
AM\628089SV.doc PE 376.778v01-00

SV SV

EUROPAPARLAMENTET
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

12.9.2006 PE 376.778v01-00

ÄNDRINGSFÖRSLAG 41–120

Förslag till betänkande (PE 374.188v01-00)
Thomas Ulmer
Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 90/385/EEG 
och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när det gäller översynen 
av direktiven om medicintekniska produkter

Förslag till direktiv (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263)(COD))

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 41
SKÄL 2A (nytt)

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

Or. en

Motivering

De senaste åren har återvinningsindustrin utvecklat validerade och kontrollerade 
förfaranden. Tack vare dem har både kostnaderna inom hälsovården och mängderna av 
farligt sjukhusavfall avsevärt minskat. Men eftersom vi i dagens läge inte har några EU-
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omfattande bestämmelser blir resultatet att riskerna med att medicintekniska produkter
återvinns utan övervakning kvarstår oförändrade. Och inte heller får vi några likvärdiga 
verksamhetsförutsättningar för återvinningstjänster. Kommissionen bör därför lägga fram ett 
förslag, utgående från en noggrann bedömning av dagens praxis och de faktiska kostnaderna
för den, samt av gällande nationella föreskrifter och av marknadsundersökningar som finns 
att tillgå. Detta bör trygga patientsäkerheten och ge enhetliga standarder för 
hälsovårdsmarknaden.

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 42
SKÄL 2A (nytt)

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

Or. en

Motivering

De senaste åren har tekniken för återvinning av medicintekniska produkter utvecklats och 
kommit alltmer i bruk. Denna verksamhet regleras emellertid inte av några bestämmelser på 
EU-nivå och de nationella bestämmelserna skiljer sig starkt från varandra. Kommissionen 
bör därför lägga fram ett förslag, utgående från en noggrann bedömning av dagens praxis 
och de faktiska kostnaderna för den, samt av gällande nationella föreskrifter och av 
marknadsundersökningar som finns att tillgå. Detta bör sedan tjäna som underlag för 
kommande lagstiftning till förmån för största möjliga patientsäkerhet inom hela EU och 
garantera enhetliga standarder för hälsovårdsmarknaden. 

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 43
SKÄL 2A (nytt)

(2a) När det gäller återvinning, som är en 
fråga om folkhälsa, bör kommissionen
snarast möjligt ägna sig åt ytterligare 
eftertanke och utökat samråd i syfte att 
undersöka en möjlig utveckling av lämplig 
lagstiftning som garanterar en hög nivå på 
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patientsäkerheten.

Or. en

Motivering

De senaste åren har tekniken för återvinning av medicintekniska produkter utvecklats och 
kommit alltmer i bruk. Denna verksamhet regleras emellertid inte av några bestämmelser på 
EU-nivå och de nationella bestämmelserna skiljer sig starkt från varandra. I somliga 
medlemsstater övervakas återvinningen inte och det finns inga obligatoriska kvalitetsnormer 
för den och detta innebär avsevärda risker för patientsäkerheten.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Véronique Mathieu

Ändringsförslag 44
SKÄL 13

(13) För att direktiv 93/42/EEG skall kunna 
fungera korrekt och effektivt i fråga om 
rådgivning om nationell lagstiftning, särskilt 
när det gäller frågan om en produkt faller 
inom definitionen för medicinteknisk 
produkt eller inte, är det av betydelse för den 
nationella marknadsövervakningen och för 
människors hälsa och säkerhet att man 
fastställer ett förfarande för att besluta om 
produkten skall definieras som en 
medicinteknisk produkt eller inte.

(13) För att direktiv 93/42/EEG skall kunna 
fungera korrekt och effektivt i fråga om 
rådgivning om nationell lagstiftning, särskilt 
när det gäller frågan om en produkt faller 
inom definitionen för medicinteknisk 
produkt eller inte, är det av betydelse för den 
nationella marknadsövervakningen och för 
människors hälsa och säkerhet att man 
fastställer ett förfarande för att besluta om 
produkten skall definieras som en 
medicinteknisk produkt eller inte. Av 
omsorg om ökad rättssäkerhet bör sådana 
beslut hänföra sig endast till enskilda 
produkter, som vid behov kan höra hemma 
inom generiska produktfamiljer, och riktas 
till medlemsstaterna och tillverkarna. En av 
de viktigaste faktorerna vid definitionen av 
en medicinteknisk produkt är det av 
tillverkaren fastställda avsedda ändamålet 
för den. Därför är det på sin plats att 
tillverkaren, inom ramen för sin rätt att 
höras i sak, fullständigt får medverka 
innan det fattas något beslut om 
definitionen av en produkt.

Or. fr
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Motivering

Många kategorier av produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, som inte alltid har 
samma karakteristika eller avsedda ändamål. Såsom huvudregel gäller därför att besluten 
alltid bör ha anknytning till de enskilda produkterna. Det här gäller också när produkterna 
sammanförts i enhetliga kategorier med samma karakteristika och avsedda ändamål. 
Dessutom måste det av tillverkaren fastställda avsedda ändamålet vara en integrerad del av 
definitionen på en medicinteknisk produkt och därför måste tillverkaren spela en viktig roll 
vid beslutsfattandet. 

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 45
SKÄL 14

14) Det är nödvändigt att införa ett krav på 
att tillverkare som inte har något registrerat 
företag i gemenskapen utser en auktoriserad 
representant, för alla produktklasser, som 
myndigheterna kan vända sig till i frågor 
som gäller huruvida produkterna uppfyller 
kraven i direktiven.

(14) Det är nödvändigt att införa ett krav på 
att tillverkare som inte har något registrerat 
företag i gemenskapen utser en auktoriserad 
representant, för alla produktklasser, som 
myndigheterna kan vända sig till i frågor 
som gäller huruvida produkterna uppfyller 
kraven i direktiven. Därför erinras det om 
att alla medicintekniska produkter som 
importeras till Europeiska unionen bör 
uppfylla föreskrifterna i detta direktiv. 

Or. fr

Motivering

Av säkerhetsskäl bör alla produkter som importeras till gemenskapen uppfylla de föreskrifter 
som antagits inom Europeiska unionen. 

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 46
SKÄL 15A (nytt)

(15a) I sitt yttrande den 9 januari 2002 om 
bedömningen av vilka risker för 
människors hälsa som dietylhexylftalat,
(DEHP) för med sig instämde 
vetenskapliga kommittén för toxicitet, 
ekotoxicitet och miljö med att det behövdes 
åtgärder för att minska risken för 
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exponering för DEHP från medicinsk 
utrustning. I bilaga I till direktiv 
67/548/EEG har DEHP klassificerats 
såsom reproduktionstoxiskt i kategori 2. 
För att ytterligare trygga folkhälsan och 
allmänhetens säkerhet måste det bli 
förbjudet att använda cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska 
ämnen i medicintekniska produkter, annat 
än i sådana fall att inga alternativa 
produkter utan sådana ämnen finns att 
tillgå.

Or. en

Motivering

EU hade redan för länge sedan bort vidta åtgärder i anledning av att en av dess 
vetenskapliga kommittéer yttrat sig om att riskerna i samband med DEHP i medicintekniska 
produkter måste minskas. DEHP hör till gruppen cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska ämnen och det är möjligt att det finns flera sådana ämnen i 
medicintekniska produkter. Gemenskapslagstiftningen förbjuder redan bruket av sådana 
ämnen i ämnen och beredningar som är avsedda för allmänheten och likaså i kosmetiska 
produkter. Dessutom har DEHP och övriga reproduktionstoxiska ftalater totalförbjudits i 
leksaker. Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen bör inte användas 
i medicintekniska produkter om det finns tryggare produkter att tillgå.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 47
SKÄL 18

(18) Insatser för produktdesign som främjar 
patientsäkerheten spelar en allt större roll 
inom folkhälsopolitiken och det är därför 
nödvändigt att uttryckligen fastställa att 
ergonomisk utformning måste ingå i de 
grundläggande kraven. Användarens 
utbildnings- och kunskapsnivå, t.ex. när det 
gäller en icke fackman, betonas ännu mer i 
de grundläggande kraven.

(18) Insatser för produktdesign som främjar 
patientsäkerheten spelar en allt större roll 
inom folkhälsopolitiken och det är därför 
nödvändigt att uttryckligen fastställa att 
ergonomisk utformning måste ingå i de 
grundläggande kraven. Användarens 
utbildnings- och kunskapsnivå, t.ex. när det 
gäller en icke fackman, betonas ännu mer i 
de grundläggande kraven. Vid tillverkning 
av en produkt bör särskild uppmärksamhet 
ägnas konsekvenserna av om produkten 
missbrukas samt dess negativa påverkan av 
människokroppen.
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Or. pl

Motivering

Ändringsförslaget innebär ett hänsynstagande till användarnas säkerhet och hälsa.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 48
SKÄL 18A (nytt)

(18a) När det gäller återvinning bör 
kommissionen ägna sig åt ytterligare 
eftertanke och utökat samråd i syfte att 
undersöka en möjlig utveckling av lämplig 
lagstiftning som garanterar en hög nivå på 
patientsäkerheten.

Or. en

Motivering

Återvinningen av medicintekniska produkter regleras inte av några bestämmelser på 
EU-nivå. I somliga medlemsstater övervakas återvinningen inte och det finns inga 
obligatoriska kvalitetsnormer för den och detta innebär avsevärda risker för 
patientsäkerheten. I andra medlemsstater har man anpassat bestämmelserna så de blivit till 
stöd för en återvinning under kontrollerade former och där har återvinningsindustrin 
utvecklat rigoröst validerade och kontrollerade förfaranden. Avsaknaden av EU-omfattande 
bestämmelser leder till att riskerna med okontrollerad återvinning av medicintekniska 
produkter kvarstår oförändrade och att man inte heller, i alla medlemsstater, kan dra nytta av 
en reglerad och validerad återvinning.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 49
SKÄL 21

(21) Mot bakgrund av att tredje parter har 
allt större del i att utforma och tillverka 
produkter på tillverkarens vägnar, är det 
viktigt att tillverkaren visar att han tillämpar 
adekvata kontroller av den tredje parten för 
att alltid säkerställa att kvalitetssystemet 
fungerar på ett effektivt sätt.

(21) Mot bakgrund av att tredje parter har 
allt större del i att utforma och tillverka 
produkter på tillverkarens vägnar, är det 
viktigt att tillverkaren visar att han tillämpar 
adekvata kontroller av den tredje parten för 
att alltid säkerställa att kvalitetssystemet 
fungerar på ett effektivt sätt. De behöriga 
myndigheterna får likaså besluta om att 
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utföra kontrollerna direkt.

Or. fr

Motivering

Av omsorg om maximal säkerhet bör myndigheterna kunna förrätta inspektioner.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 50
SKÄL 21A (nytt)

(21a) Olika medlemsstater har högst olika 
rättsliga föreskrifter om återvinning av 
medicintekniska produkter. Kommissionen 
bör undersöka hur dessa olikheter påverkar 
patientsäkerheten och 
kostnadseffektiviteten. Vid behov bör 
kommissionen föreslå åtgärder, med 
beaktande av subsidiaritetsprincipen.

Or. de

Motivering

I de rådgivande utskotten antogs olika ändringsförslag om återvinning. Detta problem togs 
också upp gång på gång av ledamöter av utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet. 
Den som framlagt detta ändringsförslag anser att en eventuell lagstiftning måste föregås av 
en ingående undersökning.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 51
SKÄL 23A (nytt)

(23a) I beslut 2006/512/EG om 
kommittéförfarandet infördes ett 
föreskrivande förfarande med kontroll för 
åtgärder med allmän räckvidd
vilka är avsedda att ändra icke väsentliga 
delar av en grundläggande rättsakt som 
antagits genom medbeslutande. Mot 
bakgrund av ovannämnda beslut är det 
nödvändigt att på motsvarande sätt ändra 
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direktiv 90/385/EEG och direktiv 
93/42/EEG. Det föreskrivande förfarandet 
med kontroll bör tillämpas vid antagandet 
av ändringar i bilagorna till 
direktiv 93/42/EEG samt i samband med 
beslut om klassificering av medicintekniska 
produkter jämte beslut om återkallande 
från marknaden eller förbud mot eller 
begränsningar av utsläppande på 
marknaden av medicintekniska produkter 
för implantation.

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att det gängse förfarandet med 
”föreskrivande kommitté” skall ersättas med ”föreskrivande kommitté med kontroll”, 
eftersom de berörda åtgärderna är åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra 
icke väsentliga delar av den föreslagna lagstiftningen. I ändringsförslaget ingår en 
förteckning över vilka åtgärder som bör handläggas med hjälp av det nya förfarandet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 52
SKÄL 24A (nytt)

(24a) Mot bakgrund av hur återvinningen 
av medicintekniska produkter utvecklats 
kommer kommissionen att samråda på bred 
bas för att undersöka möjligheterna till 
lämplig gemenskapslagstiftning om 
återvinning av medicintekniska produkter, 
så att en hög nivå av patientsäkerhet kan 
garanteras. 

Or. en

Motivering

Återvinningen har utvecklats under de senaste åren, men det finns ingen 
gemenskapslagstiftning på området. Detta kan leda till att återvinningen sker utan 
övervakning med avsevärda risker för patienterna som eventuell konsekvens. Med hjälp av 
EU-omfattande föreskrifter för återvinning kunde sådana risker undvikas.
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Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 1, LED 1, LED A, LED I

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

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

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

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

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

– diagnos, övervakning, behandling, lindring 
eller kompensation för en skada eller ett 
funktionshinder,

– diagnos, övervakning, behandling, lindring 
eller kompensation för en skada eller ett 
funktionshinder,

– undersökning, utbyte eller ändring av 
anatomin eller av en fysiologisk process,

– undersökning, utbyte eller ändring av 
anatomin eller av en fysiologisk process,

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

och som 

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

– inte genom sin form eller genom det sätt 
på vilket tillverkaren lägger fram den eller 
släpper ut den på marknaden ger ett 
allmänt intryck av att ha medicinska 
egenskaper för behandling eller profylax av 
sjukdom hos människor.”

Or. nl
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Motivering

Om vi har en striktare definition på begreppet medicintekniska produkter i direktivet kan vi 
förebygga att läkemedel definieras och certifieras som medicintekniska produkter, för att man 
på så sätt skall kunna kringgå de stränga förfarandena för godkännande av läkemedel och de 
rigorösa säkerhetskrav som gäller för dem. På det sättet motverkas aktivt risken för att 
tillverkarna släpper ut sina produkter på marknaden såsom medicintekniska produkter, men 
samtidigt försöker utnyttja sig av att de uppfattas som likvärdiga med läkemedel. Sådant 
spelar ju i händerna på den illojala konkurrensen.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 1, LED 1, LED A, LED I

Artikel 1, punkt 2, led a, stycke 2a (nytt) (direktiv 90/385/EEG)

Som medicintekniska produkter får 
betraktas beredningar (produkter) vilkas 
verkan i samband med behandling, 
profylax och vård av sjukdomar eller 
understödjande funktion därvidlag är ett 
resultat av deras fysikaliska och kemiska 
egenskaper och som inte har någon 
specifik farmakologisk verkan.
Farmaceutiska beredningar vilka 
registrerats som medicintekniska produkter 
får innehålla verksamma farmakologiska 
beståndsdelar, förutsatt att dessa godkänts 
för användning på medlemsstaternas 
territorium, inte finns med i förteckningen 
över vanebildande eller rusgivande medel 
och inte ingår i sådan mängd att de 
påverkar människokroppen i dess helhet. 
Det tillåtna innehållet av verksamma 
farmakologiska beståndsdelar i en 
medicinteknisk produkt måste understiga 
den minimidos (med farmakologisk verkan)
som i medlemsstaternas farmakopéer anges 
för läkemedel, antingen det därvid rör sig 
om märkesläkemedel eller generiska 
läkemedel.

Or. pl
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Motivering

Här föreslås en korrigering för att möjliggöra en närmare avgränsning av produkter, som i 
dagens läge inte definierats och som hör till olika grupper eller har olika 
användningsområden. 

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 1, LED 1, LED A, LED I

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

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

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

Or. es

Motivering

Om man tar med frasen ”för medicinska syften” i definitionen skulle detta från direktivets 
tillämpningsområde undanta produkter som i dag anses som medicinsk materiel och för vilka 
garantier som avser säkerhet, effektivitet och kvalitet måste säkerställas under de förfaranden 
som inrättas genom direktivet, med tanke på deras betydelse för patienters hälsa och deras 
eventuella risker. Exempel på sådana produkter är: implantat i ansiktet för att fylla ut rynkor 
av estetiska skäl, bröstförstoringsimplantat av estetiska skäl, preventivmedel (kondomer och 
pessar) som används utan en särskild medicinsk orsak, och vissa tekniska hjälpmedel för 
funktionshindrade personer, t.ex. rullstolar.

Alla dessa produkter skulle förbli oreglerade eftersom de inte skulle falla inom 
tillämpningsområdet för något annat direktiv heller. Detta gäller även för ovan nämnda 
produkter för estetiska syften (bröst- och ansiktsimplantat) som inte faller inom ramen för 
kosmetika eftersom de inte appliceras på yttre delar av kroppen, tänderna eller munhålans 
slemhinnor, och platsen för appliceringen är ett av kriterierna för att en produkt skall anses 
som kosmetika.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 1, LED 1, LED D

Artikel 1, punkt 4b (direktiv 90/385/EEG)

4b. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 725/2004]] och som kan 
ha en verkan på den mänskliga organismen 
utöver den verkan som framkallas av 
produkten, skall denna produkt bedömas och 
godkännas i enlighet med det här direktivet.

4b. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel för 
avancerad terapi enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 725/2004]], i vilket det 
inte ingår några andra slags celler och 
vävnader än icke-livsdugliga celler och 
vävnader och som kan ha en verkan på den 
mänskliga organismen utöver den verkan 
som framkallas av produkten, skall denna 
produkt bedömas och godkännas i enlighet 
med det här direktivet.

Om det föreligger tvivel på att ämnet kan 
ha en verkan utöver den verkan som 
framkallas av produkten skall frågan om 
gränsdragning klarläggas med hjälp av en 
vetenskaplig rekommendation av det slag 
som avses i artikel 18 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr […] (**) 
[om läkemedel för avancerad terapi och om 
ändring av förordning (EG) nr 725/2004].
Oberoende av resultatet av denna 
vetenskapliga rekommendation skall de 
etiska aspekterna på det ifrågavarande 
ämnet alltid bedömas av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA).

Or. de

Motivering

Definitionen på kombinerade produkter, som omfattas av direktiven 93/42/EEG och 
90/385/EEG måste klarläggas, för att den skall kunna anpassas till det synsätt som föreslagits 
i betänkandet från Mikolášik om läkemedel för avancerad terapi.

Kombinerade produkter kan, förutom vävnadstekniska produkter, också innehålla 
genterapeutiska och cellterapeutiska produkter, något som redan testats till exempel i så 
kallade stents (stödnät som implanteras i blodkärl) och höftproteser. De bör tas med här i 
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direktivet.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 1, LED 1, LED D

Artikel 1, punkt 4b (direktiv 90/385/EEG)

4b. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 725/2004]] och som kan 
ha en verkan på den mänskliga organismen 
utöver den verkan som framkallas av 
produkten, skall denna produkt bedömas 
och godkännas i enlighet med det här 
direktivet.

4b. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 725/2004]], skall denna 
produkt bedömas och godkännas i enlighet 
med den här förordningen.

Or. en

Motivering

Produkter som betraktas som vävnadstekniska produkter innehåller delar av vävnader eller 
celler, avsedda att ersätta, reparera eller regenerera vävnader i människokroppen. Dessa 
produkter är alltså mycket känsliga och står i växelverkan med levande celler och därför hör 
de hemma under läkemedelslagstiftningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 1, LED 2, LED AA (nytt)

Artikel 6, punkt 2a (direktiv 90/385/EEG)

aa) Följande punkt 2a skall läggas till: 
”2a. När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5a och 7 i beslut 1999/468/EG, 
ändrat genom beslut 2006/512/EG, 
tillämpas.”

Or. en
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Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av "föreskrivande kommitté med kontroll", eftersom några av de berörda åtgärderna är 
åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 10a, punkt 1, stycke 1a (nytt) (direktiv 90/385/EEG)

Medlemsstaterna kan begära att få 
information om alla uppgifter som gör det 
möjligt att identifiera produkter samt om 
deras märkning och bruksanvisningar, när 
produkterna släpps ut på deras territorium.

Or. es

Motivering

Det är viktigt att lägga till detta andra stycke för att göra det möjligt för myndigheterna att 
utöva en korrekt marknadskontroll över produkter som släpps ut på deras territorium, och 
även för att skapa enhetlighet med direktiv 93/42/EEG där denna bestämmelse ingår för 
produkter i klass IIb och III, dvs. högriskprodukter. Med tanke på att aktiva implantat är 
materiel som innebär samma grad av risk finns det ingen anledning att ha några ytterligare 
specifikationer av vilka materiel denna bestämmelse avser.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 10a, punkt 2, stycke 2 (direktiv 90/385/EEG)

För de produkter som avses i punkt 1 skall 
den auktoriserade representanten underrätta 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där denne har registrerat sitt 

För de produkter som avses i punkt 1 skall 
den auktoriserade representanten underrätta 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där denne har registrerat sitt 
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företag om företagets adress, samt ange 
vilken kategori produkterna i fråga tillhör.

företag om företagets adress, samt ange 
vilken kategori produkterna i fråga tillhör.
Alla medicintekniska produkter som 
importeras till Europeiska unionen bör 
uppfylla föreskrifterna i detta direktiv. 

Or. fr

Motivering

Av säkerhetsskäl bör alla produkter som importeras till gemenskapen uppfylla de föreskrifter 
som antagits inom Europeiska unionen. 

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 10c (direktiv 90/385/EEG)

Om en medlemsstat anser att en viss produkt 
eller produktgrupp skall återkallas från 
marknaden eller att produkternas 
utsläppande på marknaden och ibruktagande 
skall förbjudas eller begränsas för att skydda 
hälsa och säkerhet och/eller för att 
säkerställa att folkhälsokraven beaktas, får 
den vidta alla berättigade tillfälliga åtgärder. 

Om en medlemsstat anser att en viss produkt 
eller produktgrupp skall återkallas från 
marknaden eller att produkternas 
utsläppande på marknaden och ibruktagande 
skall förbjudas eller begränsas för att skydda 
hälsa och säkerhet och/eller för att 
säkerställa att folkhälsokraven beaktas, får 
den vidta alla berättigade tillfälliga åtgärder. 

Medlemsstaten skall därefter underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om de tillfälliga åtgärderna 
samt ange skälen till sitt beslut. 

Medlemsstaten skall därefter underrätta 
kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om de tillfälliga åtgärderna 
samt ange skälen till sitt beslut. 

Kommissionen skall när så är möjligt 
samråda med de berörda parterna och 
medlemsstaterna. 

Kommissionen skall när så är möjligt 
samråda med de berörda parterna och 
medlemsstaterna och underrätta dem om 
sin åsikt.”

Om de nationella åtgärderna är berättigade 
skall kommissionen anta de nödvändiga 
gemenskapsåtgärderna i enlighet med 
förfarandet i artikel 6.2. Om de nationella 
åtgärderna inte är berättigade skall 
kommissionen underrätta alla 
medlemsstater och de rådfrågade berörda 
parterna.”
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Or. pl

Motivering

Kommissionen bör nära samarbeta med medlemsstaterna.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 1, LED 3

Artikel 10c, stycke 4 (direktiv 90/385/EEG)

Om de nationella åtgärderna är berättigade 
skall kommissionen anta de nödvändiga 
gemenskapsåtgärderna i enlighet med 
förfarandet i artikel 6.2. Om de nationella 
åtgärderna inte är berättigade skall 
kommissionen underrätta alla medlemsstater 
och de rådfrågade berörda parterna.”

Om de nationella åtgärderna är berättigade 
skall kommissionen anta de nödvändiga 
gemenskapsåtgärderna i enlighet med 
förfarandet i artikel 6.2a. Om de nationella 
åtgärderna inte är berättigade skall 
kommissionen underrätta alla medlemsstater 
och de rådfrågade berörda parterna.”

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom några av de berörda åtgärderna är 
åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 2, LED -1A (nytt)
Skäl 7 (direktiv 93/42/EEG)

-1a) Skäl 7 skall ersättas med följande:
”De väsentliga krav och andra krav som 
fastställs i bilagorna till detta direktiv, 
inklusive hänvisningar till att "minimera" 
eller "minska" riskerna, måste tolkas och 
tillämpas på ett sätt som tar hänsyn till de 
bästa produkter och den bästa teknik och 
praxis som fanns att tillgå vid 
konstruktionstidpunkten och till tekniska 
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och ekonomiska aspekter som är förenliga 
med en hög nivå av skydd för hälsa och 
säkerhet.”

Or. en

Motivering

Skälet måste göras mera tidsenligt. De väsentliga kraven måste sporra till bättre 
konstruktionslösningar och bör därför utgå från bästa tillgängliga konstruktionslösningar i 
stället för att i onödan dra in föråldrade sådana.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED I

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

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

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

– inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda 
verkan i eller på människokroppen med 
hjälp av farmakologiska, immunologiska 
eller metaboliska medel, men som kan 
understödjas i sin funktion av sådana 
medel,
– inte genom sin form eller genom det sätt 
på vilket tillverkaren lägger fram den eller 
släpper ut den på marknaden ger ett 
allmänt intryck av att ha medicinska 
egenskaper för behandling eller profylax av 
sjukdom hos människor,
samt är tillverkad för att användas för 
medicinska syften för människor vid”

Or. nl
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Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att aktivt motverka risken för att tillverkarna släpper ut sina 
produkter på marknaden såsom medicintekniska produkter, men samtidigt försöker utnyttja 
sig av att de uppfattas som likvärdiga med läkemedel, i en situation där de inte måste uppfylla 
– de strängare – kraven för registrering som läkemedel och således inte heller behöver 
genomgå en striktare kontroll. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED I

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

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

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

Or. de

Motivering

Endast programvara för diagnostiska ändamål bör tas med i denna artikel, och alltså inte all 
programvara som sådan. Uttrycket ”för medicinska syften” kan öppna möjligheter för att viss 
programvara undantas från direktivet. Detta skulle skapa osäkerhet hos användarna och även 
leda till att okontrollerade produkter eventuellt kom att användas på patienterna.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED I

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

”medicinteknisk produkt: instrument, 
apparat, anordning, programvara, material 
eller annan artikel, vare sig den används 
separat eller i kombination, inklusive den 

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

programvara som krävs för att den skall 
kunna tillämpas på rätt sätt enligt 
tillverkarens anvisningar, och som är 
tillverkad för att användas för medicinska 
syften för människor vid” 

Or. es

Motivering

Om man tar med frasen ”för medicinska syften” i definitionen skulle detta från direktivets 
tillämpningsområde undanta produkter som i dag anses som medicinsk materiel och för vilka 
garantier som avser säkerhet, effektivitet och kvalitet måste säkerställas under de förfaranden 
som inrättas genom direktivet, med tanke på deras betydelse för patienters hälsa och deras 
eventuella risker. Exempel på sådana produkter är: implantat i ansiktet för att fylla ut rynkor 
av estetiska skäl, bröstförstoringsimplantat av estetiska skäl, preventivmedel (kondomer och 
pessar) som används utan en särskild medicinsk orsak, och vissa tekniska hjälpmedel för 
funktionshindrade personer, t.ex. rullstolar.

Alla dessa produkter skulle förbli oreglerade eftersom de inte skulle falla inom 
tillämpningsområdet för något annat direktiv heller. Detta gäller även för ovan nämnda 
produkter för estetiska syften (bröst- och ansiktsimplantat) som inte faller inom ramen för 
kosmetika eftersom de inte appliceras på yttre delar av kroppen, tänderna eller munhålans 
slemhinnor, och platsen för appliceringen är ett av kriterierna för att en produkt skall anses 
som kosmetika.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 67
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 strecksats läggas 
till:
”korrigering av synen eller ögats utseende 
genom att placeras på ögat.”

Or. en
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Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IA (nytt)
Artikel 1, punkt 2, led a (direktiv 93/42/EEG)

ia) Stycke 2 i led a skall ersättas med 
följande:
”och som 
– inte uppnår sin huvudsakliga, avsedda 
verkan i eller på människokroppen med 
hjälp av farmakologiska, immunologiska 
eller metaboliska medel, men som kan 
understödjas i sin funktion av sådana 
medel,
– inte genom sin form eller genom det sätt 
på vilket tillverkaren lägger fram den eller 
släpper ut den på marknaden ger ett 
allmänt intryck av att ha medicinska 
egenskaper för behandling eller profylax av 
sjukdom hos människor,”

Or. en

Motivering

Patientsäkerheten måste garanteras. Man måste skilja tydligare på medicintekniska produkter 
och läkemedel. Kopierade produkter måste hänföras till samma kategori som 
originalprodukterna.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ha (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

ia) Följande led ha skall läggas till:
”(ha) återvinning: återställande av 
funktionssäkerheten hos en använd
medicinteknisk produkt, varvid den 
juridiska eller fysiska personen och/eller 
vederbörandes auktoriserade representant 
skall anses som tillverkare i enlighet med 
denna artikel i samband med återvinning 
och utsläppande på marknaden av en 
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medicinteknisk produkt,”

Or. en

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslaget till artikel 21a (ny).

Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IIA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ka (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

iia) Följande led ka skall läggas till:
”ka) återvinning: rengöring, desinficering 
och sterilisering av en använd 
medicinteknisk produkt, inbegripet det 
arbete som är förenat med detta, samt 
provning och återställande av 
funktionssäkerheten och den hygieniska 
säkerheten för en säker återanvändning.”

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag hänger samman med det nya skälet 2a som handlar om återvinning.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IIA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ka (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

iia) Följande led ka skall läggas till:
”ka) återvinning: rengöring, desinficering 
och sterilisering av en använd 
medicinteknisk produkt, inbegripet det 
arbete som är förenat med detta, samt 
provning och återställande av 
funktionssäkerheten och den hygieniska 
säkerheten för en säkrare användning.”
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Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet om medicintekniska produkter finns ingen definition av begreppet 
återvinning. Detta leder till bristande rättssäkerhet, något som detta ändringsförslag syftar 
till att avhjälpa.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IIA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ka (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

iia) Följande led ka skall läggas till:
”ka) återvinning: rengöring, desinficering 
och sterilisering av en använd 
medicinteknisk produkt samt provning och 
återställande av funktionssäkerheten och 
den hygieniska säkerheten för en säker 
återanvändning.”

Or. en

Motivering

Begreppet återvinning måste definieras.

Ändringsförslag från Irena Belohorská

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IIA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ka (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

iia) Följande led ka skall läggas till:
”ka) återvinning: rengöring, desinficering 
och sterilisering av en använd 
medicinteknisk produkt, inbegripet det 
arbete som är förenat med detta samt 
provning och återställande av 
funktionssäkerheten och den hygieniska 
säkerheten för en säker återanvändning.”



AM\628089SV.doc 23/59 PE 376.778v01-00

SV

Or. en

Motivering

I det nuvarande direktivet om medicintekniska produkter finns ingen definition av begreppet 
återvinning. Detta leder till bristande rättssäkerhet, något som detta ändringsförslag syftar 
till att avhjälpa

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Véronique Mathieu

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IIA (nytt)

Artikel 1, punkt 2, led ka (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

iia) Följande led ka skall läggas till:
”ka) biofysiska och biomekaniska data: 
data som härrör från biofysiska och 
biomekaniska arbeten, simulationsarbeten, 
utarbetande av modeller till kliniska 
undersökningar eller alla vetenskapliga 
arbeten som grundar sig på vedertagen 
kunskap eller beprövad teknik, varvid data 
av sådant slag kan bifogas framför allt 
såsom stöd till kliniska uppgifter av det slag 
som avses i led k ovan.”

Or. fr

Motivering

För vissa kategorier av medicintekniska produkter är det svårt eller rentav omöjligt att 
upprätta protokoll eller utföra kliniska undersökningar. Tack vare forskningens framsteg kan 
vi numera med hjälp av biofysiska verktyg, simulation och utarbetande av modeller avhjälpa 
dessa svårigheter. På det sättet blir de förkliniska faserna mera tillförlitliga och de kliniska 
undersökningarna kan göras mera målinriktade.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 2, LED 1, LED E

Artikel 1, punkt 4b (direktiv 93/42/EEG)

”4b. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 

”4b. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
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produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004]] och som kan 
ha en verkan på den mänskliga organismen 
utöver den verkan som framkallas av 
produkten, skall denna produkt bedömas 
och godkännas i enlighet med det här 
direktivet.”

produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004]], skall denna 
produkt bedömas och godkännas i enlighet 
med den här förordningen.”

Or. en

Motivering

Produkter som betraktas som vävnadstekniska produkter innehåller delar av vävnader eller 
celler, avsedda att ersätta, reparera eller regenerera vävnader i människokroppen. Dessa 
produkter är alltså mycket känsliga och står i växelverkan med levande celler och därför hör 
de hemma under läkemedelslagstiftningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 2, LED 1, LED E

Artikel 1, punkt 4b (direktiv 93/42/EEG)

”4b. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004]] och som kan
ha en verkan på den mänskliga organismen 
utöver den verkan som framkallas av 
produkten, skall denna produkt bedömas och 
godkännas i enlighet med det här direktivet.”

”4b. Om en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel för 
avancerad terapi enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] (**) [om läkemedel för 
avancerad terapi och om ändring av 
förordning (EG) nr 726/2004]], i vilket det 
inte ingår några andra slags celler och 
vävnader än icke-livsdugliga celler och 
vävnader och som kan ha en verkan på den 
mänskliga organismen utöver den verkan 
som framkallas av produkten, skall denna 
produkt bedömas och godkännas i enlighet 
med det här direktivet.produkt bedömas och 
godkännas i enlighet med det här direktivet.

Om det föreligger tvivel på att ämnet kan 
ha en verkan utöver den verkan som 
framkallas av produkten skall frågan om 
gränsdragning klarläggas med hjälp av en 
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vetenskaplig rekommendation av det slag 
som avses i artikel 18 i Europaparlamentets 
och rådets förordning (EG) nr […] (**) 
[om läkemedel för avancerad terapi och om 
ändring av förordning (EG) nr 726/2004].
Oberoende av resultatet av denna 
vetenskapliga rekommendation skall de 
etiska aspekterna på det ifrågavarande 
ämnet alltid bedömas av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA).

Or. de

Motivering

Definitionen på kombinerade produkter, som omfattas av direktiven 93/42/EEG och 
90/385/EEG måste klarläggas, för att den skall kunna anpassas till det synsätt som föreslagits 
i betänkandet från Mikolášik om läkemedel för avancerad terapi.

Kombinerade produkter kan, förutom vävnadstekniska produkter, också innehålla 
genterapeutiska och cellterapeutiska produkter, något som redan testats till exempel i så 
kallade stents (stödnät som implanteras i blodkärl) och höftproteser. De bör tas med här i 
direktivet.

Ändringsförslag från Jules Maaten

Ändringsförslag 77
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 till följd av tillämpningen av 
kriterierna i artikel 1.2 andra stycket i det 
direktivet skall omfattas av
direktiv 2001/83/EG eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga verkningssätt,”

Or. nl

Motivering

Om vi har en striktare definition på begreppet medicintekniska produkter i direktivet kan vi 
förebygga att läkemedel definieras och certifieras som medicintekniska produkter, för att man 
på så sätt skall kunna kringgå de stränga förfarandena för godkännande av läkemedel och de 
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rigorösa säkerhetskrav som gäller för dem. Direktivet om medicintekniska produkter gäller ju 
inte för en produkt som motsvarar definitionen på ett läkemedel i läkemedelsdirektivet. Enligt 
direktiv 2001/83/EG är det också viktigt att man vid bedömning av om en produkt är ett 
läkemedel eller en medicinteknisk produkt utgår från alla de olika kriterierna för ett 
läkemedel skilt för sig, och alltså inte så, att alla kriterier tas tillsammans.

Ändringsförslag från John Bowis

Ändringsförslag 78
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 kriterierna i artikel 1.2 
andra stycket i det direktivet eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga verkningssätt,”

Or. en

Motivering

Patientsäkerheten måste garanteras. Man måste skilja tydligare på medicintekniska produkter 
och läkemedel. Kopierade produkter måste hänföras till samma kategori som 
originalprodukterna.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED I

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

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

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

Or. en
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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 första 
stycket är dock väsentligen densamma som i det nuvarande direktivet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 80
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 till följd av tillämpningen av 
kriterierna i artikel 1.2 andra stycket i det 
direktivet skall omfattas av 
direktiv 2001/83/EG eller av det här 
direktivet skall särskild hänsyn tas till 
produktens huvudsakliga verkningssätt,”

Or. nl

Motivering

Sådan texten ser ut nu kan det tolkas som om presentationstexten fått en mindre betydelse och 
att klassificeringen kan inrikta sig på produktens huvudsakliga verkningssätt. Tack vare den 
ändring som föreslagits kommer inte den andra delen i definitionen på ett läkemedel att anses 
som viktigare än den första delen av definitionen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 2, LED 1, LED G

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

g) Punkt 6 skall utgå. g) Punkt 6 skall ersättas med följande:
”6. Om en produkt omfattas av rådets 
direktiv 93/42/EG och 89/686/EG skall de 
relevanta väsentliga kraven i vartdera 
direktivet gälla. Om produkten 
huvudsakligen är avsedd att användas 
som medicinteknisk produkt, i enlighet 
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med direktiv 93/42/EEG, skall 
föreskrifterna i det direktivet, inklusive 
om överensstämmelsebedömning, 
uppfyllas. I tvivelsmål skall tillverkaren 
samråda med ett anmält organ eller en 
behörig myndighet.”

Or. en

Motivering

Det finns föremål som ingår i den personliga skyddsutrustningen och för vilka det är viktigt 
att de faller inom tillämpningsområdet för direktiv 93/42/EEG. Detta gäller framför allt 
sådana föremål som kommer i direkt beröring med kroppens inre delar, såsom handskar.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 2, LED 2

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

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

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

Or. it

Motivering

Termen ”namngiven patient” omfattas redan av det nuvarande direktivet. Av orsaker som rör 
dataskydd och tystnadsplikt för medicinsk personal är det möjligt att patienten identifieras 
med hjälp av en förkortning eller numerisk kod. För att man på bästa sätt skall kunna 
tillhandahålla patienterna information bör den ursprungliga förklaringen även i 
fortsättningen bevaras i patientens handlingar hos tandläkaren, medan en kopia ges till 
patienten. Eftersom patienten inte har någon skyldighet att spara förklaringen är denna 
formulering praktisk och lämplig och begränsar inte patientens rättigheter.
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Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

Artikel 7, punkt 1 (direktiv 93/42/EEG)

2a) Artikel 7.2 första stycket skall ersättas 
med följande:
”När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av 
bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.”

Or. en

Motivering

Genom detta tekniska ändringsförslag anpassas den föreliggande texten till de nya 
föreskrifterna för kommittéförfarandet.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

Artikel 7, punkt 2a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

2a) I artikel 7 skall följande stycke läggas 
tilL:
”När det hänvisas till denna punkt skall 
artiklarna 5a och 7 i beslut 1999/468/EG, 
ändrat genom beslut 2006/512/EG, 
tillämpas.”

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom några av de berörda åtgärderna är 
åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.
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Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 2, LED 2A (nytt)

Artikel 8, punkt 2, strecksats 2a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

2a) I artikel 8.2 skall följande strecksats 
läggas till:
”– Om åtgärderna är motiverade skall 
kommissionen vid behov, av omsorg om 
folkhälsan, anta lämpliga 
gemenskapsåtgärder i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 7.2.”

Or. en

Motivering

Om skyddsklausulen åberopas bör det finnas möjlighet för att motiverade nationella åtgärder 
på provisorisk bas (vilka vidtagits i detta sammanhang) obligatoriskt skall gälla på 
marknaden överallt inom EU. Dessutom är det till nytta om förfarandet med skyddsklausul i 
artikel 8 i direktivet om medicintekniska produkter inordnas med det särskilda förfarande för 
hälsoskyddsåtgärder, om vilket det föreskrivs i artikel 14b i det direktivet.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 86
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 
be den att vidta de nödvändiga åtgärderna. 
Kommissionen skall anta dessa åtgärder i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 7.2.”

”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 
be den att vidta de nödvändiga åtgärderna. 
Kommissionen skall anta dessa åtgärder i 
enlighet med det förfarande som avses i 
artikel 7.2a.”

Or. en
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Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom några av de berörda åtgärderna är 
åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 2, LED 3A (nytt)

Artikel 10, punkt 3 (direktiv 93/42/EEG)

3a) I artikel 10 skall punkt 3 ersättas med 
följande:
”När medlemsstaterna har gjort en 
bedömning, om möjligt tillsammans med 
tillverkaren, skall de utan att det påverkar 
tillämpningen av artikel 8 omedelbart 
underrätta kommissionen och de övriga 
medlemsstaterna om de händelser som 
avses i punkt 1 och om de relevanta 
åtgärder som vidtagits eller planeras.
Medlemsstaterna skall ange exakta orsaker 
till varför åtgärder planeras eller vidtagits. 
Framför allt skall medlemsstaterna vid 
behov ange de exakta orsakerna till att de 
åtgärder som vidtagits varit annorlunda än 
de åtgärder som planerats.”

Or. en

Motivering

Eftersom säkerhetsövervakningen handlar om att händelser som inträffat skall anmälas är det 
av största vikt att detta samordnas av kommissionen samt att kommissionen och 
medlemsstaterna har en fullständig överblick över marknaden inom EU.

Ändringsförslag från Adamos Adamou

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 2, LED 3B (nytt)
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Artikel 10, punkt 3a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

3b) I artikel 10 skall följande punkt läggas 
till:
”3a. Kommissionen skall med stöd av det 
förfarande som avses i artikel 7.2 vidta alla 
lämpliga åtgärder för att anta förfaranden 
för genomförandet av denna artikel.”

Or. en

Motivering

Ett ändringsförslag som garanterar att systemet för säkerhetsövervakning fungerar i mera 
bindande detalj.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 2, LED 5, LED -A (nytt)

Artikel 12, punkt 2, stycke 2a (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

-a) I punkt 2 skall följande stycke läggas 
till:
”I fråga om nätverkssystem för medicinsk 
information skall artikel 12 inte gälla för 
nätverkssystemet i dess helhet. 
Överensstämmelsebedömningen skall 
göras separat för varje medicinteknisk 
produkt i nätverket och inte för 
nätverkssystemet i dess helhet.”

Or. en

Motivering

Det måste gå att byta ut enskilda delar av till exempel ett stort IT-nätverk utan att man för det 
strax skall bli tvungen att certifiera hela nätverket på nytt. Alltså måste de enskilda 
beståndsdelarna i sådana system kunna certifieras skilt för sig.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 2, LED 6A (nytt)
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Artikel 13, punkt 1 (direktiv 93/42/EEG)

6a) Artikel 13.1 skall ersättas med följande:
”1. Om en medlemsstat har synpunkter på 
klassificeringen skall den lämna in en 
vederbörligen styrkt begäran till 
kommissionen och be den att vidta de 
nödvändiga åtgärderna. Dessa åtgärder 
skall antas i enlighet med det förfarande 
som avses i artikel 7.2a. De synpunkter som 
avses är följande:
a) Vid tillämpningen av de 
klassificeringskriterier som fastställs i 
bilaga 9 krävs ett beslut om klassificeringen 
av en viss produkt eller produktkategori.
b) En viss produkt eller produktgrupp bör, 
med avvikelse från bestämmelserna i bilaga 
9, hänföras till annan klass.
c) En produkts eller produktgrupps 
överensstämmelse bör, med avvikelse från 
bestämmelserna i artikel 11, bedömas 
genom att endast ett av de förfaranden som 
avses i artikel 11 tillämpas."

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom de berörda klassificeringsåtgärderna är 
åtgärder med allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den 
föreslagna lagstiftningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 2, LED 6B (nytt)

Artikel 13, punkt 1, led ca (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

(6b) I artikel 13 skall följande led ca 
läggas till:
”ca) För att skydda de europeiska 
konsumenternas hälsa och säkerhet skall 
medlemsstaterna utfärda föreskrifter om 
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att all försäljning och distribution av 
kontaktlinser skall ske med stöd av 
tidsbegränsad specifikation på alla 
försäljningsställen, och då bevara 
konsumenternas frihet att själva välja 
auktoriserad försäljare eller platsen för 
köpet.”

Or. en

Motivering

Kontaktlinser används i stor utsträckning och försäljningen och distributionen av dem utan 
recept är förenad med risker; därför skall denna artikel uttryckligen gälla kontaktlinser av 
alla slag. Konsumentskyddet skall garanteras med hjälp av omfattande kvalitetskontroller för 
kontaktlinser.  

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 2, LED 7

Artikel 14, punkt 2, stycke 1 (direktiv 93/42/EEG)

”2. Om en tillverkare som i eget namn 
släpper ut produkter på marknaden inte har 
något registrerat företag i en medlemsstat 
skall denne utse en auktoriserad 
representant. 

”2. Om en tillverkare som i eget namn 
släpper ut en produkt på marknaden inte har 
något registrerat företag i en medlemsstat 
skall denne utse en auktoriserad representant
för hela Europeiska unionen. 

Or. en

Motivering

Det måste göras klart att en tillverkare skall utse en enda auktoriserad representant för en 
produkt men att denne inte nödvändigtvis representerar alla tillverkarens produkter.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 2, LED 9

Artikel 14b, stycke 4 (direktiv 93/42/EEG)

Om de nationella åtgärderna är berättigade 
skall kommissionen anta de nödvändiga 
gemenskapsåtgärderna i enlighet med det 

Om de nationella åtgärderna är berättigade 
skall kommissionen anta de nödvändiga 
gemenskapsåtgärderna i enlighet med det 
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förfarande som avses i artikel 7.2. Om de 
nationella åtgärderna inte är berättigade skall 
kommissionen underrätta alla medlemsstater 
och de rådfrågade berörda parterna.”

förfarande som avses i artikel 7.2a. Om de 
nationella åtgärderna inte är berättigade skall 
kommissionen underrätta alla medlemsstater 
och de rådfrågade berörda parterna.”

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom de berörda åtgärderna är åtgärder med 
allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den föreslagna 
lagstiftningen.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 2, LED 10A (nytt)

Artikel 15, punkt 5 (direktiv 93/42/EEG)

10a) Artikel 15.5 skall ersättas med 
följande:
”5. De kliniska undersökningarna måste 
utföras i enlighet med bestämmelserna i 
bilaga 10. Bestämmelserna i bilaga 10 får 
ändras i enlighet med det förfarande som 
fastställs i artikel 7.2a.”

Or. en

Motivering

Det här ändringsförslaget behövs för att texten skall stämma överens med föreskrifterna i det 
nya beslutet om kommittéförfarandet och framför allt för att vi skall få med ett omnämnande 
av ”föreskrivande kommitté med kontroll”, eftersom de berörda åtgärderna är åtgärder med 
allmän räckvidd vilka är avsedda att ändra icke väsentliga delar av den föreslagna 
lagstiftningen.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 2, LED 13

Artikel 20, punkterna 2 och 3 (direktiv 93/42/EEG)

2. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

2. Följande information skall inte betraktas 
som konfidentiell:

a) Uppgifter om registreringen av personer 
som är ansvariga för att produkterna släpps 
ut på marknaden i enlighet med artikel 14.

a) Uppgifter om registreringen av personer 
som är ansvariga för att produkterna släpps 
ut på marknaden i enlighet med artikel 14.

b) Behöriga myndigheters 
övervakningsrapporter i enlighet med artikel 
10.3.

b) Behöriga myndigheters 
övervakningsrapporter i enlighet med artikel 
10.3.

c) Uppgifter om intyg som utfärdats, ändrats, 
kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt 
återkallats eller vägrats.

c) Uppgifter om intyg som utfärdats, ändrats, 
kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt 
återkallats eller vägrats.
ca) Ett sammandrag av information och 
uppgifter om produkter i klass IIb och III.

3. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.2 fastställa 
villkoren för att göra övrig information 
allmänt tillgänglig och särskilt när det 
gäller produkter i klass IIb och III ett krav 
på tillverkaren att sammanställa och 
tillgängliggöra en sammanfattning av 
information och uppgifter om produkter.”

3. Kommissionen får i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.2 fastställa 
villkoren för att göra övrig information 
allmänt tillgänglig.”

Or. en

Motivering

Uppgifter om produkter i klass IIb och III skall aldrig vara konfidentiella.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 2, LED 14A (nytt)

Artikel 21a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

 (14a) Följande artikel 21a skall införas:
”Artikel 21a

Europeisk standard för återvinning
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 Inom 24 månader efter detta direktivs 
ikraftträdande och efter samråd med 
Europeiska läkemedelsmyndigheten skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som fastställts i artikel 7, 
fastställa ingående föreskrifter för en 
europeisk standard för återvinning.

 Dessa föreskrifter skall ge vetenskapligt 
underbyggd teknisk vägledning för 
återvinning av medicintekniska produkter 
som använts (en eller flera gånger) och 
regelbundet uppdateras för att utgående 
från försiktighetsprincipen garantera en 
hög nivå på patientsäkerheten.
För medlemsstater, vilkas nationella 
lagstiftning inte tillåter återvinning eller 
användning av återvunna medicintekniska 
produkter, skall det fastställas ingående 
föreskrifter för obligatoriska kontroller på 
platsen, vilka skall utföras av de behöriga 
nationella myndigheterna. De nationella 
myndigheterna skall även övervaka 
användningen av medicintekniska 
produkter i dessa medlemsstater, 
exempelvis genom att undersöka 
förhållandet mellan antalet behandlingar 
eller operationer som utförts och antalet 
produkter som 
sålts/återvunnits/bortskaffats, för att få 
tillförlitliga uppgifter om i vilken 
utsträckning olaglig återvinning 
förekommer.”

Or. en

Motivering

Det är mycket vanligt i alla EU-medlemsstater, till och med i sådana fall där det inte är 
tillåtet, att begagnade medicintekniska produkter återvinns för att användas en eller flera 
gånger på nytt. Om återvinningen sköts utan sakkunskap kan det uppstå allvarliga risker för 
patienternas hälsa (sjukhusinfektioner osv.) och därför ombeds lagstiftaren stå till tjänst med
vägledning för återvinning av medicintekniska produkter. Den övergripande frågan om 
huruvida det skall vara tillåtet med återvinning eller inte kan kvarstå som nationell 
angelägenhet. Men patientsäkerheten ställer krav på rigorös kontroll och övervakning om 
återvinning är förbjuden i någon medlemsstat.
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Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 4, PUNKT 1, STYCKENA 1 OCH 2

1. Medlemsstaterna skall anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv senast [tolv månader efter 
antagandet]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

1. Medlemsstaterna skall anta och 
offentliggöra de lagar och andra 
författningar som är nödvändiga för att följa 
detta direktiv senast [tjugofyra månader
efter antagandet]. De skall genast överlämna 
texterna till dessa bestämmelser till 
kommissionen tillsammans med en 
jämförelsetabell för dessa bestämmelser och 
bestämmelserna i detta direktiv.

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

Bestämmelserna skall tillämpas från och 
med [24 månader efter införlivandet].

Or. pl

Motivering

Om det medges längre tid går det bättre att genomföra direktivet.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 98
BILAGA I, LED 1, LED -A (nytt)

Bilaga I, punkt 1 (direktiv 90/385/EEG)

-a) Punkt 1 skall ersättas med följande:
”1. Produkterna skall konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de, när de 
implanteras under avsedda förhållanden 
och för sitt avsedda ändamål, inte 
äventyrar patienternas kliniska tillstånd 
eller säkerhet och inte blir miljöfarliga. De 
får inte heller vara förenade med några 
risker för dem som implanterar dem eller, i 
förekommande fall, för andra människor.”

Or. en

Motivering

Bör ses mot bakgrund av EU:s initiativ om bättre lagstiftning samt målet att integrera 
miljölagstiftningen i all gemenskapslagstiftning. Avsikten är dessutom att direktiven skall 
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stämma överens med EU:s direktiv om humanläkemedel, för att det klarare skall framgå att 
de övergripande mål som eftersträvas med REACH redan är i färd att integreras i dessa 
direktiv. Om inte lagstiftningen om medicintekniska produkter och om REACH integreras, då 
går det inte att samfällt väga hälso-, säkerhets- och miljöaspekterna mot nyttan för 
patienterna och följden av detta skulle bli att medicinsk praxis liksom tillgången till hälsovård 
kom att påverkas på ett irrationellt sätt.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 99
BILAGA I, LED 1, LED -A (nytt)

Bilaga I, punkt 4 (direktiv 90/385/EEG)

-a) Punkt 4 skall ersättas med följande:
”4. De egenskaper och prestanda som 
anges i punkterna 1 och 2 får inte kunna 
påverkas ogynnsamt i en sådan 
utsträckning att patienternas, eller i 
förekommande fall andra personers, 
kliniska tillstånd och säkerhet eller miljön
äventyras under den av tillverkaren 
avsedda livslängden för produkten, om 
produkten utsätts för påfrestningar som 
kan uppstå under normala 
användningsförhållanden.”

Or. en

Motivering

Bör ses mot bakgrund av EU:s initiativ om bättre lagstiftning samt målet att integrera 
miljölagstiftningen i all gemenskapslagstiftning. Avsikten är dessutom att direktiven skall 
stämma överens med EU:s direktiv om humanläkemedel, för att det klarare skall framgå att 
de övergripande mål som eftersträvas med REACH redan är i färd att integreras i dessa 
direktiv. Om inte lagstiftningen om medicintekniska produkter och om REACH integreras, då 
går det inte att samfällt väga hälso-, säkerhets- och miljöaspekterna mot nyttan för 
patienterna och följden av detta skulle bli att medicinsk praxis liksom tillgången till hälsovård 
kom att påverkas på ett irrationellt sätt.
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Ändringsförslag från Frieda Brepoels

Ändringsförslag 100
BILAGA I, LED 1, LED A

Bilaga I, punkt 9, strecksats 7 (direktiv 90/385/EEG)

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

”För produkter som innehåller programvara 
eller som i sig är medicinsk programvara 
måste programvaran valideras i enlighet 
med den senaste tekniken och med 
beaktande av principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll. Valideringen bör 
alltid bygga på riskklassificeringen av 
ifrågavarande medicintekniska produkt.”

Or. en

Motivering

Då det uppställs principer för valideringen bör det tas hänsyn till de faktiska riskerna. De 
krav som ställs på programvaran till en robot som används vid neurokirurgiska ingrepp 
skulle ju utan vidare vara annorlunda än de krav som ställs på programvaran till en 
ultraviolett lampa för att härda hartsen i tandfyllningar.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 101
BILAGA I, LED 1, LED AA (nytt)

Bilaga I, punkt 9a (ny) (direktiv 90/385/EEG)

aa) Följande punkt 9a skall läggas till:
”9a. Fel vid montering eller förnyad 
montering av vissa delar, så att risker kan 
uppstå till följd därav, måste förhindras 
genom formgivning och konstruktion av 
dessa delar. Anvisningar om detta skall 
anbringas på rörliga delar och/eller 
inkapslingen av dem, ifall kännedom om 
rörelseriktningen behövs för att risker skall 
kunna undvikas.
I bruksanvisningen skall vid behov ingå 
ytterligare uppgifter om dessa risker. Om 
oriktig anslutning kan förorsaka risk måste 
anslutningsdonen konstrueras på ett sådant 
sätt att detta omöjliggörs eller också måste 
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det finnas anvisningar på de delar som 
skall anslutas till varandra och vid behov 
på anslutningsdonen så att detta 
omöjliggörs.”

Or. de

Motivering

Också medicintekniska produkter med livsuppehållande funktioner måste följa elementära 
konstruktionsprinciper, såsom det uttryckligen krävs i direktivet om maskiner. Dåliga 
erfarenheter i praktiken leder till att dessa synpunkter måste med i direktiven.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 102
BILAGA I, LED 1, LED B

Bilaga I, punkt 10 (direktiv 90/385/EEG)

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

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

För ett ämne som
– redan har beviljats ett 
gemenskapsgodkännande för försäljning 
som läkemedel i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 2309/93 (*) eller 
förordning (EG) nr 726/2004, eller
– faller inom tillämpningsområdet för 
bilagan till förordning (EG) nr 726/2004, 
eller
– är ett ämne som härrör från blod från 
människa
skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 

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

säkerhet, kvalitet och avsedda ändamål, 
begära ett vetenskapligt yttrande av en av de 
behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om 
ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande 
skall den behöriga myndigheten eller
EMEA beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om nyttan av inkorporeringen 
av ämnet i produkten, något som skall 
fastställas av det anmälda organet.

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

För ett ämne som härrör från blod från 
människa skall det anmälda organet, efter 
att ha verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
yttrande om ämnets kvalitet och säkerhet av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten.
Yttrandet skall avges inom 210 arbetsdagar. 
I sitt yttrande skall läkemedelsmyndigheten
beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om nyttan av inkorporeringen 
av ämnet i produkten, något som skall 
fastställas av det anmälda organet.

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

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

Or. de
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Motivering

Det nuvarande systemet, där de anmälda organen får begära ett yttrande från vilken behörig 
nationell myndighet som helst, bör få finnas kvar för att snabb och kostnadseffektiv utredning 
av ett ämnes säkerhet och kvalitet skall kunna garanteras. Det går inte att bedöma ett ämnes 
användbarhet om det inte inledningsvis tagits hänsyn till ämnets kvalitet och säkerhet. Det 
anmälda organet skall vid sin slutgiltiga bedömning av den medicintekniska produkten ta 
hänsyn till läkemedelsmyndighetens yttrande.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 103
BILAGA I, LED 1, LED C

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

”10a. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] [om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av förordning (EG) nr 
726/2004]] och som kan ha en verkan på 
kroppen utöver produktens verkan, skall 
denna produkt bedömas och godkännas i 
enlighet med de metoder som anges i den 
förordningen.

”10a. När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel för 
avancerad terapi enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] [om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av förordning (EG) nr 
726/2004]] och som kan ha en verkan på 
kroppen utöver produktens verkan, skall 
denna produkt bedömas och godkännas i 
enlighet med de metoder som anges i del 4 
punkt 5 i bilaga I till direktiv 2001/83/EG 
samt i den förordningen.

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av [kommittén för avancerade 
terapier] om ämnets kvalitet och säkerhet. I 
sitt yttrande skall [kommittén för 
avancerade terapier] beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifter om 
inkorporeringen av ämnet i produkten.”

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens
säkerhet, kvalitet och avsedda ändamål, 
begära ett vetenskapligt yttrande av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten om 
ämnets kvalitet och säkerhet.”

Or. de

Motivering

Kombinerade produkter kan, förutom vävnadstekniska produkter, också innehålla 
genterapeutiska och cellterapeutiska produkter.
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Det anmälda organet kan inte bedöma ett ämnes användbarhet om det inte inledningsvis 
tagits hänsyn till ämnets kvalitet och säkerhet. Den detaljerade utvärderingen av ämnets 
säkerhet och kvalitet åvilar läkemedelsmyndigheten. Det anmälda organet skall vid sin 
slutgiltiga bedömning av den medicintekniska produkten ta hänsyn till 
läkemedelsmyndighetens yttrande.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 104
BILAGA II, LED 1, LED A

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

”1. Produkterna skall konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de när de 
används under avsedda förhållanden och för 
sitt avsedda ändamål, och i förekommande 
fall med hänsyn till de avsedda
användarnas tekniska kunskap, erfarenhet 
och utbildningsnivå, inte äventyrar 
patienternas, användarnas eller i 
förekommande fall andra personers kliniska 
tillstånd, hälsa eller säkerhet, och under 
förutsättning att riskerna med att använda 
produkterna är godtagbara med tanke på 
fördelarna för patienten och är förenliga med 
en hög hälso- och säkerhetsnivå. Detta skall 
innefatta att risker genom felanvändning på 
grund av produktens ergonomiska 
egenskaper och avsedda användarmiljö 
minskas i så stor utsträckning som 
möjligt.” 

”1. Produkterna skall konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att de när de 
används under avsedda förhållanden och för 
sitt avsedda ändamål, med hänsyn tagen 
framför allt till om de är avsedda för 
yrkesmässigt bruk eller inte, inte äventyrar 
patienternas, användarnas eller i 
förekommande fall andra personers kliniska 
tillstånd, hälsa eller säkerhet, eller är 
miljöfarliga, och under förutsättning att
riskerna med att använda produkterna är 
godtagbara med tanke på fördelarna för 
patienten och är förenliga med en hög hälso-
och säkerhetsnivå samt en hög nivå på 
skyddet för miljön. Tillverkaren skall 
utvärdera och minska potentiella risker 
genom felanvändning, vilka kan 
sammanhänga med produktens 
ergonomiska egenskaper och avsedda 
användarmiljö.” 

Or. en

Motivering

Avsikten är att direktiven skall stämma överens med EU:s direktiv om humanläkemedel, för 
att det klarare skall framgå att de övergripande mål som eftersträvas med REACH redan är i 
färd att integreras i dessa direktiv. Om inte lagstiftningen om medicintekniska produkter och 
om REACH integreras, då går det inte att samfällt väga hälso-, säkerhets- och 
miljöaspekterna mot nyttan för patienterna och följden av detta skulle bli att medicinsk praxis 
liksom tillgången till hälsovård kom att påverkas på ett irrationellt sätt.

Hänvisningar till "utbildningsnivå" och ”felanvändning” kan förvirra och ge upphov till olika 
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tolkningar. Det som är viktigt att veta är om en produkt är avsedd för yrkesmässigt bruk eller 
inte samt om det gjorts någon intern riskanalys av dess konstruktion.

Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 105
BILAGA II, LED 1, LED AA (nytt)

Bilaga I, punkt 6a (nytt) (direktiv 93/42/EEG)

 aa) Följande punkt skall införas som 
punkt 6a:
”6a. I fråga om återvinning måste 
tillverkarna och/eller deras auktoriserade 
representanter avge en enhetlig förklaring 
om sina produkter överallt inom 
Europeiska unionen.

 När en produkt förklaras avsedd för 
engångsbruk skall tillverkaren och/eller 
dennes representant bevisa varför det inte 
går att använda produkten mer än en gång 
samt peka ut vilka egenskaper och tekniska 
faktorer som skulle innebära en risk ifall 
produkten förklarades vara avsedd för
flergångsbruk. Tillverkaren och/eller 
dennes representant skall också förklara 
under vilka tekniska betingelser det skulle 
gå att konstruera och tillverka produkten 
för flergångsbruk.

 När en produkt förklaras avsedd för 
flergångsbruk skall tillverkaren och/eller 
dennes representant tillhandahålla en 
ingående beskrivning av hur produkten 
tryggt kan återvinnas.”

Or. en

Motivering

För närvarande är det tillverkarna som har ansvaret för att medicintekniska produkter 
klassificeras antingen för engångs- eller flergångsbruk och deras klassificering är inte alltid 
begriplig. Det händer sig ibland att produkter konstrueras och marknadsförs som 
engångsprodukter, för att försäljningsvolymerna och vinsterna skall öka, fastän det skulle gå 
hur lätt som helst att konstruera dem för flergångsbruk, eller i alla fall tekniskt utveckla dem i 
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en sådan riktning. Ändå kan det hända att sparkraven på sjukhus och läkare tvingar dem att 
återanvända engångsprodukter, utan att de har vare sig utrustning för eller kunskap om hur 
produkterna skall rengöras och hanteras ordentligt. Detta vållar allvarliga risker för 
patienterna till följd av sjukhusinfektioner etc. Därför föreslås det här, att tillverkaren skall 
vara skyldig att motivera varför han förklarat en produkt såsom engångsvara.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 106
BILAGA II, LED 1, LED B

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

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

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

För ett ämne som
– redan har beviljats ett 
gemenskapsgodkännande för försäljning 
som läkemedel i enlighet med 
rådets förordning (EEG) nr 2309/93 (*) 
eller förordning (EG) nr 726/2004,
eller
– faller inom tillämpningsområdet för 
bilagan till förordning (EG) nr 726/2004, 
eller
– är ett ämne som härrör från blod från 
människa
skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av 
produktens avsedda ändamål, begära ett 
vetenskapligt utlåtande av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om 
ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande 
skall EMEA beakta tillverkningsprocessen 

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av 
produktens säkerhet, kvalitet och avsedda 
ändamål, begära ett vetenskapligt yttrande
av en av de behöriga myndigheter som 
utsetts av medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller av Europeiska 
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och uppgifterna om inkorporeringen av 
ämnet i produkten.

läkemedelsmyndigheten (EMEA) om 
ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande 
skall den behöriga myndigheten eller
EMEA beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om nyttan av inkorporeringen 
av ämnet i produkten, något som skall 
fastställas av det anmälda organet.

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

För ett ämne som härrör från blod från 
människa skall det anmälda organet, efter 
att ha verifierat ämnets användbarhet som 
en integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av 
produktens avsedda ändamål, begära ett 
vetenskapligt yttrande om ämnets kvalitet 
och säkerhet av läkemedelsmyndigheten. I 
sitt yttrande skall läkemedelsmyndigheten 
beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om nyttan av inkorporeringen 
av ämnet i produkten, något som skall 
fastställas av av det anmälda organet.

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

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

Or. de

Motivering

Det nuvarande systemet, där de anmälda organen får begära ett yttrande från vilken behörig 
nationell myndighet som helst, bör få finnas kvar för att snabb och kostnadseffektiv utredning 
av ett ämnes säkerhet och kvalitet skall kunna garanteras. Skyldigheten att bedöma nyttan 
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med att ett läkemedel tas med i en medicinteknisk produkt bör kvarstå hos det 
utvärderingsorgan som svarar för den totala utvärderingen av produkten.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 107
BILAGA II, LED 1, LED B

Bilaga I, avsnitt 7.4 (direktiv 93/42/EEG)

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

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

För ett ämne som
– redan har beviljats ett 
gemenskapsgodkännande för försäljning 
som läkemedel i enlighet med rådets 
förordning (EEG) nr 2309/93 (*) eller 
förordning (EG) nr 726/2004,
eller
– faller inom tillämpningsområdet för 
bilagan till förordning (EG) nr 726/2004, 
eller
– är ett ämne som härrör från blod från 
människa
skall det anmälda organet, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av Europeiska 
läkemedelsmyndigheten (EMEA) om 
ämnets kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande
skall EMEA beakta tillverkningsprocessen 
och uppgifterna om inkorporeringen av 
ämnet i produkten.

7.4.2 För ämnen av det slag som avses i 
punkten ovan 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 yttrande om ämnets 
kvalitet och säkerhet samt om det kliniska 
nytta-/riskförhållandet av att ämnet 
inkorporeras i den medicintekniska 
produkten. I det vetenskapliga yttrandet
skall beaktas tillverkningsprocessen och 
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uppgifterna om inkorporeringen av ämnet i 
produkten.

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

7.4.3 För att utverka det vetenskapliga 
yttrande som avses i ovanstående punkt
skall det anmälda organet hänvända sig till
en av de behöriga myndigheter som utsetts 
av medlemsstaterna i enlighet med direktiv 
2001/83/EG. Denna behöriga myndighet 
skall, i enlighet med bestämmelserna i 
förordning (EG) nr 726/2004 (*) antingen 
tillhandahålla det vetenskapliga yttrandet 
till det anmälda organet eller hänvisa det 
anmälda organet till Europeiska 
läkemedelsmyndigheten, genom dess
kommittéer, för att av den få det 
vetenskapliga yttrandet.
7.4.4 Om en produkt innehåller som en 
integrerad del ett ämne som härrör från 
blod från människa skall det anmälda 
organet, efter att ha verifierat ämnets 
användbarhet som en integrerad del av den 
medicintekniska produkten och med 
beaktande av produktens avsedda ändamål, 
begära ett vetenskapligt yttrande av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten 
(EMEA) om ämnets kvalitet och säkerhet 
samt om det kliniska nytta-/riskförhållandet 
av att ämnet inkorporeras i den 
medicintekniska produkten. I sitt yttrande 
skall EMEA beakta tillverkningsprocessen 
och uppgifterna om inkorporeringen av 
ämnet i produkten.

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

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

/riskförhållandet för tillsatsen av ämnet i den 
medicintekniska produkten.
När den behöriga myndigheten för 
läkemedlen i fråga (dvs. den som var med i 
det inledande samrådet) fått sådana 
uppgifter om ämnet som kunde påverka det 
fastställda kliniska nytta-/riskförhållandet
av att ämnet inkorporeras i den 
medicintekniska produkten skall den 
tillhandahålla det anmälda organet ett 
uppdaterat vetenskapligt yttrande. Det 
anmälda organet skall beakta det 
uppdaterade vetenskapliga yttrandet vid sin 
omprövning av förfarandet för 
överensstämmelsebedömning.  

Or. en

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 108
BILAGA II, LED 1, LED C

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

”7.4a När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som vävnadsteknisk 
produkt från människa enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] [om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av förordning (EG) nr 
726/2004]] och som kan ha en verkan på 
kroppen utöver produktens verkan, skall 
denna produkt bedömas och godkännas i 
enlighet med de metoder som anges i den 
förordningen.

”7.4a När en produkt som en integrerad del 
innehåller ett ämne som, när det används 
separat, kan betraktas som ett läkemedel för 
avancerad terapi enligt [artikel 2.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr […] [om läkemedel för avancerad 
terapi och om ändring av förordning (EG) nr 
726/2004]] och som kan ha en verkan på 
kroppen utöver produktens verkan, skall 
denna produkt bedömas och godkännas i 
enlighet med de metoder som anges i del 4 
punkt 5 i bilaga I till direktiv 2001/83/EG 
samt i den förordningen.

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens 
avsedda ändamål, begära ett vetenskapligt 
utlåtande av [kommittén för avancerade 
terapier] om ämnets kvalitet och säkerhet. I 
sitt yttrande skall [kommittén för 

Det anmälda organet skall, efter att ha 
verifierat ämnets användbarhet som en 
integrerad del av den medicintekniska 
produkten och med beaktande av produktens
säkerhet, kvalitet och avsedda ändamål, 
begära ett vetenskapligt yttrande av 
Europeiska läkemedelsmyndigheten om
ämnets kvalitet och säkerhet.”
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avancerade terapier] beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifter om 
inkorporeringen av ämnet i produkten.”

Or. de

Motivering

Det nuvarande systemet, där de anmälda organen får begära ett yttrande från vilken behörig 
nationell myndighet som helst, bör få finnas kvar för att snabb och kostnadseffektiv utredning 
av ett ämnes säkerhet och kvalitet skall kunna garanteras. Skyldigheten att bedöma nyttan 
med att ett läkemedel tas med i en medicinteknisk produkt bör kvarstå hos det 
utvärderingsorgan som svarar för den totala utvärderingen av produkten.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 109
BILAGA II, LED 1, LED CA (nytt)

Bilaga I, punkt 7.5 (direktiv 93/42/EEG)

ca) Punkt 7.5 skall ersättas med följande:
”7.5. Produkterna skall konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som läcker ur produkterna blir så 
små som möjligt. Produkterna får inte 
innehålla ämnen som i bilaga I till direktiv 
67/548/EEG klassificerats såsom 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 och 2, 
utom i det fall att det saknas alternativa 
produkter där inga sådana ämnen ingår.”

Or. en

Motivering

Gemenskapslagstiftningen förbjuder redan bruket av cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska ämnen i ämnen och beredningar som är avsedda för allmänheten och 
likaså i kosmetiska produkter. Dessutom har vissa reproduktionstoxiska ftalater 
totalförbjudits i leksaker. Men expositionen för ftalater från medicintekniska produkter kan 
vara mycket större. Patienter är rent definitoriskt utsatta människor och bör inte i onödan 
exponeras för cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen. Det måste 
göras klart att medicintekniska produkter som innehåller sådana ämnen inte uppfyller de 
väsentliga kraven, om det finns tryggare produkter utan sådana ämnen att tillgå.
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Ändringsförslag från Dagmar Roth-Behrendt

Ändringsförslag 110
BILAGA II, LED 1, LED CA (nytt)

Bilaga I, punkt 7.5 (direktiv 93/42/EEG)

ca) Punkt 7.5 skall ersättas med följande:
”7.5. Produkterna skall konstrueras och 
tillverkas på ett sådant sätt att riskerna med 
ämnen som läcker ur produkterna blir så 
små som möjligt. Om produkterna är 
avsedda för högriskgrupper såsom nyfödda 
barn, gravida kvinnor, bloddialyspatienter 
eller patienter som får upprepade 
transfusioner med blodprodukter får de 
inte innehålla ämnen klassificerats såsom 
cancerframkallande, mutagena eller 
reproduktionstoxiska i kategori 1 och 2, 
utom i de fall att det inte finns några 
säkrare alternativ att tillgå.”

Or. en

Motivering

Cancerframkallande, mutagena eller reproduktionstoxiska ämnen har redan – och det med 
rätta – förbjudits i många produkter, såsom kosmetika eller leksaker. Detta är ett gott skäl till 
att det också bör bli förbjudet att använda dem i medicintekniska produkter, åtminstone för 
mera utsatta befolkningsgrupper, om det finns tryggare alternativ att tillgå.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 111
BILAGA II, LED 1, LED DA (nytt)

Bilaga I, punkt 9.4 (ny) (direktiv 93/42/EEG)

da) Följande punkt skall införas som 
punkt 9.4:
”9.4 Fel vid montering eller förnyad 
montering av vissa delar, så att risker kan 
uppstå till följd därav, måste förhindras 
genom formgivning och konstruktion av 
dessa delar. Anvisningar om detta skall 
anbringas på rörliga delar och/eller 
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inkapslingen av dem, ifall kännedom om 
rörelseriktningen behövs för att risker skall 
kunna undvikas.
I bruksanvisningen skall vid behov ingå 
ytterligare uppgifter om dessa risker. Om 
oriktig anslutning kan förorsaka risk måste 
anslutningsdonen konstrueras på ett sådant 
sätt att detta omöjliggörs eller också måste 
det finnas anvisningar på de delar som 
skall anslutas till varandra och vid behov 
på anslutningsdonen så att detta 
omöjliggörs.”

Or. de

Motivering

Också medicintekniska produkter med livsuppehållande funktioner måste följa elementära 
konstruktionsprinciper, såsom det uttryckligen krävs i direktivet om maskiner. Dåliga 
erfarenheter i praktiken leder till att dessa synpunkter måste med i direktiven.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 112
BILAGA II, LED 1, LED E

Bilaga I, punkt 12.1a (direktiv 93/42/EEG)

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

”12.1a För produkter som innehåller 
programvara eller som i sig är medicinsk 
programvara måste programvaran valideras i 
enlighet med den senaste tekniken och med 
beaktande av principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll. Valideringen bör 
alltid bygga på riskklassificeringen av 
ifrågavarande medicintekniska produkt.”

Or. en

Motivering

Då det uppställs principer för valideringen bör det alltid tas hänsyn till de faktiska riskerna. 
De krav som ställs på programvaran till en robot som används vid neurokirurgiska ingrepp 
skulle ju utan vidare vara annorlunda än de krav som ställs på programvaran till en 
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ultraviolett lampa för att härda hartsen i tandfyllningar.

Ändringsförslag från Umberto Guidoni

Ändringsförslag 113
BILAGA II, LED 1, LED E

Bilaga I, punkt 12.1a (direktiv 93/42/EEG)

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

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

Or. it

Motivering

Begreppet validering är vagt och har lett till en stor mängd onödiga mätningar och 
undersökningar. I fråga om validering av små sterilisatorer och apparater för 
värmesterilisering kan man konstatera att flera tjänsteleverantörer har ställt oproportionella 
krav, även ekonomiskt sett, när det gäller validering av processer. Det är berättigat att befara 
att valideringen leder till en oproportionell ökning av kostnaderna utan att den medför någon 
märkbar ökning av patientsäkerheten. Valideringsåtgärdernas kostnad och omfattning bör 
bygga på den faktiska risken.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 114
BILAGA II, LED 1, LED G, LED IIA (nytt)

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

iia) Led f skall ersättas med följande:
”f) I förekommande fall en upplysning om 
att produkten är avsedd för engångsbruk.”

Or. es
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Motivering

Innebörden av frasen ”för engångsbruk” måste klargöras, eftersom den inte tolkas på samma 
sätt av alla tillverkare och berörda parter. Tolkningar som strider mot ovanstående har till 
och med föreslagits när det gäller de harmoniserade reglerna för symboler, som t.ex. en
produkt märkt med ”för engångsbruk” i ett team i arbete då flera patienter behandlas 
samtidigt; under nästa arbetsperiod byts teamet ut. Denna tolkning accepterades inte i 
slutändan. Bristen på klarhet i detta avseende kan leda till att produkter används på ett 
felaktigt sätt, vilket gör att patienterna löper risk att drabbas av infektioner.

Ändringsförslag från Mojca Drčar Murko

Ändringsförslag 115
BILAGA II, LED 1, LED G, LED IIA (nytt)

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

iia) Led f skall ersättas med följande:
”f) I förekommande fall en upplysning om 
att tillverkarens ansvar gäller endast vid 
engångsbruk av produkten, varvid denna 
upplysning inte skall utesluta att produkten 
återvinns med hjälp av ett validerat 
förfarande.”

Or. en

Motivering

I dagens läge råder det oklarhet i fråga om vad termen ”engångsbruk” i samband med 
medicintekniska produkter egentligen innebär. Enligt det nuvarande direktivet är tillverkarna 
skyldiga att, vid behov, i märkningen av medicintekniska produkter också ange om produkten 
är avsedd endast för engångsbruk (punkt 13.3 f i bilaga II). På grund av denna 
begreppsförvirring har somliga medlemsstater kommit att jämställa ”engångsbruk” med att 
produkten ”inte kan återvinnas”. I medlemsstater som tillåter återvinning under övervakade 
former erkänns det dock att frågan om återvinning endast är en fråga om objektiva kriterier 
där man använder strikta normer för kvalitet och säkerhet. Beteckningen ”engångsbruk” bör 
därför tolkas endast som ett tillkännagivande av att tillverkarens ansvar inte sträcker sig 
längre än till första gången som en produkt används. Denna beteckning säger alltså ingenting 
om huruvida en produkt lämpar sig för återvinning eller inte.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer

Ändringsförslag 116
BILAGA II, LED 1, LED G, LED IIA (nytt)

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

iia) Led f skall ersättas med följande:
”f) I förekommande fall en upplysning om 
att tillverkarens ansvar gäller endast vid 
engångsbruk av produkten, varvid denna 
upplysning inte skall utesluta att produkten 
återvinns med hjälp av ett validerat 
förfarande.”

Or. en

Motivering

Vi måste få slut på den nuvarande begreppsförvirringen kring vad beteckningen 
”engångsbruk” riktigt får för konsekvenser. För att det inte skall uppfattas som liktydigt med 
att återvinning är utesluten bör det klarläggas att den inte handlar om något annat än om 
tillverkarens ansvar, medan däremot återvinning med stöd av ett validerat förfarande är 
möjlig.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 117
BILAGA II, LED 1, LED H, LED -I (nytt)

Bilaga I, punkt 13.6, led i (direktiv 93/42/EEG)

-i) Led i skall ersättas med följande:
”i) Uppgifter om ifall produkten behöver 
bearbetas eller behandlas ytterligare innan 
den kan tas i bruk (t. ex. sterilisering eller 
slutmontering).”

Or. xm

Motivering

Denna bestämmelse finns med i direktiv 98/79/EEG om medicintekniska produkter för in 
vitro-diagnostik och den är i högsta grad relevant med tanke på hur ofta bruksanvisningarna 
ändras och nya versioner införs. Detta kommer att göra det möjligt för användarna att 
fastställa om de har de modifierade versionerna eller inte. Detta är ännu viktigare om 
instruktionerna tillhandahålls på elektronisk väg. De modifierade versionerna innehåller ofta 
förbättringar grundade på de erfarenheter som gjorts när man använt produkten, i syfte att 
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förhindra skadliga incidenter eller olämplig användning. Denna information är därför 
relevant för produktens säkerhet.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 118
BILAGA II, LED 1, LED IA (nytt)

Bilaga I, punkt 15 (ny) (direktiv 93/42/EEG)

ia) Följande punkt skall införas som 
punkt 15:
”15. Vid utvärderingen av en kombinerad 
produkt skall yttrandet färdigställas av det 
behöriga organet eller den behöriga 
nationella myndigheten inom 
210 arbetsdagar.”

Or. xm

Motivering

Det bör fastställas en frist för när yttrandet skall vara klart, för att tillverkaren inom 
överskådlig tid skall kunna veta om han kan placera sin produkt på marknaden eller inte.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 119
BILAGA II, LED 9, LED C, LED VII

Bilaga IX, kapitel III, 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:

”4.4 Regel 16
Produkter som är särskilt avsedda att lagra 
diagnostiska röntgenbilder tillhör klass IIa.
Observera: detta handlar om utrustning för 
primär lagring, såsom röntgendetektorer 
och inte om utrustning för därpå följande 
reproduktion eller lagring.”

Or. en
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Motivering

Tillägget avser förhindra att de restriktiva kraven används i alltför hög grad.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête och Véronique Mathieu

Ändringsförslag 120
BILAGA II, LED 10

Bilaga X, punkt 1.1, punkterna 1.1.1, 1.1.2 och 1.1.3 (direktiv 93/42/EEG)

1.1.1 antingen en kritisk utvärdering av vid 
tillfället tillgänglig relevant vetenskaplig 
litteratur som beskriver produktens säkerhet, 
prestanda, konstruktionsegenskaper och 
avsedda ändamål, om

1.1.1 antingen en kritisk utvärdering av vid 
tillfället tillgänglig relevant vetenskaplig 
litteratur som beskriver produktens säkerhet, 
prestanda, konstruktionsegenskaper och 
avsedda ändamål, om

– det finns bevis för att produkten kan 
jämställas med den produkt som uppgifterna 
avser och 

– det finns bevis för att produkten i fråga 
om funktionssätt, indikationer, förhållande 
nytta/risk och förväntad terapeutisk 
effektivitet kan jämställas med den produkt 
som uppgifterna avser och 

– uppgifterna tillräckligt tydligt visar att de 
relevanta väsentliga kraven är uppfyllda,

– uppgifterna tillräckligt tydligt visar att de 
relevanta väsentliga kraven är uppfyllda,

1.1.2 eller en kritisk utvärdering av 
resultaten av alla kliniska undersökningar 
som gjorts, 

1.1.2 eller en kritisk utvärdering av 
resultaten av alla kliniska undersökningar 
som gjorts, 

1.1.3 eller en kritisk utvärdering av de 
kombinerade kliniska uppgifterna i 1.1.1 och 
1.1.2.”

1.1.3 eller en kritisk utvärdering av de 
kombinerade kliniska uppgifterna i 1.1.1 och 
1.1.2 och av resultaten av de biofysiska 
undersökningarna eller de utarbetade 
modellerna, vilkas relevans bör vara styrkt 
på förhand.”

Or. fr

Motivering

1. Om punkt 1.1.1: Det bör preciseras i fråga om vilka viktiga parametrar för den kliniska 
utvärderingen ett jämställande bör kunna ske.

2. Om punkt 1.1.3: Med hjälp av detta ändringsförslag blir det möjligt att i praktiken omsätta 
ändringsförslag 2 till artikel 2 ovan. Dessa former av ny teknik, som mestadels har 
anknytning till virtuell verklighet, kan ge viktiga bidrag. De har den fördelen att man med 
deras hjälp kan föreställa sig samtliga tänkbara fall och på det sättet förutsäga vilka effekter 
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man kan vänta sig av en medicinteknisk produkt.
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