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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 
90/385/EEG och 93/42/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/8/EG när 
det gäller översynen av direktiven om medicintekniska produkter
(KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2005)0681)1,

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 95 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0006/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd och utskottet 
för industrifrågor, forskning och energi (A6-.../2006).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

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

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 6A (nytt)

(6a) På grund av den bristande 
rättssäkerhet som råder i dagens läge 
måste det göras en mera exakt 
gränsdragning mellan direktiv 93/42/EEG 
och rådets direktiv 76/768/EEG av den 
27 juli 1976 om tillnärmning av 
medlemsstaternas lagstiftning om
kosmetiska produkter1. I det 
sammanhanget bör det framför allt tas 
hänsyn till produktens principiella 

  
1 EGT/EUT C ..., 00.00.2006 s. ....
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avsedda ändamål.
__________
1 EGT L 262, 27.6.1976, s. 169, senast 
ändrat genom kommissionens 
direktiv 2005/80/EG  (EUT L 303, 
22.11.2005, s. 32).

Motivering

Artikel 1.5 d i direktiv 93/42/EEG tolkas olika i Förenade kungariket och i Tyskland vad 
gäller gränsdragningen mellan nämnda direktiv och direktiv 76/768/EEG om kosmetiska 
produkter. För att trygga en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen måste det 
göras ett klarläggande. Att i det sammanhanget särskilt uppmärksamma vad tillverkaren 
principiellt tänkt sig som avsett ändamål för produkten stämmer överens med EG-domstolens 
rättspraxis om produkter som utgör gränsfall.

Ändringsförslag 2
SKÄL 6B (nytt)

(6b) Gränsdragningen mellan 
direktiv 93/42/EEG och andra direktiv, 
såsom direktiv 2001/83/EG, är inte alltid 
entydig. Därför är det på sin plats att ta 
med en förteckning över hänvisningar, 
som gör det lättare för alla parter att 
fastställa vilka direktiv som gäller för en 
produkt.

Motivering

Olika produkter hamnar i en gråzon mellan direktiv 93/42/EEG och andra direktiv. För att 
det skall bli lättare för myndigheterna och tillverkarna att beslut om en produkt omfattas av 
definitionen på en medicinteknisk produkt måste direktivet innehålla olika exempel av vilka 
det framgår om en produkt är avsedd att omfattas av direktiv 93/42/EEG eller inte. Dessa 
exempel bör emellertid inte ersätta bedömningen i de enskilda fallen.

Ändringsförslag 3
SKÄL 9

(9) För att bättre kunna bevisa att 
tillverkaren av specialanpassade produkter 
uppfyller kraven bör det införas ett 
uttryckligt krav på ett övervakningssystem 
efter att produkterna släppts ut på 
marknaden med rapportering till 
myndigheterna, som redan finns för andra 

(9) För att bättre kunna bevisa att 
tillverkaren av specialanpassade produkter 
uppfyller kraven bör det införas ett 
uttryckligt krav på ett övervakningssystem 
efter att produkterna släppts ut på 
marknaden med rapportering till 
myndigheterna, som redan finns för andra 
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produkter. För att förbättra 
patientinformationen bör det införas ett 
krav på att ”förklaringen” i bilaga 8 till 
93/42/EEG också skall ges till patienten
och att den måste innehålla namnet på 
tillverkaren.

produkter. För att förbättra 
patientinformationen bör det införas ett 
krav på att ”förklaringen” i bilaga 8 till 
93/42/EEG alltid skall finnas att tillgå för
patienten hos sista ledet i leveranskedjan
och att patienten har möjlighet att vid 
behov få en kopia av den.

Motivering

Patienten är i regel inte särskilt intresserad av tillverkaren. Därför verkar det relativt 
omständligt att varje patient skulle få en förklaring med sig hem. I vilket fall som helst ter det 
sig ändamålsenligare att uppgifterna förvaras av läkaren.

Ändringsförslag 4
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 
rättssäkerhetsskäl bör sådana beslut 
hänföra sig endast till enskilda produkter 
och inte till brett upplagda kategorier av 
produkter 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.

Motivering

Många kategorier av produkter omfattar ett brett spektrum av produkter, som inte alltid har 
samma karaktäristika eller avsedda ändamål. Besluten bör därför alltid ha anknytning till de 
enskilda produkterna. Dessutom är det av tillverkaren fastställda avsedda ändamålet en del 
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av definitionen på en medicinteknisk produkt och därför måste tillverkaren spela en viktig roll 
vid beslutsfattandet. 

Ändringsförslag 5
SKÄL 15

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

(15) För att ytterligare garantera 
människors hälsa och säkerhet är det 
nödvändigt att vidta åtgärder för en mer 
konsekvent tillämpning av bestämmelserna 
om hälsoskyddsåtgärder. Särskilt måste det 
ses till att produkten vid den tidpunkt då 
den används inte utgör ett hot mot 
patienternas säkerhet eller hälsa. I fråga 
om hur många gånger en produkt kan 
användas bör det finnas en enhetlig 
förklaring som gäller i hela Europa. 
Dessutom bör föreskrifter om återvinning 
i princip förbli en fråga för de enskilda 
medlemsstaterna.

Motivering

Det måste ses till att ingen medicinteknisk produkt samtidigt förklaras som ”engångsvara” i 
en medlemsstat och ”flergångsvara” i en annan. Dessutom bör enhetliga hygieniska normer 
gälla för återvinningen.

Ändringsförslag 6
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, 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

Motivering

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

Ändringsförslag 7
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]], vars 
celldelar eller vävnadsdelar innehåller 
endast icke-viabla vävnader eller celler
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.

Motivering

Definitionen av vilka kombinerade produkter som omfattas av direktiv 93/42/EEG och 
90/385/EEG måste förtydligas för att den skall stämma överens med det tillvägagångssätt 
som används i betänkandet från Mikolasik om läkemedel för avancerad terapi. Endast sådana 
produkter som innehåller icke-viabla vävnader och celler med en verkan på den mänskliga 
organismen utöver den verkan som framkallas av produkten bör anses som medicintekniska 
produkter och bedömas i enlighet med detta. Alla andra kombinerade produkter bör klassas 
som läkemedel för avancerad terapi.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 1, LED 1A (nytt)

Artikel 4, punkt 2, strecksats 2 (direktiv 90/385/EEG)

Artikel 4.2 andra strecksatsen skall 
ersättas med följande:
– specialanpassade produkter släpps ut på 
marknaden och tas i bruk om de uppfyller 
de villkor som anges i bilaga 6 och åtföljs 
av den förklaring som anges i denna 
bilaga och som på den klart identifierbara 
patientens begäran skall tillställas 
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patienten i form av kopia. Förklaringen 
skall i princip förvaras hos den 
behandlande läkaren och hela tiden 
finnas tillgänglig till påseende. 
Tillverkarens namn skall klart framgå av 
förklaringen. 

Motivering

Av hänsyn till uppgiftsskyddet måste det gå att säkerställa en patients identitet också genom 
kodning.

Patienten är i regel inte särskilt intresserad av tillverkaren. Därför verkar det relativt 
omständligt att varje patient skulle få en förklaring med sig hem. I vilket fall som helst ter det 
sig ändamålsenligare att uppgifterna förvaras av läkaren. Förklaringen måste entydigt 
identifiera tillverkaren. Det kan finnas fall då namnet inte räcker.

Ändringsförslag 9
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 
företag om företagets adress, samt ange 
vilken kategori produkterna i fråga tillhör.

För de produkter som avses i punkt 1 skall 
den auktoriserade representanten underrätta 
de behöriga myndigheterna i den 
medlemsstat där denne har registrerat sitt 
företag om företagets adress, samt ange 
vilken kategori produkterna i fråga tillhör. 
Det räcker om underrättelsen görs på 
elektronisk väg. Dessutom måste den 
auktoriserade representanten stå till 
förfogande för att besvara frågor 
föranledda av underrättelsen.

Motivering

Den auktoriserade representantens uppgifter bör anges så entydigt som möjligt.

Ändringsförslag 10
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 

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 
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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

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

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 
vissa produkter undantas från direktivet. Detta skulle skapa osäkerhet på patienthåll och även 
leda till att okontrollerade produkter eventuellt kom att användas på patienterna.  

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 2, LED 1, LED A, LED IA (nytt)

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

ia) I slutet av led a skall följande mening 
läggas till: 
”Alla kontaktlinser skall enligt detta 
direktiv anses som medicintekniska 
produkter.”

Motivering

Det bör entydigt fastställas att kontaktlinser skall behandlas som medicintekniska produkter.

Ändringsförslag 12
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 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]], vars 
celldelar eller vävnadsdelar innehåller 
endast icke-viabla vävnader eller celler
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 



PE 371.745v01-00 12/29 PR\615942SV.doc

SV

med det här direktivet.

Motivering

Definitionen av vilka kombinerade produkter som omfattas av direktiv 93/42/EEG och 
90/385/EEG måste förtydligas för att den skall stämma överens med det tillvägagångssätt 
som används i betänkandet från Mikolasik om läkemedel för avancerad terapi. Endast sådana 
produkter som innehåller icke-viabla vävnader och celler med en verkan på den mänskliga 
organismen utöver den verkan som framkallas av produkten bör anses som medicintekniska 
produkter och bedömas i enlighet med detta. Alla andra kombinerade produkter bör klassas 
som läkemedel för avancerad terapi.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 2, LED 1, LED F, LED IA (nytt)

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

ia) Led d skall ersättas med följande:
”d) kosmetiska produkter i den 
bemärkelse som avses i 
direktiv 76/768/EEG, varvid det av 
tillverkaren avsedda ändamålet skall vara 
ett av de utslagsgivande kriterierna för om 
en produkt skall omfattas av sistnämnda 
direktiv eller det här direktivet.”

Motivering
Artikel 1.5 d i direktiv 93/42/EEG tolkas olika i Förenade kungariket och i Tyskland vad 
gäller gränsdragningen mellan nämnda direktiv och direktiv 76/768/EEG om kosmetiska 
produkter. För att trygga en enhetlig tillämpning av gemenskapslagstiftningen måste det 
göras ett klarläggande. Att i det sammanhanget särskilt uppmärksamma vad tillverkaren 
principiellt tänkt sig som avsett ändamål stämmer överens med EG-domstolens rättspraxis om 
produkter som utgör gränsfall.

Ändringsförslag 14
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. Detta direktiv skall inte tillämpas på 
personlig skyddsutrustning som omfattas 
av direktiv 89/686/EEG. Vid avgöranden 
om huruvida en produkt omfattas av
sistnämnda direktiv eller det här direktivet
skall det tas särskild hänsyn till det 
huvudsakliga avsedda ändamålet hos 
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produkten och den relevanta 
funktionsmekanismen.”

Motivering

När en produkt omfattas av definitionen på en ”medicinteknisk produkt” och samtidigt kan 
tänkas omfattas av andra direktiv (t.ex. läkemedel, kosmetiska produkter, personlig 
skyddsutrustning, maskiner) skall frågan om vilket direktiv som skall tillämpas bygga på en 
utvärdering av det huvudsakliga avsedda ändamålet för den samt produktens hithörande 
relevanta funktionsmekanism. Detta är nödvändigt för att lagstiftningen skall bli tydlig för 
tillverkare och andra berörda personer och dessa få rättssäkerhet.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 2, LED 1A (nytt)

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

1a) I artikel 2 skall följande punkt läggas 
till:
”Medlemsstaterna skall också vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att se till att 
försäljning av medicintekniska produkter 
via Internet, per postorder och med hjälp 
av andra alternativa distributionsvägar 
inte äventyrar konsumenternas hälsa och 
säkerhet och följer alla föreskrifter i detta 
direktiv.”

Motivering

Försäljningen av medicintekniska produkter på Internet måste särskilt övervakas. Det måste 
förhindras att sådana och andra alternativa distributionsvägar äventyrar konsumenternas 
hälsa.

Ändringsförslag 16
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 som skall ges som 
kopia till den entydigt identifierbara
patienten på dennes begäran. Principiellt 
skall förklaringen förvaras hos sista ledet 
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i leveranskedjan och hela tiden finnas 
tillgänglig till påseende. Tillverkarens 
namn skall klart framgå av förklaringen. 

Motivering

Av hänsyn till uppgiftsskyddet måste det gå att säkerställa en patients identitet också genom 
kodning.

Patienten är i regel inte särskilt intresserad av tillverkaren. Därför verkar det relativt 
omständligt att varje patient skulle få en förklaring med sig hem. I vilket fall som helst ter det 
sig ändamålsenligare att uppgifterna förvaras av läkaren. Förklaringen måste entydigt 
identifiera tillverkaren. Det kan finnas fall då namnet inte räcker.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 2, LED 4, LED B

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

b) Följande punkt skall läggas till: utgår
”14. Kommissionen kan, i enlighet med 
det förfarande som avses i artikel 7.2, 
anta bestämmelser som tillåter att 
bruksanvisningar tillhandahålls på andra 
sätt.”

Motivering

Det bör vara möjligt för fackmän att med hjälp av modern kommunikationsteknik (t.ex.
e-märkning) gå ut med information om hur medicintekniska produkter skall kunna användas 
tryggt och korrekt. Den nya punkten 14 bör utgå och därför bör punkt 13.1 i bilaga 1 ändras

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 2, LED 6

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

d) Vid tillämpningen av de 
klassificeringskriterier som fastställs i 
bilaga 9 krävs ett beslut om en produkt 
faller under någon av definitionerna i 
artikel 1.2 a–e.

d) krävs ett beslut om en bestämd produkt 
faller under någon av definitionerna i 
artikel 1.2 a–e.

Motivering

Besluten måste ha anknytning till de bestämda enskilda produkterna, eftersom kategorierna 
av produkter ofta är mycket omfattande och de enskilda produkterna inom en kategori inte 
alltid har samma karaktäristika eller avsedda ändamål. 
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Ändringsförslag 19
ARTIKEL 2, LED 6A (nytt)

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

6a) I artikel 13.1 skall följande mening 
läggas till i slutet:
”Den kommitté som finns omnämnd i 
artikel 7 skall verka till och med den 
31 december 2009.”

Motivering

Det måste finnas en begränsning (typ ”sunset clause”) för hur länge den enligt 
kommittéförfarandet tillsatta kommittén skall verka.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 2, LED 6B (nytt)

Artikel 13, punkt 1a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

6b) I artikel 13 skall följande punkt 1a 
läggas till:
”1a. Åtgärder i enlighet med punkt 1 skall 
vara resultatet av samråd mellan 
tillverkaren av produkten i fråga och skall 
riktas såväl till medlemsstaterna som till 
tillverkarna. Vid besluten i dessa frågor 
skall kommissionen ta hänsyn till alla 
juridiska synpunkter (också nationella 
domstolars avgöranden), säkerhet och 
effektivitet, vetenskaplig bedömning, 
medicinsk nytta samt tidigare användning 
av produkten. Utlåtande från oberoende 
vetenskapliga experter skall inhämtas när 
detta förefaller lämpligt.”

Motivering

Enligt artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG utgör tillverkarens avsikt en integrerad del av 
definitionen på en medicinteknisk produkt. Inför beslutsfattandet är det därför viktigt att 
tillverkaren får medverka vid besluten. I sista hand är det EG-domstolen som avgör om en 
produkt omfattas av direktiv 93/42/EEG. Därför bör tillverkarna kunna säkerställa att de kan 
hänskjuta sådana fall till EG-domstolens prövning. I annat fall bleve de tvungna att anlita 
EG-domstolen med hjälp av förfaranden som faller under artikel 234 i EG-fördraget och kan 
räcka i åratal.
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Ändringsförslag 21
ARTIKEL 2, LED 6C (nytt)

Artikel 13, punkt 1b (ny) (direktiv 93/42/EEG)

6c) I artikel 13 skall följande punkt 1b 
läggas till:
”1b. Om kommissionen från en 
medlemsstat får en motiverad begäran i 
enlighet med punkt 1 d beträffande någon 
bestämd produkt eller kategori av 
produkter skall kommissionen göra en 
marknadsundersökning för att fastställa 
om liknande produkter finns på den inre 
marknaden. Utgående från detta skall 
beslut fattas om klassificering av 
produkten med stöd av det förfarande som 
avses i punkt 1.”

Motivering

Enligt artikel 1.2 a i direktiv 93/42/EEG utgör tillverkarens avsikt en integrerad del av 
definitionen på en medicinteknisk produkt. Inför beslutsfattandet är det därför viktigt att 
tillverkaren får medverka vid besluten. I sista hand är det EG-domstolen som avgör om en 
produkt omfattas av direktiv 93/42/EEG. Därför bör tillverkarna kunna säkerställa att de kan 
hänskjuta sådana fall till EG-domstolens prövning. I annat fall bleve de tvungna att anlita 
EG-domstolen med hjälp av förfaranden som faller under artikel 234 i EG-fördraget och kan 
räcka i åratal.

Ändringsförslag 22
ARTIKEL 2, LED 6D (nytt)

Artikel 13, punkt 1c (ny) (direktiv 93/42/EEG)

6d) I artikel 13 skall följande punkt 1c 
läggas till:
”1c. För att skydda de europeiska 
konsumenternas hälsa och säkerhet skall 
medlemsstaterna utfärda föreskrifter för 
all försäljning och distribution av 
kontaktlinser med stöd av giltigt recept på 
alla försäljningsställen, och då bevara 
konsumenternas frihet att själva välja 
auktoriserad försäljare eller platsen för 
köpet.”
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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 bör uppnås med hjälp av en allmän kontroll av kvaliteten på alla 
linser.

Ändringsförslag 23
ARTIKEL 2, LED 8

Artikel 14a (direktiv 93/42/EEG)

8) Artikel 14a skall ändras på följande 
sätt:

8) Artikel 14a skall utgå

a) Punkt 1 andra stycket skall ändras på 
följande sätt:
i) Led a skall ersättas med följande:
”a) Uppgifter om registrering av 
tillverkare, auktoriserade representanter 
och produkter i enlighet med artikel 14.”
ii) Följande led skall läggas till som d:
”d) Uppgifter om de kliniska 
undersökningar som avses i artikel 15.”
b) Punkt 3 skall ersättas med följande:
”3. Kommissionen skall i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 7.2 anta 
åtgärder för att genomföra punkterna 1 
och 2 i denna artikel och särskilt för att 
fastställa vilka uppgifter som krävs i 
samband med kliniska undersökningar.”

Motivering

Nu har det gått över 13 år sedan idén togs till denna databas och fortfarande fungerar den 
inte! Därför har ett flertal medlemsstater sedan dess byggt upp sina egna system för 
databaser. Övervakningen av säkerheten i Europa fungerar exemplariskt. Trots att tillverkare 
respektive auktoriserade representanter registreras i databasen EUDAMED vidhåller 
somliga medlemsstater kravet på en separat registrering och detta motverkar uppenbart 
databasens syfte och skapar ytterligare byråkrati.

Ändringsförslag 24
BILAGA 1, LED 1, LED A

Bilaga 1, punkt 9, strecksats 7 (direktiv 90/385/EEG)
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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 
skall det beträffande denna programvara
tas hänsyn till principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll.

Motivering

Uttrycket validering bör ersättas, för att onödig insamling av uppgifter skall kunna undvikas.

Ändringsförslag 25
BILAGA I, LED 5A (nytt)

Bilaga 6, punkt 2.1, strecksats 1 (direktiv 90/385/EEG)

5a) I bilaga 6, punkt 2.1 skall första
strecksatsen ersättas med följande:
”– uppgifter som gör det möjligt att 
identifiera produkten, liksom priset på 
den,”

Motivering

Om priset finns med ökar insynen i leveranskedjan.

Ändringsförslag 26
BILAGA I, LED 5B (nytt)

Bilaga 6, punkt 2.1, strecksats 4 (direktiv 90/385/EEG)

5b) I bilaga 6, punkt 2.1 skall fjärde
strecksatsen ersättas med följande:
”– produktens speciella egenskaper såsom 
de anges i den skriftliga anvisningen,”

Motivering

I artikel 1 d stadgas att den ovannämnda anvisningen (i fråga om specialanpassade 
produkter) kan göras också av en annan person som på grund av sina yrkeskvalifikationer är 
behörig att göra det. I bilaga 6 punkt 2.1 fjärde strecksatsen talas däremot endast om en 
läkarordination (i den svenska texten till direktiv 90/385/EEG används ordet ”ordination” i 
stället för ”anvisning”, övers. anm.). Denna motsägelse måste bort.

Ändringsförslag 27
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BILAGA I, LED 5C (nytt)
Bilaga 6, punkt 3a (ny) (direktiv 90/385/EEG)

5c) I bilaga 6 skall följande punkt läggas 
till:
”3a. Uppgifter som ingår i förklaringar av 
det slag som avses i denna bilaga skall 
bevaras i minst fem år efter 
tillverkningsdatum.”

Motivering

Såvitt veterligt har uppgifter aldrig behövt bevaras i längre tid än fem år. Den ytterligare 
belastning för tillverkarna av specialanpassade produkter som den hittillsvarande lydelsen 
ger upphov till förefaller därför oskälig.

Ändringsförslag 28
BILAGA II, LED 1, LED A

Bilaga 1, 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, och, med hänsyn 
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, 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. Tillverkaren skall utvärdera 
och minska eventuella risker genom 
felanvändning, vilka kan sammanhänga 
med produktens ergonomiska egenskaper 
och avsedda användarmiljö.”

Motivering

Den nuvarande texten, där det talas om ”utbildningsnivå” kan komma att tolkas olika i olika 
medlemsstater och leda till bristande rättssäkerhet. I den nuvarande versionen av direktivet 
ställs det krav på en lämplig intern riskanalys av produktdesignen och detta förutsätter i sin 
tur att det ses till att en produkt är ergonomiskt lämplig för sitt användningsändamål, framför 
allt om den är avsedd att användas av personer utan fackkunskaper.
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Ändringsförslag 29
BILAGA II, LED 1, LED AA (nytt)

Bilaga 1, punkt 6a (ny) (direktiv 93/42/EEG)

aa) Följande punkt 6a skall införas:
”6a. Tillverkarna eller deras
auktoriserade representanter skall med 
tanke på återvinning av deras produkter 
avge en enhetlig förklaring om dem inom 
hela Europeiska unionen.”

Motivering

Det måste bli ett slut på den ohållbara situationen att en produkt samtidigt i en medlemsstat 
erbjuds som engångsvara och i en annan medlemsstat som flergångsvara.

Ändringsförslag 30
BILAGA II, LED 1, LED B

Bilaga 1, 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
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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.

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 en av de 
behöriga myndigheter som utsetts av 
medlemsstaterna i enlighet med 
direktiv 2001/83/EG eller 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, i enlighet med vad 
som fastställts 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 utlåtande om ämnets kvalitet 
och säkerhet av läkemedelsmyndigheten. I 
sitt yttrande skall läkemedelsmyndigheten 
beakta tillverkningsprocessen och 
uppgifterna om nyttan av inkorporeringen 
av ämnet i produkten, i enlighet med vad 
som fastställts 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, särskilt i 
samband med tillverkningsprocessen, skall 
det anmälda organet informeras om alla 
förändringar och skall samråda med den 
behöriga myndigheten för läkemedlen i 
fråga (dvs. den som var med i det 
inledande samrådet) för att bekräfta att 
ämnets kvalitet och säkerhet bibehålls och 
för att säkerställa att förändringarna inte 
har några negativa konsekvenser för det 
fastställda nytta-/riskförhållandet för 
tillsatsen av ämnet i den medicintekniska 
produkten.
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Motivering

Det nuvarande systemet, där de anmälda organen får begära ett utlåtande 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 31
BILAGA II, LED 1, LED C

Bilaga 1, 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 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]], vars celldelar eller 
vävnadsdelar innehåller endast icke-
viabla vävnader eller celler som kan ha en 
verkan på kroppen utöver produktens 
verkan, skall denna produkt bedömas och 
godkännas i enlighet med de metoder som 
anges i kapitel IV punkt 5 i bilaga I till 
direktiv 2001/83/EG i dess senaste lydelse.

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 avsedda ändamål, begära ett 
vetenskapligt utlåtande av 
läkemedelsmyndigheten om ämnets 
kvalitet och säkerhet. I sitt yttrande skall 
[kommittén för avancerade terapier] beakta 
tillverkningsprocessen och uppgifter om 
inkorporeringen av ämnet i produkten.”

Motivering

Det nuvarande systemet, där de anmälda organen får begära ett utlåtande från vilken behörig 
nationell myndighet som helst, bör få finnas kvar för att snabb och kostnadseffektiv 
behandling av frågor i anslutning till säkerheten med och kvaliteten på ett ämne skall kunna 
garanteras. Arbetet med 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 
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produkten.

Ändringsförslag 32
BILAGA II, LED 1, LED E

Bilaga 1, 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 skall det beträffande denna 
programvara tas hänsyn till principerna för 
utvecklingslivscykel, riskhantering, 
validering och kontroll.

Motivering

Uttrycket validering bör ersättas, för att onödig insamling av uppgifter skall kunna undvikas.

Ändringsförslag 33
BILAGA II, LED 1, LED F

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

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

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

Motivering

Det bör vara möjligt för fackmän att med hjälp av modern kommunikationsteknik (t.ex.
e-märkning) gå ut med information om hur medicintekniska produkter skall kunna användas 
tryggt och korrekt. Den nya punkten 14 i artikel 11 bör utgå och därför bör punkt 13.1 i 
bilaga 1 ändras.

Ändringsförslag 34
BILAGA II, LED 1, LED FA (nytt)

Bilaga 1, punkt 13.1, styckena 3 och 4 (direktiv 93/42/EEG)

fa) I punkt 13.1 skall tredje och fjärde 
stycket ersättas med följande:
”I så stor utsträckning som möjligt och 
lämpligt skall de upplysningar som är 
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nödvändiga för att produkten skall kunna 
användas på ett säkert sätt finnas på 
själva produkten och/eller på varje 
produkts emballage eller i förekommande 
fall på försäljningsförpackningen. Om det 
inte är lämpligt att förpacka varje produkt 
för sig skall upplysningarna finnas och 
tillhandahållas samman med en eller flera 
produkter.
Varje produkt måste förses med en 
bruksanvisning med hjälp av bästa 
möjliga sätt för tillhandahållande av 
information. Bruksanvisningar av annat 
slag än i pappersformat får inte komma i 
fråga annat än för medicintekniska 
produkter avsedda att användas av 
fackmän inom hälsovården på en 
vårdinrättning. I dessa fall måste 
tillverkaren ge vårdinrättningarna 
möjlighet att begära informationen i 
pappersformat i god tid. 
Ett undantag gäller för produkter i 
klasserna I eller IIa, som inte behöver 
åtföljas av en bruksanvisning om de kan 
användas på ett säkert sätt även utan en 
sådan.”

Motivering

Det bör vara möjligt för fackmän att med hjälp av modern kommunikationsteknik (t.ex.
e-märkning) gå ut med information om hur medicintekniska produkter skall kunna användas 
tryggt och korrekt. Den nya punkten 14 i artikel 11 bör utgå och därför bör punkt 13.1 i 
bilaga 1 ändras.

Ändringsförslag 35
BILAGA II, LED 1, LED G, LED II

Bilaga 1, punkt 13.3, led b (direktiv 93/42/EEG)

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

”b) De uppgifter som är absolut 
nödvändiga för att användaren skall kunna 
identifiera produkten och förpackningens 
innehåll.”
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Motivering

Den ”kod enligt en internationellt erkänd allmän nomenklatur”, vilken introducerats i 
utkastet till förslag bör anses som en del av den information som tillhandahålls av 
tillverkaren, men det bör inte krävas, såsom det föreslagits, att den skall finnas med på 
märkningen. Sådana koder uppdateras hela tiden och om det krävs att de skall finnas med på 
märkningen kan följden bli att etiketterna ofta får ändras, vilket innebär en kännbar kostnad 
för industrin utan att produktsäkerheten blir bättre för det.

Ändringsförslag 36
BILAGA II, LED 7, LED A

Bilaga 7, punkt 2 (direktiv 93/42/EEG)

”2. Tillverkaren skall sammanställa den 
tekniska dokumentation som beskrivs i 
punkt 3. Tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant i gemenskapen 
skall ställa följande handlingar till de 
nationella myndigheternas förfogande för 
kontroll under den av tillverkaren avsedda 
livslängden för produkten, men minst fem 
år från och med tillverkningsdatum:”

”2. Tillverkaren skall sammanställa den 
tekniska dokumentation som beskrivs i 
punkt 3. Tillverkaren eller dennes 
auktoriserade representant i gemenskapen
eller importören skall ställa följande 
handlingar till de nationella 
myndigheternas förfogande för kontroll 
under minst fem år från och med 
tillverkningsdatum:”

Motivering

Till undvikande av byråkrati bör handlingarna också kunna förvaras av importören. Den 
andra delen av ändringsförslaget handlar om en anpassning till ändringsförslag 2, som även 
syftar till att minska byråkratin för små och medelstora importörer.

Ändringsförslag 37
BILAGA II, LED 8, LED AA (nytt)

Bilaga 8, punkt 2.1, strecksats 4 (direktiv 93/42/EEG)

aa) I punkt 2.1 skall fjärde strecksatsen 
ersättas med följande:
”– produktens speciella egenskaper såsom 
de anges i den skriftliga anvisningen.”

Motivering

I artikel 1 d stadgas att den ovannämnda anvisningen (i fråga om specialanpassade 
produkter) kan göras också av en annan person som på grund av sina yrkeskvalifikationer är 
behörig att göra det. I fjärde strecksatsen talas däremot endast om en ”läkaranvisning”.
Denna motsägelse måste bort.
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Ändringsförslag 38
BILAGA II, LED 8, LED D

Bilaga 8, punkt 4 (direktiv 93/42/EEG)

”4. Informationen i de förklaringar som 
avses i denna bilaga bör bevaras under den 
av tillverkaren avsedda livslängden för 
produkten, men minst fem år från och med 
tillverkningsdatum.”

”4. Informationen i de förklaringar som 
avses i denna bilaga bör bevaras minst fem 
år från och med tillverkningsdatum.”

Motivering

Såvitt veterligt har uppgifter aldrig behövt bevaras i längre tid än fem år. Den ytterligare 
belastning för tillverkarna av specialanpassade produkter som den hittillsvarande lydelsen 
ger upphov till förefaller därför oskälig.

Ändringsförslag 39
BILAGA II, LED 8, LED E

Bilaga 8, punkt 5, inledningen (direktiv 93/42/EEG)

”5. Tillverkaren skall för specialanpassade 
produkter åta sig att upprätta ett system för 
att granska uppgifter om produkter som 
släppts ut på marknaden och hålla det 
aktuellt, inklusive de uppgifter som krävs 
enligt bilaga 10, samt att införa lämpliga 
metoder för att vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Detta åtagande skall 
innefatta en skyldighet för tillverkaren att 
underrätta de behöriga myndigheterna om 
följande förhållanden omedelbart efter det 
att denne fått kännedom om dem:

”5. Tillverkaren skall för specialanpassade 
produkter åta sig att utvärdera sina 
erfarenheter från faserna efter 
tillverkningen, samt att införa lämpliga 
metoder för att vidta nödvändiga 
korrigerande åtgärder. Detta åtagande skall 
innefatta en skyldighet för tillverkaren att 
underrätta de behöriga myndigheterna om 
följande förhållanden, olyckstillbud och 
motsvarande korrigerande åtgärder
omedelbart efter det att denne fått 
kännedom om dem:

Motivering

Tillverkare av specialanpassade produkter har de bästa möjligheterna att spåra sina 
produkter, eftersom de känner patienten vid namn. Det systematiska förfarande som krävs här 
(införande av ISO 13485) innebär årliga merkostnader på ca 2 000–5 000 EUR för 
tandtekniker, optiker och dem som framställer hörapparater och ortopediska skor m.fl. Det 
finns ingen motivering till detta, eftersom en lydelse i allmänna ordalag är tillräcklig för att 
utesluta riskerna. 

Ändringsförslag 40
BILAGA II, LED 9, LED B

Bilaga 9, kapitel II, punkt 2.6 (direktiv 93/42/EEG)
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”2.6 Vid beräkningen av den varaktighet 
som avses i punkt 1.1 i kapitel I betyder 
kontinuerlig användning en oavbruten 
faktisk användning av produkten för det 
avsedda ändamålet. När användningen av 
produkten avbryts så att produkten 
omedelbart kan ersättas av samma eller en 
identisk produkt skall detta också betraktas 
som kontinuerlig användning av 
produkten.”

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

Motivering

I sin nuvarande utformning kan förslaget komma att påverka klassificeringen av ett flertal 
produkter genom att hänföra dem till en högre klass, vilket inte är motiverat, eftersom tiden 
för hur länge en produkt är i kontakt med patienten inte är den utslagsgivande faktorn för 
riskklassificeringen. När det fastställs hur länge kontakten mellan produkt och patient varar 
bör detta göras i anslutning till utredningen av vilka risker en sådan kontakt innebär.
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MOTIVERING

Europeiska kommissionens förslag om översyn av direktiv 93/42/EEG om medicintekniska 
produkter, 90/385/EEG om aktiva medicintekniska produkter för implantation samt om 
ändring av direktiv 98/79/EG är i princip mycket välkommet. Vid ett närmare betraktande 
framkom dock olika svaga punkter, som skall avhjälpas med detta betänkande. 
Tyngdpunkterna är i korthet följande:

1. Avgränsning gentemot andra direktiv

För att direktivet friktionsfritt och obyråkratiskt skall kunna tillämpas av myndigheterna 
måste det ovillkorligen klart avgränsas gentemot andra rättsakter och dessutom måste vi få en 
klar definition av begreppet medicinteknisk produkt. Framför allt bör det finnas så få 
överlappningar som möjligt med liknande direktiv, såsom direktivet om kosmetika, 
läkemedelsdirektivet eller direktivet om avancerade terapier. Detta har gjorts klart med hjälp 
av olika ändringsförslag. Det bör betonas att direktivet om medicintekniska produkter inte bör 
omfatta alla produkter som innehåller mänskliga vävnader. Enligt överenskommelse med de 
ansvariga för direktivet om avancerade terapier togs motsvarande avsnitt bort från förslaget 
till direktiv och kommer alltså i framtiden att omfattas endast av direktivet om avancerade 
terapier.

2. Klara kriterier för indelningen av produkter

Myndigheterna måste utan svårighet kunna hänföra de enskilda produkterna till motsvarande 
direktiv. Därför är det på sin plats att i en ytterligare bilaga till direktiv 93/42/EEG ta med en 
förteckning med hänvisningar till enskilda produkter, så att den svåra klassificeringen av dem 
kan ske entydigt och obyråkratiskt.

3. Rättssäkerhet

I kommissionens förslag yppar sig en brist i rättssäkerhetshänseende. Därför bör det i 
framtiden göras klart att tillverkaren bör få medverka vid beslut om klassificeringen av olika 
produkter och dessutom måste det ses till att det finns möjligheter att överklaga direkt till EG-
domstolen.

På det sättet borde de nationella domstolarna inte längre behöva inleda förfaranden som kan 
räcka i flera år för att få EG-domstolen att ingripa.

4. Återvinning

Först och främst måste man klart hålla fast vid att frågan om huruvida det i princip skall vara 
tillåtet med återvinning av medicintekniska produkter rimligen bör fortsätta att avgöras på det 
nationella planet. Trots detta bör det finnas enhetliga europeiska normer för återvinningen. 
Dessutom bör det inte heller gå för sig att vissa tillverkare förklarar en och samma produkt 
som ”engångsvara” i en medlemsstat och ”flergångsvara” i en annan. Märkningen måste 
därför i framtiden ske enhetligt.

5. Undvikande av byråkrati

Det förefaller särskilt viktigt att inte den föreliggande rättsaktsändringen ger upphov till en 
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avsevärt ökad byråkrati. Därför ter det sig befogat med rättelser på ett flertal ställen.

Det räcker mer än väl om tillverkarna bevarar sina handlingar för påseende under fem år. I 
fråga om äldre produkter har det så gott som aldrig visat sig nödvändigt att ta del av 
handlingarna om dem.

Systematiska förfaranden för specialanpassade produkter är påkallade endast i de fall då dessa 
inte ingår som del i en läkarbehandling.

Dessutom bör försäkran om överensstämmelse i princip förvaras av läkaren, eftersom det är 
alltför lätt hänt att patienterna tappar bort den.


