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KORTFATTAD MOTIVERING

Detta förslag syftar till att öka konkurrenskraften och säkerheten i sektorn för medicintekniska 
produkter. Medicintekniska produkter utgör en allt viktigare del av hälsovårdssektorn och 
påverkar i hög grad både folkhälsan och hälsovårdsutgifterna. Begreppet ”medicinteknisk 
produkt” omfattar många olika typer av produkter. Det finns ungefär 400 000 olika 
medicintekniska produkter på marknaden, till vilka hör inte bara enkla produkter (såsom
sprutor och glasögon) och utrustning för att undersöka och diagnostisera sjukdomar och 
åkommor, utan även de mest avancerade och invecklade instrument (såsom implanterbara 
produkter som kan rädda liv samt utrustning för diagnostisk avbildning och minimalt invasiv 
kirurgi). 

Allmänheten förväntar sig med rätta att alla dessa produkter uppfyller de högsta 
säkerhetsstandarderna. Samtidigt är denna sektor – som omfattar 7 000 företag, sysselsätter 
mer än 350 000 personer och regelbundet uppvisar en mycket stark produktionstillväxt – av 
stor betydelse för den europeiska industrin, och den kräver en enhetlig och tydlig rättslig ram 
som främjar konkurrenskraft och innovation.

Den aktuella rättsliga ramen, som reglerar en sådan brokig blandning av produkter, består av 
tre direktiv. I dem fastställs de grundläggande krav som medicintekniska produkter, i enlighet 
med sin klassificering, måste uppfylla då de släpps ut på marknaden (dessa omfattar bland 
annat riskbedömning, riskhantering och en risk- och nyttoanalys). I direktiven föreskrivs 
vidare ett system med riskbaserade förfaranden för bedömning av överensstämmelse, vilka 
vanligtvis genomförs av oberoende organ (så kallade anmälda organ). Slutligen fastställs det i 
direktiven att de nationella myndigheterna är skyldiga att garantera att marknaden fungerar 
ordentligt, till exempel genom marknadsövervakning, styrning, invändningar mot standarder 
eller omklassificering av produkter.

År 2002 granskade kommissionen hur regelverket fungerar. Av denna granskning framgick 
det att direktiven i det stora hela bildar en lämplig rättslig ram. På vissa punkter fanns det 
dock utrymme för förbättringar. Det direktiv som nu föreslås syftar till att tillgodose detta 
förbättringsbehov. De viktigaste förslagen gäller klargöranden på följande områden:

• Bedömning av överensstämmelse, inbegripet klara regler för dokumentering och översyn 
av konstruktioner.

• Krav avseende klinisk utvärdering.
• Övervakning efter det att produkterna har släppts ut på marknaden och säkerställande av 

att tillverkare av specialanpassade produkter följer bestämmelserna.
• De anmälda organens verksamhet och samordningen mellan dessa organ.
• Medicintekniska produkter som innehåller en vävnadsteknisk produkt från människa.
• Ökad insyn för allmänheten.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag som sektorns industri har emotsett sedan 
länge. De praktiska förslagen i detta direktiv kommer att förbättra harmoniseringen i denna 
mycket komplexa och varierande sektor i och med att de skapar klarare och enklare regler. 
Genom att skapa större rättslig klarhet, insyn och säkerhet för alla marknadsaktörer och 
genom att förbättra det allmänna regelverket kommer förslaget att främja en snabb teknisk 
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utveckling samtidigt som det garanterar en hög hälsoskyddsnivå.

Föredraganden betonar att även om ändringarna vid en första blick kan verka små och 
tekniska kan de få betydande följder för den berörda industrin. Till exempel skulle en 
omklassificering av vissa produkter, så att de hamnar i en högre riskkategori, kunna öka 
kostnaderna avsevärt. Å andra sidan kan det vara mycket viktigt med rättslig klarhet och 
enhetlighet när det gäller produkter som befinner sig på gränsen mellan olika definitioner eller 
när det gäller kombinerade produkter, eftersom det då blir klart vilket direktiv och sålunda 
vilket förfarande som skall tillämpas på dem.

Föredraganden önskar framhålla att tillämpningsområdet för detta omarbetade direktiv bör 
vara fullständigt förenligt med den nya föreslagna förordningen om läkemedel för avancerad 
terapi, det vill säga att alla produkter bör omfattas av antingen detta direktiv eller den nya 
förordningen och att onödig överlappning bör undvikas. Vid behov bör kommissionen så snart 
som möjligt lägga fram ett förslag för att klargöra tillämpningsområdet för dessa rättsakter.

Eftersom industrin i denna sektor agerar på den globala marknaden är det mycket viktigt med 
internationellt samarbete och internationell standardisering. Föredraganden anser därför att 
man bör göra större ansträngningar för att främja det internationella samarbetet, både i form 
av bilaterala avtal (avtal om ömsesidigt erkännande) och genom ett mer informellt samarbete 
(t.ex. genom arbetsgruppen för global harmonisering – Global Harmonization Task Force).

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 17

(17) För att bättre kunna samordna 
tillämpningen och effektiviteten av 
nationella resurser för frågor som rör 
direktiv 93/42/EEG bör medlemsstaterna 
samarbeta med varandra och på ett 
internationellt plan.

(17) För att bättre kunna samordna 
tillämpningen och effektiviteten av 
nationella resurser för frågor som rör 
direktiv 93/42/EEG bör medlemsstaterna 
samarbeta med varandra och på ett 
internationellt plan. För att industrin skall 
kunna konkurrera på lika villkor på global 
nivå krävs internationell standardisering
och internationellt samarbete.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Den europeiska industrin för medicintekniska produkter saluför sina produkter i hela världen. 
Europeiska standarder som bygger på en internationell standardiseringsprocess är därför att 
föredra. Man bör göra större ansträngningar för att främja det internationella samarbetet, 
både i form av bilaterala avtal och genom ett mer informellt samarbete (t.ex. genom 
arbetsgruppen för global harmonisering – Global Harmonization Task Force).

Ändringsförslag  2
SKÄL 21A (nytt)

(21a) Återvinning av medicintekniska 
produkter är ett område där stora 
besparingar skulle kunna göras. Med 
hänsyn till de olika förutsättningarna inom 
EU och behovet av att säkerställa 
patientsäkerheten bör kommissionen lägga 
fram ett förslag om återvinning av 
medicintekniska produkter, vilket bör 
bygga på en konsekvensbedömning och en 
analys av marknaden.

Motivering

Återvinning av medicintekniska produkter regleras för närvarande inte på EU-nivå. Enligt 
siffror från European Association for Medical Device Reprocessing (EAMDR) skulle cirka 
3 miljarder euro om året kunna sparas inom EU om möjligheterna att återvinna 
medicintekniska produkter utnyttjades fullt ut. För att värna patientsäkerheten bör 
lagstiftningens tyngdpunkt ligga på återvinningens kvalitet. Alla förslag bör föregås av en 
lämplig konsekvensbedömning med fokus på medlemsstaternas befintliga lagstiftning samt en 
analys av marknaden.

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IA (nytt)
Artikel 1, punkt 2, led a (direktiv 93/42/EEG)

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

Motivering

För närvarande omfattas inte kosmetiska linser av reglerna för medicintekniska produkter 
inom EU, trots att dessa har samma effekter på och medför samma potentiella hälsorisker för 
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ögat om de tillverkas felaktigt eller används utan samråd med och kontroller hos en 
ögonspecialist. 

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED I

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

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

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

Motivering

Förslaget till direktiv måste ändras så att definitionen av medicintekniska produkter blir mer 
stringent. Detta skulle göra det svårare att registrera läkemedel som medicintekniska 
produkter. Kommissionens förslag till ändring av direktivet innehåller ändringar av 
definitionerna i artikel 1. Definitionen av ”medicintekniska produkter” i artikel 1.2 a är dock 
väsentligen densamma som i det nuvarande direktivet.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED IA (nytt)

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

ia) Led d skall ersättas med följande:
”d) sådana kosmetiska produkter som avses 
i direktiv 76/768/EEG; vid bedömningen av 
om en produkt skall omfattas av 
direktiv76/768/EG eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga avsedda ändamål
och det relevanta verkningssättet,”

Motivering

I vissa fall har kosmetiska produkter ett medicinskt ändamål (dvs. behandling av sjukdom) 
och bör därför klassificeras som medicintekniska produkter. Beslutet om vilket direktiv som 
skall gälla bör därför fattas från fall till fall på grundval av det avsedda ändamålet.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 2, LED 1, LED G
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Artikel 1, punkt 6 (direktiv 93/42/EEG)

g) Punkt 6 skall utgå. utgår

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att återinföra att personlig skyddsutrustning undantas från detta 
direktiv. Dessa produkter omfattas redan i tillräcklig utsträckning av direktiv 89/686/EEG. 
Man bör undvika att i onödan tillämpa två direktiv med olika förfaranden för bedömning av 
överensstämmelse.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, LED 1A (nytt)

Artikel 2, stycke 1a (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

(1a) Följande stycke skall läggas till i 
artikel 2:
”Medlemsstaterna skall vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
medicintekniska produkter som säljs över 
Internet, via postorder och via andra 
distributionskanaler inte medför några 
risker för konsumenternas hälsa och 
säkerhet samt följer alla bestämmelser i 
detta direktiv.”

Motivering

I många europeiska länder blir det allt vanligare att medicintekniska produkter säljs över 
Internet, via postorder eller via andra alternativa distributionskanaler. Detta innebär möjliga 
hälsorisker för EU-medborgarna, eftersom försäljningen då sker utan samråd med eller 
anvisningar från lämpliga specialister.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, LED 3

Artikel 9, punkt 3 (direktiv 93/42/EEG)

”3. Om en medlemsstat anser att 
klassificeringskriterierna i bilaga 9 måste 
anpassas med hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och sådana upplysningar som 
blir tillgängliga genom det 
informationssystem som avses i artikel 10, 
skall den lämna in en vederbörligen 
underbyggd begäran till kommissionen och 

”3. Om en medlemsstat anser att 
klassificeringskriterierna i bilaga 9 måste 
anpassas med hänsyn till den tekniska 
utvecklingen och sådana upplysningar som 
blir tillgängliga genom det 
informationssystem som avses i artikel 10, 
skall den lämna in en vederbörligen 
underbyggd begäran till kommissionen och 
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be den att vidta de nödvändiga åtgärderna. 
Kommissionen skall anta dessa åtgärder i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 7.2.”

be den att vidta de nödvändiga åtgärderna. 
Kommissionen skall anta dessa åtgärder i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 7.2. Kommissionen skall se till att 
relevanta upplysningar om planerade 
åtgärder görs tillgängliga för berörda 
parter utan dröjsmål.”

Motivering

Ändringar i klassificeringen kan vara av stor betydelse för industrin på grund av de olika 
kraven i de olika klasserna. För att industrin skall kunna göra välplanerade och 
kostnadseffektiva investeringar i forskning och utveckling och i produktion bör relevanta
upplysningar om planerade ändringar av klassificeringen offentliggöras så snabbt som 
möjligt.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, LED 5, LED A

Artikel 12, punkt 3 (direktiv 93/42/EEG)

a) I punkt 3 skall orden ”bilagorna 4, 5 eller 
6” ersättas med ”bilagorna 2, 4, 5 eller 6”.

a) I punkt 3 skall orden ”bilagorna 4, 5 eller 
6” ersättas med ”bilagorna 2, 4, 5 eller 6” 
och ordet ”steriliseringen” ersättas med 
”åstadkommande och upprätthållande av 
sterilitet för produktens hållbarhetstid eller 
tills den sterila förpackningen öppnas eller 
skadas”.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, LED 10

Artikel 15, punkt 2, stycke 1 (direktiv 93/42/EEG)

”2. När det gäller produkter i klass III och 
implanterbara och invasiva produkter för 
långvarigt bruk i klasserna IIa eller IIb, får 
tillverkaren påbörja den aktuella kliniska 
undersökningen 60 dagar efter anmälan 
såvida inte de behöriga myndigheterna före 
utgången av denna tidsfrist på grund av 
hänsyn till folkhälsan och den allmänna 
ordningen har beslutat något annat och 
underrättat tillverkaren om detta beslut. 
Sådana beslut skall meddelas av den 
behöriga myndigheten till de övriga 

”2. När det gäller produkter i klass III och 
implanterbara och invasiva produkter för 
långvarigt bruk i klasserna IIa eller IIb, får 
tillverkaren påbörja den aktuella kliniska 
undersökningen 60 dagar efter anmälan 
såvida inte de behöriga myndigheterna före 
utgången av denna tidsfrist på grund av 
hänsyn till folkhälsan och den allmänna 
ordningen har beslutat något annat och 
underrättat tillverkaren om detta beslut. 
Sådana beslut, och motiveringarna till 
besluten, skall meddelas av den behöriga 
myndigheten till de övriga medlemsstaterna
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medlemsstaterna. och till de berörda parterna.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 4, PUNKT 1, STYCKE 2

Bestämmelserna skall tillämpas från och 
med [12 månader efter införlivandet].

Bestämmelserna skall tillämpas från och 
med [18 månader efter införlivandet].

Motivering

Övergångsperioden bör vara tillräckligt lång så att tillverkarna får god tid på sig att 
genomföra nödvändiga provningar och tillämpningar. På så sätt undviker man att pågående 
produktion avbryts i onödan.

Ändringsförslag 12
BILAGA I, LED 1, LED B

Bilaga I, punkt 10, stycke 4a (nytt) (direktiv 90/385/EEG)

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

Motivering

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

Ändringsförslag 13
BILAGA II, LED 1, LED B

Bilaga I, punkt 7.4, stycke 3 (direktiv 93/42/EEG)

skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om 

skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av den behöriga nationella
myndighet som utsetts av en medlemsstat i 
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ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande 
skall EMEA beakta tillverkningsprocessen 
och uppgifterna om inkorporeringen av 
ämnet i produkten.

enlighet med direktiv 2001/83/EG eller av 
EMEA om ämnets kvalitet och säkerhet. I 
sitt yttrande skall den behöriga 
myndigheten eller EMEA beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifterna om
denna, såväl som användbarheten av 
inkorporeringen av ämnet i produkten som 
konstaterats av det anmälda organet.

Motivering

Det nuvarande systemet ger anmälda organ rätt att begära in utlåtandet från valfri lämplig 
nationell myndighet. Detta system bör behållas, eftersom det möjliggör en snabb och 
kostnadseffektiv bedömning av ett ämnes säkerhet och kvalitet. Nyttan med att inkludera 
läkemedelsubstansen i den medicintekniska produkten bör bedömas av samma organ som 
ansvarar för den övergripande granskningen av produkten.

Ändringsförslag 14
BILAGA II, LED 1, LED F

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

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

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

Motivering

Rättslig klarhet skapas i och med att det allmänt vedertagna begreppet ”avsedd användning”
införs. 

Ändringsförslag 15
BILAGA II, LED 1, LED G, LED II

Bilaga I, punkt 13.3, led b (direktiv 93/42/EEG)

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

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

Ändringsförslag 16
BILAGA II, LED 7, LED B, LED III

Bilaga VII, punkt 3, strecksats 7a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

”– Den kliniska utvärderingen i enlighet med 
bilaga 10.”

”– I förekommande fall den kliniska 
utvärderingen i enlighet med bilaga 10.”

Motivering

Denna bilaga tillämpas på produkter i klass I såsom tungdepressorer, gasbindor av bomull, 
promenadkäppar och glasögonbågar. Det är inte nödvändigt att samla all information för en 
klinisk utvärdering för denna typ av produkter.

Ändringsförslag 17
BILAGA II, LED 9, LED C, LED VII

Bilaga IX, punkt 4.4 (direktiv 93/42/EEG)

vii) I punkt 4.4 skall orden ”Icke-aktiva 
produkter” ersättas med ”Produkter”.

vii) Punkt 4.4 skall ersättas med följande: 
”Produkter som är avsedda att registrera
röntgenstrålar i syfte att skapa diagnostiska 
bilder tillhör klass IIa.”

Motivering

Klargörande. Den ursprungliga texten skulle oavsiktligt kunna omfatta andra produkter (t.ex. 
lagring av diagnostiska röntgenbilder på digitala medier) som det vore orimligt att placera i 
klass IIa.
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Mintz, Rebecca Harms, Erna Hennicot-Schoepges, Romana Jordan 
Cizelj, Werner Langen, Anne Laperrouze, Vincenzo Lavarra, 
Eugenijus Maldeikis, Eluned Morgan, Reino Paasilinna, Vladimír 
Remek, Herbert Reul, Teresa Riera Madurell, Paul Rübig, Andres 
Tarand, Britta Thomsen, Catherine Trautmann, Claude Turmes, 
Nikolaos Vakalis, Alejo Vidal-Quadras Roca

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

María del Pilar Ayuso González, Etelka Barsi-Pataky, Ivo Belet, 
Gunnar Hökmark, Peter Liese, Lambert van Nistelrooij, Vittorio 
Prodi, Esko Seppänen

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)
Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)
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