förordning
Artikel 4 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
de allmänna kraven på säkerhet och 
prestanda i bilaga I, inklusive 
informationen från tillverkaren, mot 
bakgrund av den tekniska utvecklingen 
och med hänsyn till de avsedda 
användarna eller patienterna.

utgår

Or. en
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Motivering

Övergripande krav på säkerhet och prestanda är väsentliga i lagstiftningen och kan därför 
inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag 30

Förslag till förordning
Artikel 4a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 4a
Genetisk information, rådgivning och fritt 

samtycke
1. En produkt får användas för genetiska 
tester endast om testerna utförs av 
personer inom läkaryrket enligt gällande 
nationell lagstiftning.
2. En produkt får endast användas för 
genetiska tester om försökspersonens 
rättigheter, säkerhet och välbefinnande 
skyddas och den kliniska information som 
genereras under testningen är trovärdig 
och gedigen.
3. Innan en produkt används för ett 
genetiskt test ska den person som avses i 
punkt 1 tillhandahålla lämplig 
information om det genetiska testets art, 
betydelse och sammanhang till 
försökspersonen i fråga.
4. Innan en produkt används för ett 
genetiskt test ska den person som avses i 
punkt 1 tillhandahålla lämplig och 
begriplig genetisk rådgivning till 
försökspersonen utan att föregripa
resultatet. Den genetiska rådgivningen 
ska inbegripa medicinska, etiska, sociala, 
psykologiska och rättsliga aspekter.
Den genetiska rådgivningens utformning 
och tillämpningsområde ska definieras i 
enlighet med konsekvenserna av 
resultaten från testet och deras betydelse 
för personen eller medlemmar i personens 
familj, inbegripet möjliga konsekvenser 
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som rör val i samband med fortplantning. 
5. En produkt får endast användas för 
genetiska tester efter att försökspersonen 
har gett sitt fria och informerade 
samtycke. Detta samtycke ska ges 
uttryckligen i skrift. Samtycket kan när 
som helst dras tillbaka, skriftligt eller 
muntligt.
När det gäller minderåriga ska informerat 
samtycke från föräldrarna eller en laglig 
ställföreträdare ges. Samtycket måste 
återge den minderåriges förmodade vilja 
och kan återkallas när som helst, utan 
negativa följder för den minderårige, När 
det gäller vuxna personer som inte är 
beslutskompetenta att ge informerat 
samtycke ska det informerade samtycket 
ges av den juridiska representanten. 
Samtycket ska återge den berörda 
personens förmodade vilja och kan 
återkallas när som helst, utan negativa 
följder för den personen. 
6. En produkt får endast användas för att 
bestämma kön i samband med prenatala 
diagnoser om detta fyller ett medicinskt 
syfte och om det finns en risk för 
allvarliga könsspecifika nedärvda 
sjukdomar. Genom undantag från 
artikel 2.1 och 2.2 ska samma 
begränsning rörande användningen gälla 
för produkter som inte är avsedda för 
specifika medicinska ändamål.
7. Bestämmelserna i denna artikel om 
användningen av produkter för genetiska 
tester ska inte hindra medlemsstaterna 
från att behålla eller införa mer strikta 
nationella bestämmelser inom detta 
område av skäl som rör hälsoskydd eller 
den allmänna ordningen.

Or. en

Motivering

Se även motiveringen. Detta nya kapitel hänvisar till krav från Europaparlamentet och andra 
internationella institutioner såsom Europarådet och OECD. Genetiska tester bör utföras av 
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en medicinsk fackman efter lämplig genetisk rådgivning Informerat samtycke är en 
företrädesrätt enligt stadgan om de grundläggande rättigheterna och bör därför införas i 
lagstiftningen.

Ändringsförslag 31

Förslag till förordning
Artikel 7 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om de tillämpliga 
harmoniserade standarderna är 
otillräckliga ska kommissionen ges 
befogenhet att anta gemensamma tekniska 
specifikationer avseende de allmänna 
kraven på säkerhet och prestanda enligt 
bilaga I, den tekniska dokumentationen 
enligt bilaga II eller den kliniska evidensen 
och uppföljningen efter utsläppandet på 
marknaden enligt bilaga XII. De 
gemensamma tekniska specifikationerna 
ska antas genom genomförandeakter i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 84.3.

1. Om det inte finns några harmoniserade 
standarder eller om det finns ett behov av 
att ta upp risker för folkhälsan ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
gemensamma tekniska specifikationer 
avseende de allmänna kraven på säkerhet 
och prestanda enligt bilaga I, den tekniska 
dokumentationen enligt bilaga II eller den 
kliniska evidensen och uppföljningen efter 
utsläppandet på marknaden enligt 
bilaga XII. De gemensamma tekniska 
specifikationerna ska antas genom 
genomförandeakter i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 84.3.

Or. en

Motivering

Genom harmoniserade standarder bestäms det vilka grundläggande krav i förordningen som 
är uppfyllda i enlighet med standarden. Kommissionen fastställer vilka standarder som 
erkänns som harmoniserade standarder. Om en harmoniserad standard inte längre 
återspeglar det aktuella läget ska kommissionen avharmonisera den standarden. Därefter ska 
standarden ses över av det behöriga standardiseringsorganet. Därför är första meningen i 
artikel 7, ”... om de tillämpliga harmoniserade standarderna är otillräckliga”, formulerad på 
ett sätt som är upplagt för missförstånd och måste därför tas bort.
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Ändringsförslag 32

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 2 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
den tekniska dokumentationen enligt 
bilaga II mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen.

utgår

Or. en

Motivering

Övergripande krav på säkerhet och prestanda är väsentliga i lagstiftningen och kan därför 
inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget. 

Ändringsförslag 33

Förslag till förordning
Artikel 8 – punkt 7 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Tillverkarna ska se till att produkten 
åtföljs av den information som ska lämnas 
i enlighet med avsnitt 17 i bilaga I på ett av 
unionens officiella språk som lätt kan 
förstås av den avsedda användaren. Den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls 
för användaren får lagstadga om vilket 
eller vilka språk den information som 
tillverkaren ska lämna ska vara avfattad på. 

7. Tillverkarna ska se till att den 
information som ska lämnas om produkten
i enlighet med avsnitt 17 i bilaga I 
tillhandahålls på ett av unionens officiella 
språk som lätt kan förstås av den avsedda 
användaren. Den medlemsstat där 
produkten tillhandahålls för användaren får 
lagstadga om vilket eller vilka språk den 
information som tillverkaren ska lämna ska 
vara avfattad på. 

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I tillhandahållas på 
språket eller språken i den medlemsstat 
där produkten når den avsedda användaren.

För produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
den information som lämnas i enlighet med 
punkt 17 i bilaga I tillhandahållas på ett 
eller flera av de officiella EU-språken i 
den medlemsstat där produkten når den 
avsedda användaren.
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Or. en

Motivering

Det bör vara möjligt att tillhandahålla informationen elektroniskt. Det måste förtydligas att 
informationen ska tillhandahållas på EU:s officiella språk och inte på något annat språk. 
Båda dessa ändringar minskar små och medelstora företags möjliga bördor.

Ändringsförslag 34

Förslag till förordning
Artikel 9 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Hålla den tekniska dokumentationen, 
EU-försäkran om överensstämmelse och i 
förekommande fall en kopia av det 
tillämpliga intyg, inklusive eventuella 
tillägg, som utfärdats i enlighet med 
artikel 43 tillgängliga för de behöriga 
myndigheterna under den tid som anges i 
artikel 8.4.

a) Hålla sammanfattningen av den 
tekniska dokumentationen tillgänglig, 
eller på begäran hålla den tekniska 
dokumentationen, EU-försäkran om 
överensstämmelse och i förekommande fall 
en kopia av det tillämpliga intyg, inklusive 
eventuella tillägg, som utfärdats i enlighet 
med artikel 43 tillgängliga för de behöriga 
myndigheterna under den tid som anges i 
artikel 8.4.

Or. en

Motivering

Tillverkaren har den tekniska dokumentationen tillgänglig eftersom den arkiveras på flera 
ställen i företaget. Alternativt bör sammanfattningen av den tekniska dokumentationen 
tillhandahållas. (Se även arbetsgruppen för global harmonisering: Säkerhet och prestanda 
för medicintekniska produkter.)

Ändringsförslag 35

Förslag till förordning
Artikel 11 – punkt 2 – led e 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

e) att produkten är märkt i enlighet med 
denna förordning och åtföljs av erforderlig 
bruksanvisning och EU-försäkran om 
överensstämmelse,

e) att produkten är märkt i enlighet med 
denna förordning och åtföljs av erforderlig 
bruksanvisning,
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Or. en

Motivering

EU-försäkran om överensstämmelse bör inte följa med produkten. Det finns inget behov av 
detta och det tillför inget mervärde.

Ändringsförslag 36

Förslag till förordning
Artikel 14 – punkt 1 – stycke 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.16 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient.

Första stycket är inte tillämpligt på en 
person som inte är tillverkare enligt 
definitionen i artikel 2.16 men som 
monterar eller anpassar en produkt som 
redan finns på marknaden för att den ska 
användas för en viss patient eller en 
särskild begränsad grupp av patienter 
inom en enskild hälso- och 
sjukvårdsinstitution.

Or. en

Motivering

Frågan om interna tester är väldigt kontroversiell. Kommissionens förslag har väldigt 
begränsad täckning för interna tester av klasserna A, B och C men full täckning för klass D. 
Föredraganden vill i princip behålla förslagets struktur men i särskilda fall tillämpar sjukhus 
tester under klass D för patientens behov. Inte bara i enskilda fall, utan också i riktlinjer för 
till exempel för tidigt födda barn bör det inte krävas en undersökning om överensstämmelse 
av hälso- och sjukvårdsinstitutionen. 

Ändringsförslag 37

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 

1. I EU-försäkran om överensstämmelse 
ska det anges att kraven i denna förordning 
har visats vara uppfyllda. Den ska 
uppdateras regelbundet. I bilaga III anges 
vilka uppgifter som EU-försäkran om 
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överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska översättas till det eller de 
officiella unionsspråk som krävs av den 
medlemsstat där produkten tillhandahålls.

överensstämmelse minst måste innehålla. 
Den ska utfärdas på ett av de officiella 
unionsspråken. 

Or. en

Motivering

I allmänhet innebär översättningar av försäkringar om överensstämmelse till de EU-språk 
som talas i länder där produkterna finns tillgängliga en orimlig administrativ, och alltså 
kostnadsintensiv, börda. Precis som i det nuvarande direktivet bör det räcka att de finns 
tillgängliga på ett av EU-språken.

Ändringsförslag 38

Förslag till förordning
Artikel 15 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 85 för att ändra eller komplettera 
de uppgifter som EU-försäkran om 
överensstämmelse minst måste innehålla 
enligt bilaga III, mot bakgrund av den 
tekniska utvecklingen.

utgår

Or. en

Motivering

Eftersom försäkran om överensstämmelse är ett viktigt medel för att visa efterlevnad av 
lagstiftningen, är den en viktig del av lagstiftningen och kan därför, i enlighet med artikel 290 
i fördraget, inte ändras genom en delegerad akt.

Ändringsförslag 39

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 4 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För produkter som är avsedda för 
självtestning och patientnära testning ska 
tillverkaren dessutom uppfylla de 

För produkter som är avsedda för 
självtestning ska tillverkaren dessutom 
uppfylla de kompletterande krav som anges 
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kompletterande krav som anges i 
avsnitt 6.1 i bilaga VIII.

i avsnitt 6.1 i bilaga VIII.

Or. en

Motivering

Krav fastställs för så kallade produkter för patientnära tester (tester som utförs utanför 
laboratoriet men alltid för yrkesmässig användning) när det gäller förfarandet för bedömning 
av överensstämmelse och oberoende av testets riskklassificering. Dessutom efterfrågas en 
undersökning av designen, i enlighet med avsnitt 6.1 i bilaga VIII. Denna efterfrågan medför 
enorma extra kostnader och arbetsbördor som inte är rimliga med tanke på 
riskklassificeringen.

Ändringsförslag 40

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 2 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) De krav som fastställs i avsnitt 6.1 i 
bilaga VIII, när det gäller produkter för 
patientnära testning, 

utgår

Or. en

Motivering

Det bör finnas en skillnad mellan bedömningen om överensstämmelse och riskklasserna för 
patientnära testprodukter. Produkter avsedda för patientnära testning under klass A bör 
behandlas i bilaga VIII på samma sätt som alla andra produkter. Således överförs 
klassificeringsreglerna till kraven för bedömning av överensstämmelse. 

Ändringsförslag 41

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 5 – stycke 2 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) De delar av tillverkningen som leder till 
att produkterna överensstämmer med de 
metrologiska kraven, när det gäller 
produkter med en mätfunktion.

utgår
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Or. en

Motivering

Alla medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik har per definition en mätfunktion. De 
flesta prestandakraven och delar av den kliniska evidens som krävs för alla produkter behövs 
för att undersöka mätfunktionen hos medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Denna 
text som är ett allmänt yttrande om mätfunktioner från förslaget om medicintekniska 
produkter tillhandahåller inte något ytterligare skydd för medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 42

Förslag till förordning
Artikel 40 – punkt 10 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10. Mot bakgrund av den tekniska 
utvecklingen och information som blir 
tillgänglig i samband med det utseende 
eller den övervakning av anmälda organ 
som anges i artiklarna 26–38 eller den 
övervakning och marknadskontroll som 
beskrivs i artiklarna 59–73 ska 
kommissionen ges befogenhet att anta 
delegerade akter i enlighet med artikel 85 
för att ändra eller komplettera de 
förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse som anges i 
bilagorna VIII–X.

utgår

Or. en

Motivering

Förfarandena för bedömning av överensstämmelse är väsentliga i lagstiftningen och kan 
därför inte ändras genom delegerade akter, i enlighet med artikel 290 i fördraget.

Ändringsförslag 43

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 1 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Belägg för överensstämmelse med de 1. Belägg för överensstämmelse med de 
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övergripande säkerhets- och prestandakrav 
som anges i bilaga I för normala 
användningsförhållanden ska grundas på 
klinisk evidens. 

övergripande säkerhets- och prestandakrav 
som anges i bilaga I för normala 
användningsförhållanden ska grundas på 
klinisk evidens eller ytterligare 
säkerhetsdata för de övergripande krav på 
säkerhet och prestanda som inte täcks av 
klinisk evidens.

Or. en

Motivering

Det finns flera krav på allmän säkerhet och prestanda som inte omfattas av klinisk evidens, 
till exempel de som avser kemisk, mekanisk och elektrisk säkerhet. Därför måste klinisk 
evidens alltid tas i beaktande i bedömningen om överensstämmelse med de allmänna kraven 
på säkerhet och prestanda, men andra aspekter är också viktiga.

Ändringsförslag 44

Förslag till förordning
Artikel 47 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Om tillverkaren gör gällande eller 
beskriver en klinisk nytta så krävs det 
belägg för denna nytta.

Or. de

Motivering

Det krävs inte uttryckligen någon studie av klinisk prestanda för all in vitro-diagnostik. Detta 
skulle inte heller vara rimligt, men i enlighet med EU-lagstiftningen på andra områden, till 
exempel hälsopåståenden, bör tillverkare ha belägg för den kliniska nyttan när de hävdar att 
en sådan föreligger.

Ändringsförslag 45

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 1 – leden a och b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Att kontrollera att produkterna under 
normala användningsförhållanden 
konstrueras, tillverkas och förpackas på ett 

a) Att kontrollera att produkterna under 
normala användningsförhållanden
konstrueras, tillverkas och förpackas på ett 
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sådant sätt att de är lämpliga för ett eller 
flera av de specifika ändamål med en 
medicinteknisk produkt för in vitro-
diagnostik som avses i artikel 2.2 och 
uppnår den avsedda prestanda som anges i 
tillverkarnas specifikationer. 

sådant sätt att de är lämpliga för ett eller 
flera av de specifika ändamål med en 
medicinteknisk produkt för 
in vitro-diagnostik som avses i artikel 2.2 
och uppnår den avsedda prestanda som 
anges i tillverkarnas eller sponsorernas 
specifikationer.

b) Att kontrollera att produkterna har de 
fördelar för patienten som tillverkaren 
angett.

b) Att kontrollera att produkterna har de 
fördelar för patienten som tillverkaren eller 
sponsorn angett.

Or. en

Motivering

När det gäller patientskyddet är det irrelevant huruvida en studie av klinisk prestanda 
genomförs av en tillverkare och är avsedd att utgöra grunden för framtida CE-märkning, 
eller om en studie genomförs för icke-kommersiella, framför allt vetenskapliga, syften. Studier 
av klinisk prestanda som genomförs av en person eller organisation som inte är den 
potentiella tillverkaren bör också falla under bestämmelserna i denna förordning.

Ändringsförslag 46

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 4 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Alla studier av klinisk prestanda ska 
utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid studien av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta.

4. Alla studier av klinisk prestanda ska 
utformas och genomföras på ett sådant sätt 
att försökspersonernas rättigheter, säkerhet 
och välbefinnande skyddas och att de data 
som genereras vid studien av klinisk 
prestanda är tillförlitliga och robusta. 
Dessa studier ska inte genomföras om 
riskerna i samband med undersökningen 
inte är medicinskt försvarbara med 
avseende på produkternas potentiella 
fördelar.

Or. en

Motivering

Den föreslagna ändringen tar hänsyn till att medicinsk innovation inte kan begränsas till att 
tillhandahålla ny teknisk utveckling. Förutom att uppvisa terapeutiska fördelar måste nytta-
/riskförhållandet ligga på en acceptabel nivå.
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Ändringsförslag 47

Förslag till förordning
Artikel 48 – punkt 6 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. För interventionsstudier av klinisk 
prestanda, i enlighet med artikel 2.37, och 
för andra studier av klinisk prestanda där 
genomförandet av studien, inklusive 
insamling av provexemplar, omfattar 
invasiva ingrepp eller innebär andra risker 
för försökspersonerna ska kraven i 
artiklarna 49–58 och i bilaga XIII tillämpas 
utöver de skyldigheter som fastställs i den 
här artikeln.

6. För interventionsstudier av klinisk 
prestanda, i enlighet med artikel 2.37, och 
för andra studier av klinisk prestanda där 
genomförandet av studien, inklusive 
insamling av provexemplar, omfattar 
invasiva ingrepp eller innebär andra risker 
för försökspersonerna ska kraven i 
artiklarna 49–58 och i bilaga XIII tillämpas 
utöver de skyldigheter som fastställs i den 
här artikeln. Kommissionen ska ges 
befogenhet att anta delegerade akter i 
enlighet med artikel 85 när det gäller 
tillhandahållandet av en lista med 
försumbara risker, vilken tillåter att 
undantag görs från den berörda artikeln. 

Or. en

Motivering

Inte alla risker rättfärdigar de väldigt strikta regler som finns för studier av klinisk prestanda, 
det finns till exempel förfaranden med prover från försökspersonen, exempelvis svettprover, 
som medför en risk för hudirritationer, men inte alls någon stor risk. Frågan om vad som i 
detta hänseende är en försumbar risk måste redas ut.

Ändringsförslag 48

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 2 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Sponsorn för en studie av klinisk 
prestanda ska lämna en ansökan samt den 
dokumentation som avses i bilaga XIII till 
den eller de medlemsstater där studien ska 
utföras. Senast sex dagar efter att ansökan 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela sponsorn huruvida studien av 

2. Sponsorn för en studie av klinisk 
prestanda ska lämna en ansökan samt den 
dokumentation som avses i bilaga XIII till 
den eller de medlemsstater där studien ska 
utföras. Senast två veckor efter att ansökan 
mottagits ska den berörda medlemsstaten 
meddela sponsorn huruvida studien av 
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klinisk prestanda omfattas av denna 
förordning och huruvida ansökan är 
fullständig. 

klinisk prestanda omfattas av denna 
förordning och huruvida ansökan är 
fullständig.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen i punkt 2 tar inte hänsyn till att veckoslut och andra helger kan 
innebära att den behöriga myndigheten inte har tid att undersöka tillämpningen, och därför 
är etikkommittéernas deltagande, som kan bedöma vissa dokument som väsentliga, 
exkluderat. Därför krävs en längre tidsfrist i punkterna 2 och 3.

Ändringsförslag 49

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 3 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast tre dagar
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att studien av klinisk prestanda 
omfattas av denna förordning och att 
ansökan är fullständig.

Om medlemsstaten inte har underrättat 
sponsorn enligt punkt 2 senast sju dagar 
efter att synpunkterna eller den 
kompletterade ansökan inkommit, ska det 
anses att studien av klinisk prestanda 
omfattas av denna förordning och att 
ansökan är fullständig.

Or. en

Motivering

Den föreslagna tidsfristen i punkt 2 tar inte hänsyn till att veckoslut och andra helger kan 
innebära att den behöriga myndigheten inte har tid att undersöka tillämpningen, och därför 
är etikkommittéernas deltagande, som kan bedöma vissa dokument som väsentliga, 
exkluderat. Därför krävs en längre tidsfrist i punkterna 2 och 3.

Ändringsförslag 50

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Efter utgången av tidsfristen på 35 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 

c) Efter utgången av tidsfristen på 60 dagar
efter det valideringsdatum som avses i 
punkt 4, om inte den berörda 
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medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

medlemsstaten inom den tidsfristen har 
underrättat sponsorn om sitt avslag på 
grundval av hänsyn till folkhälsan, 
patientsäkerheten eller den allmänna 
ordningen.

Or. en

Motivering

En justering av tidsfristen är nödvändig för att underlätta en effektiv bedömning av studien av 
klinisk prestanda. I synnerhet när det gäller de studier av klinisk prestanda som genomförs i 
flera medlemsstater måste det finnas tillräckligt med tid för en samordnad bedömning i 
enlighet med artikel 56. Eftersom förslaget till förordning inte tillhandahåller någon särskild 
tidsfrist för bedömning när det gäller multinationella studier av klinisk prestanda måste den 
allmänna tidsfristen för bedömning i denna förordning justeras.

Ändringsförslag 51

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 5a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska se till att en 
studie av klinisk prestanda stoppas eller 
avbryts tillfälligt om nya uppgifter 
framkommit som innebär att den inte 
längre skulle godkännas av den behöriga 
myndigheten eller få ett positivt 
mottagande av den etiska kommittén.

Or. en

Motivering

Artikel 54 avser informationsutbytet mellan medlemsstaterna när en medlemsstat begär att en 
klinisk utredning avbryts, annulleras eller skjuts upp tillfälligt Men förordningen reglerar inte 
under vilka förhållanden en medlemsstat är berättigad att fatta ett sådant beslut. Detta gäller 
endast de fall där ny information är tillgänglig som skulle stå i vägen för ett godkännande.
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Ändringsförslag 52

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 6a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Alla faser i studien av klinisk 
prestanda, från de första övervägandena 
om behovet av studien och dennas 
berättigande till publiceringen av 
resultaten, ska utföras i enlighet med 
vedertagna etiska principer, t.ex. de som 
fastställs i Världsläkarförbundets (WMA) 
Helsingforsdeklaration om etiska 
principer för medicinsk forskning som 
utförs på människor, som antogs 1964 av 
WMA:s 18:e generalförsamling i 
Helsingfors, senast ändrad 2008 av den 
59:e generalförsamlingen i Seoul.

Or. en

Motivering

Formuleringen flyttas från bilagan till artikel 49. Dessa viktiga överväganden bör finnas i 
förordningen och inte bara nämnas i bilagan.

Ändringsförslag 53

Förslag till förordning
Artikel 49 – punkt 6b (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6b. Godkännande ska endast beviljas om 
en oberoende etikkommitté tidigare har 
lämnat in en positiv utvärdering av 
studien om klinisk prestanda. Yttrandet 
från den etiska kommittén ska i synnerhet 
omfatta den medicinska motiveringen till 
studien, försökspersonernas samtycke 
efter att ha fått full information om 
prestandastudien samt prövarnas och 
prövningsanläggningarnas lämplighet.
Etikkommittén ska skydda alla 
försökspersoners, användares och tredje 
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parters rättigheter, säkerhet och 
välbefinnande. Kommittén ska vara 
oberoende i förhållande till forskaren, 
sponsorn och andra olämpliga influenser. 
Den ska ta hänsyn till de lagar och 
bestämmelser som gäller i landet eller 
länderna där forskningen ska bedrivas, 
såväl som till internationella normer och 
standarder. Etikkommittén ska bestå av 
ett lämpligt antal medlemmar som 
tillsammans besitter relevanta 
kvalifikationer och relevant erfarenhet för 
att kunna bedöma den kliniska 
prövningens vetenskapliga, medicinska 
och etiska aspekter.
Medlemsstaterna ska vidta nödvändiga 
åtgärder för att inrätta etikkommittéer och 
underlätta deras arbete.

Or. en

Motivering

Punkt 6b första och andra stycket är kopplad till debatten om kliniska prövningar. Garantin 
för skydd av försökspersonen är nödvändig för att en medlemsstats godkännande ska vara 
beroende av beslutet från den behöriga oberoende tvärvetenskapliga etikkommittén. Ett 
negativt beslut från etikkommittén måste resultera i ett avslag när det gäller godkännande av 
studien av klinisk prestanda. Förslaget återspeglar internationella skyddsstandarder, i 
enlighet med Helsingforsdeklarationen.

Ändringsförslag 54

Förslag till förordning
Artikel 49a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Artikel 49a
Medlemsstaternas tillsyn

1. Medlemsstaterna ska utse inspektörer 
för att övervaka efterlevnaden av 
förordningen samt se till att dessa 
inspektörer besitter lämplig kunskap och 
utbildning.
2. Den medlemsstat där inspektionen 
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utförs ska svara för inspektionen.
3. Om en medlemsstat har för avsikt att 
utföra en inspektion som gäller en eller 
flera interventionsstudier av klinisk 
prestanda som genomförs i fler än en 
medlemsstat ska den via EU-portalen 
underrätta de övriga berörda 
medlemsstaterna, kommissionen och 
läkemedelsmyndigheten om sina avsikter 
och även underrätta dem om de slutsatser 
som dragits efter inspektionen.
4. Samordningsgruppen ska samordna 
samarbetet rörande inspektioner mellan 
medlemsstater och andra inspektioner 
som genomförs av medlemsstater i 
tredjeländer.
5. Efter inspektionen ska den medlemsstat 
under vars ansvar inspektionen har 
utförts utarbeta en inspektionsrapport. 
Medlemsstaten ska se till att sponsorn för 
den kliniska prövningen i fråga har 
tillgång till inspektionsrapporten och ska 
även skicka den till EU-databasen via 
EU-portalen. När rapporten från 
inspektionen överlämnas till sponsorn ska 
medlemsstaten se till att konfidentialiteten 
skyddas.
6. Kommissionen ska specificera 
detaljerna för förfarandena för 
inspektionen genom genomförandeakter i 
enlighet med artikel 85.

Or. en

Motivering

Till skillnad från kommissionens förslag till en förordning om kliniska prövningar av 
humanläkemedel (COM(2012)0369) innehåller den föreslagna förordningen inga 
bestämmelser om inspektioner. Det ska inte vara upp till medlemsstaterna att bestämma 
huruvida studier av klinisk prestanda ska övervakas. Det skulle kunna leda till att beslut om 
att övervaka en studie görs beroende av att nödvändiga finansiella medel finns tillgängliga. 
Dessutom skulle det kunna resultera i att studier av klinisk prestanda genomförs företrädesvis 
i länder som inte bedriver någon tillsynsverksamhet. Den konkreta formuleringen i förslaget 
följer artiklarna 75 och 76 i kommissionens förslag till förordning om kliniska prövningar av 
humanläkemedel (COM(2012)0369).



PR\928989SV.doc 41/59 PE506.196v01-00

SV

Ändringsförslag 55

Förslag till förordning
Artikel 61 – punkt 2 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 
rapporterade allvarliga tillbuden eller 
korrigerande säkerhetsåtgärderna på 
marknaden, med beaktande av sådana 
kriterier som orsakssamband, 
detekterbarhet och sannolikhet för att 
problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans 
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av tillbudet.

2. De nationella behöriga myndigheterna 
ska göra en riskbedömning av de 
rapporterade allvarliga tillbuden eller 
korrigerande säkerhetsåtgärderna på 
marknaden, med beaktande av sådana 
kriterier som orsakssamband, 
detekterbarhet och sannolikhet för att 
problemet uppstår igen, 
användningsfrekvens för produkten, 
sannolikheten för skador och skadans
allvar, produktens kliniska nytta, de 
avsedda och potentiella användarna samt 
population som berörs. De ska också 
utvärdera om tillverkarens planerade eller 
vidtagna korrigerande säkerhetsåtgärd på 
marknaden är lämplig och om det behövs 
någon annan typ av korrigerande åtgärd 
och i så fall vilken. De ska övervaka 
tillverkarens undersökning av det 
allvarliga tillbudet.

Or. en

Motivering

För att undvika missförstånd bör ett tillbud ses som allvarligt genom hela artikel 61 om 
”analys av allvarliga tillbud och korrigerande säkerhetsåtgärder”.

Ändringsförslag 56

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led a 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Artikel 23.2 och 23.3 samt artikel 43.4
ska tillämpas från och med den 
[18 månader efter det tillämpningsdatum 
som avses i punkt 2].

() Artikel 23.1 ska tillämpas från och med 
den ...*

__________________________
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* EUT: Vänligen för in datum: 
18 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en väldigt lång övergångsperiod på 5 år (se motiveringen). 
Det finns ett akut behov av att förbättra systemet. Artikel 23.1 rör kommissionens inrättande 
av ett elektroniskt system i samarbete med medlemsstaterna. Detta bör göras så snart som 
möjligt. Artiklarna 22.2, 23.3 och 23.4 tillåter en ännu längre period för företag att tillämpa 
det elektroniska systemet. När det elektroniska systemet införs snabbt är detta inte längre 
nödvändigt.

Ändringsförslag 57

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led ba (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ba) Artikel 74 ska tillämpas från den …*
_____________________________
* EUT: Vänligen för in datum: 
sex månader efter det att denna 
förordning har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en väldigt lång övergångsperiod på 5 år (se motiveringen). 
Det finns ett akut behov av att förbättra systemet. Artikel 74 handlar om medlemsstatens 
skyldighet att ange den eller de behöriga myndigheterna. Detta bör göras så snart som 
möjligt.

Ändringsförslag 58

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led bb (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bb) Artiklarna 75-77 ska tillämpas från 
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och med den ...*
___________________________
* EUT: Vänligen för in datum: 
12 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en väldigt lång övergångsperiod på 5 år. Det kan vara 
nödvändigt för de delar där små och medelstora företag måste tillämpa helt nya 
tillvägagångssätt, till exempel när de i framtiden måste göra en bedömning av 
överensstämmelse och inte behövde göra det enligt det nuvarande direktivet. Det finns ett 
akut behov av att förbättra systemet. Artiklarna 75–77 rör samarbetet mellan 
medlemsstaterna och samordningsgruppen för medicintekniska produkter. Detta bör göras så 
snart som möjligt.

Ändringsförslag 59

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led bc (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bc) Artikel 59-64 ska tillämpas från och 
med den ...*
___________________________
* EUT: Vänligen för in datum: 
24 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en väldigt lång övergångsperiod på 5 år (se motiveringen). 
Det finns ett akut behov av att förbättra systemet. Artiklarna 59–64 rör övervakning och 
marknadskontroll och bör med tanke på patientskyddet träda i kraft så snart som möjligt.
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Ändringsförslag 60

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3 – led bd (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

bd) Artikel 78 ska tillämpas från den …*
__________________________
* EUT: Vänligen för in datum: 
24 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag innehåller en väldigt lång övergångsperiod på 5 år (se motiveringen). 
Det finns ett akut behov av att förbättra systemet. Artikel 78 rör Europeiska unionens 
referenslaboratorier och bör med tanke på patientskyddet träda i kraft inom 24 månader.

Ändringsförslag 61

Förslag till förordning
Artikel 90 – punkt 3a (ny) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. De genomförandeakter som avses i 
artiklarna 31.4, 40.9, 42.8, 46.2 och i 
artiklarna 58 och 64 ska antas från och 
med den ...*
____________________________
* EUT: Vänligen för in datum: 
12 månader efter det att denna förordning 
har trätt i kraft.

Or. en

Motivering

För att ge marknadsdeltagarna och särskilt små och medelstora företag tillräckligt med tid 
att förbereda sig för den nya situationen bör genomförandeakterna antas så snart som 
möjligt. Det är också nödvändigt för att förbättra kvaliteten på systemet så snart som möjligt, 
vilket är ytterst viktigt för folkhälsan.
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Ändringsförslag 62

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 16 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

16. Skydd mot riskerna med produkter som 
tillverkaren avser för självtestning eller 
patientnära testning

16. Skydd mot riskerna med produkter som 
tillverkaren avser för självtestning 

Produkter som är avsedda för självtestning 
eller patientnära testning ska vara 
konstruerade och tillverkade på ett sådant 
sätt att de fungerar i enlighet med det 
avsedda ändamålet, med hänsyn till den 
avsedda användarens kunskaper och de 
medel som står dem till buds samt 
påverkan som beror på de variationer som 
rimligen kan förutses i den avsedda 
användarens teknik och omgivning. Det 
ska vara lätt för avsedda användaren att 
förstå och tillämpa tillverkarens 
upplysningar och anvisningar.

Produkter som är avsedda för självtestning 
ska vara konstruerade och tillverkade på ett 
sådant sätt att de fungerar i enlighet med 
det avsedda ändamålet, med hänsyn till den 
avsedda användarens kunskaper och de 
medel som står dem till buds samt 
påverkan som beror på de variationer som 
rimligen kan förutses i den avsedda 
användarens teknik och omgivning. Det 
ska vara lätt för avsedda användaren att 
förstå och tillämpa tillverkarens 
upplysningar och anvisningar. 

16.1. De produkter som är avsedda för 
självtestning eller patientnära testning ska 
vara konstruerade och tillverkade på ett 
sådant sätt att 

16.1. De produkter som är avsedda för 
självtestning ska vara konstruerade och 
tillverkade på ett sådant sätt att

– produkten under alla processens steg är 
enkel att använda för den lekman som ska 
använda den, och

– produkten under alla processens steg är 
enkel att använda för den lekman som ska 
använda den, och

– risken för att den avsedda användaren 
använder produkten felaktigt och i 
förekommande fall hanterar provet fel eller 
tolkar resultatet felaktigt, minskas så långt 
det är möjligt.

– risken för att den avsedda användaren 
använder produkten felaktigt och i 
förekommande fall hanterar provet fel eller 
tolkar resultatet felaktigt, minskas så långt 
det är möjligt.

16.3. För de produkter som är avsedda för 
självtestning och patientnära testning ska 
det, om det rimligen är möjligt, finnas ett 
förfarande genom vilket den avsedda 
användaren

16.3. För de produkter som är avsedda för 
självtestning ska det, om det rimligen är 
möjligt, finnas ett förfarande genom vilket 
den avsedda användaren

– kan kontrollera att produkten vid 
användning kommer att fungera som 
tillverkaren avsett, och

– kan kontrollera att produkten vid 
användning kommer att fungera som 
tillverkaren avsett, och

– varnas om produkten inte har gett ett 
tillförlitligt resultat.

– varnas om produkten inte har gett ett 
tillförlitligt resultat.
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Or. en

Motivering

Kommissionen jämställde produkter för självtester med tester som är avsedda för 
professionellt bruk. Det är inte lämpligt eftersom det inte är någon skillnad mellan 
kvalificerade personer och lekmän. Kommissionens text skulle medföra en onödig börda för 
särskilt små och medelstora företag.

Ändringsförslag 63

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 17.1 – led vi

Kommissionens förslag Ändringsförslag

vi) Kvarvarande risker som användaren 
och/eller någon annan person måste 
informeras om ska anges i form av 
begränsningar, kontraindikationer,
försiktighetsåtgärder eller varningar i den 
information som tillverkaren 
tillhandahåller.

vi) Kvarvarande risker som användaren 
och/eller någon annan person måste 
informeras om ska anges i form av 
begränsningar, försiktighetsåtgärder eller 
varningar i den information som 
tillverkaren tillhandahåller.

Or. en

Motivering

Det finns inga kontraindikationer för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik – bara 
begränsningar. En medicinteknisk produkt för in vitro-diagnostik kan fortfarande användas, 
men begränsningar måste tas i beaktande (vid bedömning av någons immunstatus måste man 
ta hänsyn till om patienten har genomgått en vaccinering nyligen, men oavsett om det in 
vitro-diagnostiska testet kan utföras utan risk, ska resultatet tolkas med hänsyn till denna 
begränsning).

Ändringsförslag 64

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 17.2 – led xv

Kommissionens förslag Ändringsförslag

xv) I förekommande fall en upplysning 
om att produkten är avsedd för 
engångsbruk. En tillverkares upplysning 
om engångsbruk ska vara enhetlig i hela 

utgår
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unionen.

Or. en

Motivering

Nästan alla medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är engångsprodukter, vilket är 
uppenbart för alla som använder dem. De fungerar helt enkelt inte om du försöker använda 
dem en andra gång. Märkning är överflödig och skulle bara göra patienter och andra 
användare förvirrade. Se ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 65

Förslag till förordning
Bilaga I – punkt 17.3 – led ii – inledningen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

ii) Produktens avsedda ändamål: ii) Produktens avsedda ändamål vilka kan 
inbegripa: 

Or. en

Motivering

Dessa punkter är inte fullständiga och inte tillämpliga på alla produkter. Harmoniserad med 
lydelsen i punkt 1.1 c i bilaga II.

Ändringsförslag 66

Förslag till förordning
Bilaga II – led 3.2 – led b 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) Identifiering av alla anläggningar,
inklusive hos leverantörer och 
underleverantörer, där tillverkningen sker. 

b) Identifiering av alla anläggningar, 
inklusive hos leverantörer och 
underleverantörer, där den kritiska
tillverkningen sker. 

Or. en



PE506.196v01-00 48/59 PR\928989SV.doc

SV

Motivering

Bör harmoniseras med GHTF-dokumentet "Sammanfattning av den tekniska dokumentationen 
för att visa överensstämmelse med de väsentliga säkerhets- och prestandaprinciperna för 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Ändringsförslag 67

Förslag till förordning
Bilaga V – del B – led 13 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13. Märkning som anger om produkten är 
avsedd för engångsbruk (ja/nej).

utgår

Or. en

Motivering

Konceptet med produkter för engångsbruk kan inte tillämpas på direktiven om 
in vitro-diagnostik. Se ändringsförslag 17.

Ändringsförslag 68

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 2.3 – led c

Kommissionens förslag Ändringsförslag

c) Påvisande av förekomst av ett 
smittämne, om det finns en betydande risk 
för att ett felaktigt resultat skulle leda till 
döden eller ett allvarligt funktionshinder 
för den individ eller det foster som testas, 
eller hos individens barn.

c) Påvisande av förekomst av ett 
smittämne, om det finns en betydande risk 
för att ett felaktigt resultat skulle leda till 
döden eller ett allvarligt funktionshinder 
för den individ eller det foster eller embryo 
som testas, eller hos individens barn. 

Or. en

Motivering

Tester är inte endast till för foster, utan också för embryon, alltså före tredje månaden. De 
bör omfattas av förordningen och de bör behandlas under klass C eftersom samma risker 
kopplas till lågkvalitativa tester som för foster. 
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Ändringsförslag 69

Förslag till förordning
Bilaga VII – punkt 2.3 – led j

Kommissionens förslag Ändringsförslag

j) Screentestning för medfödda störningar 
hos foster.

j) Screentestning för medfödda störningar 
hos foster eller embryon.

Or. en

Motivering

Tester för prenataldiagnostik och genetiska tester för implantation finns också för embryon, 
alltså före den tredje månaden. De bör omfattas av förordningen och de bör behandlas under 
klass C eftersom samma risker är kopplade till lågkvalitativa tester 

Ändringsförslag 70

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 4.4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underleverantörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4.3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren.

4.4. Det anmälda organet ska göra 
slumpvisa oanmälda inspektioner hos 
tillverkaren och i tillämpliga fall även hos 
tillverkarens leverantörer och/eller 
underleverantörer; dessa inspektioner kan 
kombineras med den regelbundna 
utvärdering av övervakningen som avses i 
avsnitt 4,3 eller genomföras utöver denna 
utvärdering. Det anmälda organet ska 
upprätta en plan för de oanmälda 
inspektionerna som inte får lämnas ut till 
tillverkaren. Det anmälda organet ska 
göra dessa inspektioner åtminstone en 
gång vart tredje år. 

Or. en
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Motivering

I förslaget fastställs inte någon minimifrekvens för de oanmälda inspektionerna. Oanmälda 
inspektioner bör genomföras åtminstone vart tredje år för varje tillverkare och varje 
produktgrupp, grundat på certifieringscykeln. 

Ändringsförslag 71

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6.1 – stycke 1 – rubriken

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6.1. Kontroll av konstruktionen hos 
produkter avsedda för självtestning och 
patientnära testning i klasserna A, B 
eller C

6.1. Kontroll av konstruktionen hos 
produkter avsedda för självtestning i 
klasserna A, B eller C och av produkterna 
för patientnära testning i klass C

Or. en

Motivering

Det bör finnas en skillnad mellan bedömningen om överensstämmelse och riskklasser för 
patientnära testprodukter. Produkter avsedda för patientnära testning under klass B bör 
behandlas i bilaga VIII på samma sätt som alla andra produkter. Således överförs 
klassificeringsreglerna till kraven för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag 72

Förslag till förordning
Bilaga VIII – punkt 6.1 – led a

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) Tillverkare av produkter avsedda för 
självtestning eller patientnära testning i 
klasserna A, B och C ska ansöka hos det 
anmälda organ som avses i punkt 3.1 om 
kontroll av konstruktionen. 

a) Tillverkare av produkter avsedda för 
självtestning i klasserna A, B och C och av 
produkter för patientnära testning i 
klass C ska ansöka hos det anmälda organ 
som avses i punkt 3.1 om kontroll av 
konstruktionen. 

Or. en

Motivering

Det bör finnas en skillnad mellan bedömningen om överensstämmelse och riskklasser för 
patientnära testprodukter. Produkter avsedda för patientnära testning under klass B bör 
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behandlas i bilaga VIII på samma sätt som alla andra produkter. Således överförs 
klassificeringsreglerna till kraven för bedömning av överensstämmelse.

Ändringsförslag 73

Förslag till förordning
Bilaga XII – del A – punkt 2.3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3a Studier av klinisk prestanda av 
försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta. 
När det gäller försökspersoner som inte är 
beslutskompetenta och som varken gett
eller vägrat att ge informerat samtycke 
före beslutsinkompetensens inträde får 
kliniska prövningar genomföras endast 
om samtliga villkor nedan, förutom de 
övergripande villkoren, uppfylls:
– De lagliga ställföreträdarnas 
informerade samtycke har getts vilket 
uttrycker försökspersonens förmodade 
vilja och kan återkallas när som helst 
utan negativa följder för försökspersonen. 
– Den försöksperson som inte är 
beslutskompetent har fått lämplig 
information om riskerna och nyttan med 
studien, anpassad efter sin förmåga att 
förstå.
– Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en 
försöksperson som inte är 
beslutskompetent men som har förmåga 
att inta en ståndpunkt och bedöma den 
information han eller hon fått om att 
vägra delta eller när som helst avsluta sitt 
deltagande i studien av den kliniska 
prestandan.
– Inga incitament eller finansiella medel 
ges förutom kompensation för deltagandet 
i studien av klinisk prestanda.
– Forskningen är avgörande för 
validering av data som erhållits i studier 
av klinisk prestanda på personer som har 
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förmåga att ge sitt informerade samtycke 
eller genom andra forskningsmetoder.
– Forskningen har ett direkt samband 
med ett livshotande eller försvagande 
medicinskt tillstånd som försökspersonen 
lider av.
– Studien av den kliniska prestandan har 
utformats för att minimera smärta, 
obehag, rädsla och alla andra förutsebara 
risker som hör samman med sjukdomen 
och dess utvecklingsstadier, och både 
risktröskeln och graden av lidande har 
definierats särskilt och ses över 
regelbundet.
– Det finns anledning att anta att 
deltagande i studien av den kliniska 
prestandan medför nytta som uppväger 
riskerna för en försöksperson som inte är 
beslutskompetent, eller att deltagandet 
inte innebär några risker alls.
– Etikkommittén som har sakkunskap om 
den aktuella sjukdomen och berörda 
patientgruppen eller som har inhämtat 
råd i kliniska, etiska och psykosociala 
frågor på samma område som den 
aktuella sjukdomen och som rör den 
berörda patientgruppen har godkänt 
protokollet.
Försökspersonen ska i mån av möjlighet 
delta i förfarandet för inhämtande av 
samtycke.

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om kliniska prövningar för medicinska produkter är bestämmelserna 
om interventionsstudier av klinisk prestanda väldigt svaga och otydliga. Interventionsstudier 
av klinisk prestanda kan medföra mycket stora risker för patienten, till exempel om det rör sig 
om ryggmärgsprover. Därför måste bestämmelserna specificeras. Förslaget vill behålla 
åtminstone skyddsstandarden som garanteras för kliniska prövningar med medicinska 
produkter sedan 2001 genom direktiv 2001/20/EG.
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Ändringsförslag 74

Förslag till förordning
Bilaga XII – punkt 2.3b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2.3b Studie av klinisk prestanda med
minderåriga försökspersoner
Kliniska prövningar på minderåriga får 
genomföras endast om samtliga villkor 
nedan, utöver de övergripande villkoren, 
uppfylls:
– Den juridiska företrädaren har gett 
informerat samtycke och detta ger uttryck 
för den minderårigas förmodade vilja.
– En läkare (antingen prövaren eller en 
person som ingår i prövningsgruppen) 
som är utbildad för eller har erfarenhet av 
att arbeta med barn har gett den 
minderåriga all relevant information om 
prövningen, riskerna och nyttan på ett sätt 
som anpassats till hans eller hennes ålder 
och mognad.
– Prövaren tar vederbörlig hänsyn till 
uttryckliga önskemål från en minderårig 
som har förmåga att inta en ståndpunkt 
och bedöma den information som avses 
ovan om att vägra delta eller när som 
helst avsluta sitt deltagande i den kliniska 
prövningen. 
– Inga incitament eller finansiella medel 
ges förutom kompensation för deltagandet 
i studien av klinisk prestanda.
– Forskningen är avgörande för 
validering av data som erhållits i studier 
av klinisk prestanda på personer som har 
förmåga att ge sitt informerade samtycke 
eller genom andra forskningsmetoder.
– Forskningen har ett direkt samband 
med ett medicinskt tillstånd som den 
berörde minderårige lider av eller är av 
sådan art att den endast kan utföras på 
minderåriga.
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– Studien av den kliniska prestandan har 
utformats för att minimera smärta, 
obehag, rädsla och alla andra förutsebara 
risker som hör samman med sjukdomen 
och dess utvecklingsstadier, och både 
risktröskeln och graden av lidande har 
definierats särskilt och ses regelbundet 
över.
– Studien av den kliniska prestandan är 
av direkt nytta för patientgruppen.
– Läkemedelsmyndighetens motsvarande 
vetenskapliga riktlinjer har följts.
– Etikkommittén, som har pediatrisk 
sakkunskap eller som har inhämtat råd i 
kliniska, etiska och psykosociala frågor 
inom pediatriken, har godkänt 
protokollet.
Den minderåriga ska delta i förfarandet 
för inhämtande av samtycke på ett sätt 
som är anpassat till hans eller hennes 
ålder och mognad.

Or. en

Motivering

Jämfört med förslaget om kliniska prövningar för medicinska produkter är bestämmelserna 
om interventionsstudier av klinisk prestanda väldigt svaga och otydliga. Interventionsstudier 
av klinisk prestanda kan medföra mycket stora risker för patienten, till exempel om det rör sig 
om ryggmärgsprover. Därför måste bestämmelserna specificeras. Förslaget vill behålla 
åtminstone skyddsstandarden som garanteras för kliniska prövningar med medicinska 
produkter sedan 2001 genom direktiv 2001/20/EG.
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MOTIVERING

 Vad är medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik?

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är sådana produkter som används för 
diagnostik utanför människokroppen (in vitro) vilket kan vara i ett laboratorium eller nära 
patienten, exempelvis vid sängen. Det omfattar en mängd olika tester, såsom självtester för 
blodsockermätning, HIV-tester och DNA-tester.

 Varför är det viktigt att förbättra förordningen om medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik?

Många människor anser att förordningen om medicintekniska produkter för 
in vitro-diagnostik är som en lillebror till förordningen om medicintekniska produkter. I 
utfrågningen som hölls den 26 februari sade en av experterna, Sine Jensen från det danska 
konsumentrådet, att medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik inte är en lillebror utan 
en förälder till medicintekniska produkter och kanske till och med förälder till all terapi, 
inklusive farmaceutiska produkter och kirurgi. Utan ordentlig diagnostik finns ingen riktig 
behandling eller förebyggande av sjukdomar. Tyvärr säkerställer inte det nuvarande 
direktivet att inte lågkvalitativa medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 
kommer ut på marknaden. Det har tidigare funnits fall där lågkvalitativa HIV-test kommit 
ut på den europeiska marknaden med CE-märkning. Ett vetenskapligt institut fastslog redan 
innan de anmälda organen hade godkänt CE-märkningen att dessa tester uppvisade många 
fler falska negativa resultat än andra HIV-tester som fanns, vilket innebär att dessa 
tester visade att det inte fanns något virus när det i själva verket gjorde det. Denna 
produkt fanns i alla fall tillgänglig i flera år för patienter i EU. Om en blodtransfusion 
som bygger på ett negativt HIV-test utförs innebär det en livshotande risk för mottagaren av 
blodtransfusionen. Personer som bär på HIV-viruset och som får ett negativt testresultat kan 
dessutom utsätta sina partner för risker. På ett sätt är lågkvalitativa HIV-tester ett större hot 
mot människors hälsa än bröstimplantat eller höftimplantat av låg kvalitet. Liknande fall har 
rapporterats när det gäller hepatit C vilket fortfarande är en livshotande sjukdom som inte kan 
behandlas ordentligt. Det har rapporterats att en expert på DNA-tester har skickat samma prov 
till fyra olika laboratorier och fått fyra olika resultat.

 Varför behöver EU reglera dessa frågor?

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är produkter som kan cirkulera fritt på den 
gemensamma marknaden. Det finns inga nationella gränser för dessa produkter på den 

Exempel på medicintekniska produkter 
för in vitro-diagnostik av låg kvalitet 
enligt den nuvarande förordningen:

 HIV-test
 Hepatit C-test
 DNA-test
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europeiska marknaden. Därför är det Europeiska unionens skyldighet att garantera största 
möjliga säkerhet. Förslaget grundar sig på artiklarna 114 och 168 i fördraget. Artikel 114 
efterlyser ett starkt skydd för människors hälsa. Artikel 168.4 c ger till och med en särskild 
rättslig grund.

 De viktigaste förbättringarna för att ta itu med de nuvarande bristerna 

Kommissionen planerar stora förbättringar för att ta itu med de nuvarande bristerna i systemet 
för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik, liknande dem för andra medicintekniska 
produkter. De anmälda organen kommer att förbättras väsentligt och medlemsstaternas 
övervakning av de anmälda organen kommer att stärkas. Det är väldigt viktigt att systemet 
med marknadsövervakning och kontroll förstärks. Oanmälda inspektioner av företagen 
blir obligatoriska. Dessutom föreslår kommissionen att ett nätverk av europeiska 
referenslaboratorier inrättas, vilka spelar en viktig roll för att kontrollera medicintekniska 
produkter med hög risk. Föredraganden välkomnar verkligen dessa förslag som enligt honom 
kommer att förbättra patientsäkerheten betydligt.

 Gemensamma frågor i förslaget till förordning om medicintekniska produkter 
och medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

I många frågor föreslår kommissionen att medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik 
regleras på samma sätt som andra medicintekniska produkter. Stora delar av kommissionens 
förslag är därför identiska. Dessa delar måste undersökas tillsammans av de två 
föredragandena och respektive skuggföredragande. Detta omfattar till exempel rollen, 
strukturen och de nödvändiga förbättringarna hos de anmälda organen samt kontrollsystemet, 
den gemensamma undersökningen, granskningen, identifieringen och spårbarheten och den 
roll som samordningsgruppen för medicintekniska produkter spelar.

Föredraganden anser att den grundläggande strukturen i kommissionens förslag är bra. 
Han kommer inte att föreslå ett system med godkännande från en statlig myndighet innan 
produkter släpps ut på marknaden, utan föreslår fortsatt arbete med att förbättra systemet med 
anmälda organ. Föredraganden är öppen för diskussioner och förbättringar i texten.

 Studier av klinisk prestanda

Förslaget innehåller ett kapitel om studier av klinisk prestanda Detta är kopplat till den 
föreslagna förordningen om kliniska prövningar och till förslaget om medicintekniska 
produkter. Förslaget om kliniska prövningar är föremål för mycket kritik och många 
ändringar har föreslagits i ENVI-utskottet. Motsvarande del i förordningen om 
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik måste antas för att ta itu med de frågor som 
har dryftats i debatten om förordningen om kliniska prövningar.

Man behöver särskilt fastställa det bästa möjliga skyddet när en studie av klinisk 
prestanda är kopplad till en betydande risk för försökspersonen, till exempel när man 
tar ryggmärgsprover. 

Föredraganden inför tre större förbättringar i kommissionens förslag som också har framlagts 
av många kollegor i förslaget till förordning om kliniska prövningar.
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1. Studien om klinisk prestanda bör tillstyrkas av en oberoende etikkommitté innan den 
påbörjas.

2. Skyddet för minderåriga och andra personer som inte kan ge informerat samtycke 
bör specificeras på samma sätt som i direktivet om kliniska prövningar 2001.

3. Tidsramarna bör utvidgas något för att ge etikkommittén och myndigheterna 
nödvändig tid att undersöka förslaget.

Att göra förslaget acceptabelt för små och medelstora företag 

Inom området för medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik är många av de företag 
som erbjuder dessa produkter små och medelstora företag. Det är därför denna förordning 
behöver ta i beaktande små och medelstora företags möjlighet att bära bördan. Detta bör 
givetvis inte äventyra hälsan och säkerheten.

Ändringar läggs fram för att ta hänsyn till små och medelstora företags förmåga och behov. 
Det bör till exempel vara möjligt att tillhandahålla efterfrågad information elektroniskt och i 
specificerad form. Den information som medföljer produkten ska tillhandahållas på ett 
officiellt EU-språk och inte på något annat språk. Båda dessa ändringar minskar små och 
medelstora företags möjliga bördor. Översättningar av försäkran av överensstämmelse till alla 
officiella EU-språk när de tillgängliga produkterna innebär en orimlig administrativ och alltså 
kostnadsintensiv ansträngning som inte kan motiveras. Tillgänglighet på ett av unionsspråken 
bör vara tillräckligt, såsom fallet ju är i dag.

Klassificering

Ett helt nytt system för klassificering (A–D) föreslås (A = lågriskprodukter, D = 
högriskprodukter). De flesta intressenter tycker att det är rimligt och det bygger på 
internationellt samförstånd.

Föredraganden stöder detta förslag.

Interna tester

I det nuvarande direktivet undantas alla interna tester, vilket innebär tester som utförs vid en 
enskild hälso- och sjukvårdsinstitution, till exempel ett sjukhus, från kraven. Kommissionen 
föreslog att denna princip behålls för riskklasserna A, B och C, men inkluderas helt när det 
gäller tester under klass D. Detta behöver anpassas något med hänsyn till läkares och 
patienters behov vid en enskild hälso- och sjukvårdsinstitution, utan att man inför några 
större förändringar i kommissionens förslag.

Behandlingsvägledande diagnostik

Behandlingsvägledande diagnostik är DNA-tester som ger information om huruvida en 
särskild terapi troligen skulle fungera på en specifik patient. Den stora möjlighet som 
personaliserad och stratifierad medicin innebär behöver lyftas fram ordentligt i 
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förordningen. Kommissionens förslag är en god grund men behöver förtydligas ytterligare. 
Föredraganden föreslog att det ska förtydligas att behandlingsvägledande diagnostik inte är 
föremål för några interna undantag.

Självtester och patientnära tester

Tester som inte utförs av medicinska fackmän utan av patienter behöver till och med regleras 
mer försiktigt eftersom medicinska fackmän kan ta med andra aspekter när de ställer sin 
diagnos medan lekmän endast kan fatta sitt beslut grundat på testresultatet. Det faktum att 
kommissionen reglerar självtester och patientnära tester utförda av medicinska 
fackmän på samma sätt kritiseras. Detta måste åtgärdas.

Tillämpningsområde

Tillämpningsområdet måste förtydligas ytterligare. Nutrigenetiska tester och livsstilstester 
omfattas inte av kommissionens förslag. Men dessa tester kan få väldigt allvarliga 
följder för människors hälsa. Om till exempel ett test hävdar att det kan hjälpa patienten att 
gå ner i vikt och patienten verkligen behöver gå ner i vikt av hälsoskäl, innebär det ett 
allvarligt hot mot hälsan om testet inte är av hög kvalitet och ger de resultat som det hävdar.

Övergångsperiod 

Kommissionen har föreslagit en väldigt lång övergångsperiod på fem år efter antagandet. 
Detta kan vara nödvändigt för delar av förordningen eftersom det inbegriper många helt nya 
delar som inte är lätta att genomföra, särskilt för små och medelstora företag. Å andra sidan 
finns det ett brådskande behov av att förbättra systemet så vissa delar av förslaget bör 
införas mycket snabbare. Detta gäller definitivt de delar som endast berör kommissionen 
och medlemsstaterna. De är mycket bättre förberedda på att genomföra förordningen än vad 
till exempel små och medelstora företag är. 

Tekniska ändringar

Omfattande tekniska ändringar är nödvändiga för att de bekymmer som berör människor som 
är involverade i sektorn ska återspeglas. I vissa fall leder önskan att använda samma lydelse
som i förordningen om medicintekniska produkter till olämpliga lydelser i direktiven om in 
vitro-diagnostik. 

Icke-diskriminering av personer med funktionshinder 

Europeiska unionen har ratificerat FN:s konvention om icke-diskriminering av personer 
med funktionshinder. Detta bör återges i texten. I definitionen kan till exempel 
formuleringen ”medfödd missbildning” ses som diskriminering av personer med 
funktionshinder och den bör därför ändras.
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Delegerade akter kontra medbeslutandeförfarandet

Kommissionen vill ändra många delar av förslaget genom delegerade akter. Detta gäller även 
väsentliga delar av förordningen, till exempel 

 allmänna säkerhets- och prestandakrav 
 delar som ska tas upp i den tekniska dokumentationen 
 EU-försäkran om överensstämmelse 
 ändringar eller tillägg till förfarandena för bedömning av överensstämmelse.

Dessa väsentliga delar bör endast ändras genom ett medbeslutandeförfarande.

Informerat samtycke

Kommissionens förslag fokuserar väldigt mycket på produktens kvalitet. Experter och många 
internationella organisationer, såsom Europarådet, OECD och Europeiska sällskapet för 
humangenetik har gång på gång uttryckt sin ståndpunkt att i många fall är ramen inom vilken 
produkten tillämpas viktigare än kvaliteten på produkten. Särskilt när det gäller DNA-
tester är det väldigt viktigt att respektera principen om informerat samtycke. Även 
Europaparlamentet har flera gånger efterlyst detta. I ett rättsligt yttrande dras slutsatsen att 
det är möjligt och rimligt att införa formuleringarna i förslaget1. Därför föreslår föredraganden 
ändringar på denna punkt. Det råder samförstånd om att det inte bör vara Europeiska unionens 
avsikt att begränsa patienters tillgång till DNA-tester, men lämplig genetisk rådgivning bör 
erbjudas oavsett detta för att informera om konsekvenserna innan ett test utförs. Med 
respekt för subsidiaritetsprincipen bör det vara upp till medlemsstaterna att lagstifta om 
detaljerna och medlemsstaterna bör ha möjligheten att gå längre än förordningen kräver. Man 
skulle till och med kunna anföra skäl för att det borde vara obligatoriskt att inkludera 
informerat samtycke i förslaget eftersom det är en viktig del av stadgan om de 
grundläggande rättigheterna (artikel 3) och stadgan om de grundläggande rättigheterna är 
rättsligt bindande för Europeiska unionen inom de områden där den gäller.

                                               
1 Institutet för europeisk rätt vid universitetet i Passau: ”Options for Action of the European Union in the Area of 

Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In Vitro 
Diagnostic Medical Devices” .


