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I
(Meddelanden)

RÅDET

GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 29/98
antagen av rådet den 26 februari 1998
inför antagandet av rådets rekommendation om Europeiskt samarbete om kvalitetssäkring i den
högre utbildningen
(98/C 178/01)

EUROPEISKA UNIONENS
REKOMMENDATION

RÅD

UTFÄRDAR

DENNA

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artiklarna 126 och 127 i
detta,

håll, utbildningssystemets organisation samt den
kulturella och språkliga mångfalden.

2.

I rådets slutsatser av den 25 november 1991 (4)
anges det att arbetet med att förbättra kvaliteten i
den högre utbildningen är en uppgift som engagerar alla medlemsstater och alla högre läroanstalter i
Europeiska gemenskapen. Med tanke på det stora
antalet metoder som används på det nationella
planet kan de erfarenheter som görs på nationell
nivå kompletteras med europeiska erfarenheter
från bland annat pilotprojekt som syftar till att
etablera ett samarbete på detta område eller att
förstärka det befintliga samarbetet.

3.

I svaren på kommissionens memorandum om den
högre utbildningen betonas bland annat att kvaliteten bör garanteras på alla nivåer och inom alla
sektorer, varvid skillnaderna mellan läroanstalter
begränsas till att gälla mål, metoder och efterfrågan på utbildning. Inställningen är överlag positiv
till att införa effektiva och godtagbara metoder för
kvalitetssäkring som tar hänsyn till europeiska och
internationella erfarenheter samt samarbetsmöjligheter.

4.

Av den studie som kommissionen gjort över läget i
medlemsstaterna när det gäller kvalitetssäkring

med beaktande av kommissionens förslag,
med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (1),
med beaktande av Regionkommitténs yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 189c i fördraget (3),
och
med beaktande av följande:
1.

En god kvalitet på utbildningen är alla medlemsstaters mål. Gemenskapen uppmanas att bidra till det
ständigt pågående kvalitetsarbetet genom att
främja samarbete mellan medlemsstaterna och, om
det är nödvändigt, stödja och komplettera deras
insatser samtidigt som den fullt ut respekterar
medlemsstaternas ansvar för undervisningens inne-

(1) EGT C 19, 21.1.1998, s. 39.
(2) Yttrande avgivet den 19 november 1997 (EGT C 64,
27.2.1998, s. 76).
(3) Europaparlamentets yttrande av den 18 november 1997
(EGT C 371, 8.12.1997, s. 33), rådets gemensamma ståndpunkt av den 26 februari 1998 och Europaparlamentets
beslut av den . . . (ännu inte offentliggjort i EGT).

(4) EGT C 321, 12.12.1991, s. 2.
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framgår det att de nya kvalitetssäkringssystemen
innehåller vissa gemensamma delar. De två pilotprojekt som därefter genomfördes var uppbyggda
kring denna kärna av gemensamma delar i de
befintliga nationella systemen. Genom pilotprojekten prövades en gemensam metod framgångsrikt
och det visade sig att samtliga aktörer på området
mycket gärna vill fortsätta att utbyta erfarenheter
som visar mångfalden av de nationella utvärderingskulturerna samt vikten av kvalitetssäkring i
allmänhet.

5.

6.

7.

Med tanke på det stora antalet utbildningssystem
inom gemenskapen omfattar den definition av
”högre läroanstalt” som används i denna rekommendation alla typer av läroanstalter som ger
examens- eller utbildningsbevis på denna nivå, oavsett vilken beteckning de ges i medlemsstaterna.
Denna definition används i beslutet om upprättandet av Sokrates-programmet.

De högre läroanstalterna måste uppfylla de nya
utbildningskrav och de sociala krav som kan ställas
i ett internationellt ”kunskapssamhälle” och möta
de förändringar som följer av dessa. De bör därför
sträva efter att förbättra de nödvändiga särdragen
på de tjänster de tillhandahåller genom att i förekommande fall utveckla nya initiativ (var för sig
eller genom samarbete inom sammanslutningar för
högre utbildning) som inriktas på att höja kvaliteten på utbildningen och inlärningen.

De tekniska och ekonomiska förändringarna och
konsekvenserna av dessa för arbetsmarknaden
innebär nya utmaningar för de högre läroanstalterna. Med tanke på de utmaningar från den globala konkurrensen såväl som den ständigt ökande
tillströmningen av studenter till de högre läroanstalterna, står medlemsstaterna inför uppgiften att
organisera sina system för högre utbildning och
deras förhållande till staten och samhället på ett
sådant sätt att man upprätthåller gällande akademiska normer, utbildningsmål, kvalitetsnormer,
samt de högre läroanstalternas oberoende och/eller
självständighet, i enlighet med de lämpliga strukturerna i respektive medlemsstat, samt också behovet
av att vara ansvarig för och informera allmänheten.

9.

Av kommissionens vitbok ”Tillväxt, konkurrenskraft och sysselsättning”, vitboken ”Lära och lära
ut — på väg mot kunskapssamhället” samt grönboken ”Grundutbildning — Vidareutbildning —
Forskning — Hinder för rörlighet över gränserna”
framgår det att en hög utbildningskvalitet är viktig
för sysselsättningen och tillväxten inom Europeiska
gemenskapen och för dess konkurrenskraft på
internationell nivå. I dessa dokument framhålls
sambandet mellan, å ena sidan, utbildningens
sociala och kulturella funktion, å andra sidan, dess
ekonomiska funktion och följaktligen kvalitetsbegreppets många aspekter. Det framgår tydligt att
rörlighet över gränserna kräver öppna utbildningssystem.

10.

Uppmuntrande av rörligheten är ett av målen för
gemenskapssamarbetet inom utbildning. Kommissionens grönbok ”Grundutbildning — Vidareutbildning — Forskning — Hinder för rörlighet över
gränserna” analyserar de viktigaste juridiska, administrativa och praktiska hinder som de studenter
som önskar studera i en annan medlemsstat möter,
åtgärder för att förbättra rörligheten föreslås och
det betonas att denna typ av rörlighet är till nytta
för en utbildning av hög kvalitet som ger människor möjlighet att konkurrera internationellt och
utnyttja den fria rörligheten i gemenskapen.

11.

De högre utbildningssystemens storlek och struktur
samt finansieringen av dem varierar mellan medlemsstaterna och dessa systems mål kommer att
fortsätta att utvecklas. I vissa medlemsstater omfattar den högre utbildningen universitet och andra
högre läroanstalter, ofta yrkesutbildning. Begreppet
kvalitetssäkring och dess omfattning och metoderna för denna kommer att fastställas av varje
medlemsstat och dessa kommer att vara flexibla
och anpassningsbara alltefter ändrade förhållanden
och/eller strukturer.

12.

Medlemsstaterna ansvarar själva för organisationen
av sina system för högre utbildning, deras struktur
samt deras budgetkrav, och de högre läroanstalterna är oberoende och/eller självständiga, i enlighet
med de lämpliga strukturerna i respektive medlemsstat.

I.
8.

Av diskussionen av kommissionens meddelande av
den 13 februari 1994 framgår det att kvalitetssäkringssystemen kan bidra till det ömsesidiga erkännandet av akademiska eller yrkesmässiga kvalifikationer på gemenskapsnivå.

10.6.98

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS medlemsstaterna

A. att stödja och, om det är nödvändigt, skapa
öppna kvalitetssäkringssystem i syfte att
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— värna om kvaliteten i den högre utbildningen
enligt det egna landets ekonomiska, sociala
och kulturella förhållanden, samtidigt som
den europeiska dimensionen och den snabba
utvecklingen i världen beaktas,

E. att främja ett samarbete mellan myndigheter som
ansvarar för kvalitetsbedömning av eller kvalitetssäkring inom den högre utbildningen och att
främja upprättandet av nätverk mellan dem.
Detta samarbete kan helt eller delvis avse följande områden:

— uppmuntra och hjälpa de högre läroanstalterna att använda lämpliga åtgärder, i synnerhet kvalitetssäkring, för att förbättra kvaliteten på undervisningen och inlärningen i en
värld som är stadd i snabb förändring,

a) Uppmuntra och utveckla informations- och
erfarenhetsutbytet, särskilt i fråga om metodutveckling och exempel på god praxis.
b) Ge expertutlåtanden och råd på begäran av
berörda myndigheter i medlemsstaterna.

— stimulera till ömsesidigt informationsutbyte
av kvalitet och kvalitetssäkring på gemenskapsnivå och internationellt samt uppmuntra till samarbete mellan de högre läroanstalterna på detta område,

c) Stödja de högre läroanstalter som vill delta i
ett gränsöverskridande samarbete om kvalitetssäkring.
d) Främja kontakter med internationella experter.

B. att låta följande element utgöra grunden för
kvalitetssäkringssystemen såsom de förtydligas i
bilagan:

I strävan efter dessa mål bör man beakta sambandet mellan kvalitetssäkring och annan befintlig gemenskapsverksamhet särskilt inom Sokrates-programmet och Leonardo da Vinci-programmet samt gemenskapens regelverk när det gäller
erkännande av yrkesutbildningar.

— Oberoende och/eller självständighet hos de
organ som ansvarar för kvalitetssäkring vid
valet av förfaranden och metoder, i enlighet
med de lämpliga strukturerna i respektive
medlemsstat.
— Förfaranden och metoder för kvalitetssäkring
skall anpassas till de högre läroanstalternas
profil och syften, varvid läroanstalternas oberoende och/eller självständighet skall respekteras i enlighet med de lämpliga strukturerna
i respektive medlemsstat.
— Målinriktad användning av interna och/eller
externa aspekter av kvalitetssäkring som är
anpassad till de förfaranden och metoder som
används.
— Beroende på avsikten med kvalitetssäkringen
skall olika berörda parter delta.
— Resultatet av kvalitetssäkringen skall offentliggöras på ett sätt som är lämpligt till varje
medlemsstat.

C. att vid behov uppmuntra de högre läroanstalterna att, i samarbete med behöriga organ i
medlemsstaterna, vidta lämpliga uppföljningsåtgärder,

D. att uppmana de behöriga myndigheterna och de
högre läroanstalterna att lägga särskild vikt vid
erfarenhetsutbyte och samarbete om kvalitetssäkring med de övriga medlemsstaterna, liksom med
internationella organisationer och sammanslutningar som är verksamma inom samma område
av den högre utbildningen.

C 178/3

II.

HÄRIGENOM REKOMMENDERAS att kommissionen,

i nära samarbete med medlemsstaterna, på grundval
av de befintliga programmen och enligt målen och
de normala öppna förfarandena för dessa program
uppmuntrar det samarbete som avses i punkt I.E
mellan myndigheterna som ansvarar för kvalitetsbedömning av och kvalitetssäkring inom den högre
utbildningen, och häri engagera de organisationer
och sammanslutningar av högre läroanstalter med
europeisk befogenhet som har den nödvändiga erfarenheten av kvalitetsbedömning och kvalitetssäkring.

III. HÄRIGENOM UPPMANAS kommissionen att vart
tredje år lägga fram rapporter för Europaparlamentet, rådet och Ekonomiska och sociala kommittén
samt Regionkommittén om vilka framsteg som har
gjorts när det gäller utvecklingen av kvalitetssäkringssystemen i de olika medlemsstaterna och om
samarbetsverksamhet på europeisk nivå inbegripet
vilka framsteg som har gjorts när det gäller ovannämnda mål.

Utfärdad i Bryssel den . . .
På rådets vägnar
Ordförande
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BILAGA

Vägledande element i kvalitetssäkringen
De nedan angivna elementen är gemensamma för befintliga europeiska kvalitetssäkringssystem. De europeiska pilotprojekten för kvalitetsbedömning av den högre utbildningen har visat att alla aktörer som är
verksamma på detta område kan ha nytta av att beakta dessa element.
Oberoende och/eller självständiga organ, i enlighet med de lämpliga strukturerna i respektive medlemsstat,
som ansvarar för kvalitetssäkringen (när det gäller förfaranden och metoder) bidrar sannolikt till
effektiviteten i kvalitetssäkringsförfarandena och tilltron till deras resultat.
Kvalitetssäkringskriterierna har nära samband med de syften som en läroanstalt har tilldelats med hänsyn
till samhällets och arbetsmarknadens behov. De olika kvalitetssäkringsförfarandena måste därför beakta
läroanstaltens särart. Kännedom om institutionens mål, antingen det gäller hela läroanstalten, en institution
eller en enskild enhet, är väsentlig i detta sammanhang.
Kvalitetssäkringsförfarandena bör som regel innehålla ett inslag av intern granskning och ett externt inslag
som bygger på en uppskattning från utomstående experter.
Det interna granskningsinslaget bör syfta till att engagera alla relevanta aktörer, särskilt lärarna, och vid
behov den del av förvaltningen som ansvarar för studie- och yrkesvägledning samt studenterna. Det externa
inslaget bör vara en samarbetsprocess med samråd och rådgivning mellan oberoende experter utifrån och
aktörer vid institutionen i fråga.
Mot bakgrund av de mål och kriterier som används vid kvalitetssäkringsförfarandet och med hänsyn till
strukturerna på den högre utbildningen i medlemsstaterna, kan sammanslutningar för yrkesverksamma,
arbetsmarknadens parter och före detta studenter ingå i expertgrupperna.
Det är önskvärt att utländska experter deltar i förfarandena för att uppmuntra utbytet av erfarenheter från
andra länder.
Rapporterna om resultatet från kvalitetssäkringsförfarandena bör offentliggöras på ett sätt som är anpassat
till varje enskild medlemsstat och bör kunna utgöra ett tillfredsställande referensmaterial för parterna och en
informationskälla för allmänheten.
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RÅDETS MOTIVERING
I.

INLEDNING

1. Den 12 maj 1997 förelade kommissionen rådet ett förslag till rekommendation om
europeisk samarbete i fråga om kvalitetssäkring i den högre utbildningen.
2. Ekonomiska och sociala kommittén och Regionkommittén avgav sina respektive
yttranden den 29 oktober 1997 och den 19 november 1997.
3. Europaparlamentet avgav sitt yttrande den 18 november 1997.
4. Den 3 februari 1998 lade kommissionen fram ett ändrat förslag.
5. Den 26 februari 1998 antog rådet sin gemensamma ståndpunkt i enlighet med artikel
189c i EG-fördraget.

II.

SYFTET MED FÖRSLAGET

Förslaget har formen av en rekommendation som riktar sig till de berörda parterna (till
medlemsstaterna, till kommissionen i nära samarbete med medlemsstaterna samt till
kommissionen enbart) i syfte att främja samarbete mellan medlemsstaterna i fråga om
kvalitetssäkring i den högre utbildningen.
1.

Allmänna kommentarer
I sin gemensamma ståndpunkt har rådet godkänt huvuddragen i kommissionens
förslag samtidigt som vissa ändringar införts vilka rådet ansåg önskvärda.
2.

Särskilda kommentarer

2.1

Rådets ändringar i kommissionens förslag

2.1.1 R e k o m m e n d a t i o n e n s u t f o r m n i n g
Rådet ansåg att den specifika anmodan till kommissionen i del II.1 i det
ursprungliga förslaget att stödja upprättandet av ett ”Europeiskt nätverk för
kvalitetssäkring” inte var lämplig. Innehållet i denna anmodan har därför
med vissa ändringar och förtydliganden i fråga om lydelsen överförts till del I
som endast riktar sig till medlemsstaterna. Dock behandlas nu kommissionens roll när det gäller att uppmuntra till samarbete inom gemenskapen i
fråga om kvalitetssäkring (i nära samarbete med medlemsstaterna och med
utgångspunkt i befintliga program) i del II. Del II.2 i det ursprungliga
förslaget som rör lägesrapporter, har nu omvandlats till den nya del III som
riktar sig till kommissionen.
2.1.2 B i l a g a t i l l r e k o m m e n d a t i o n e n
Rådet ansåg att det i tydlighetens namn skulle var lämpligare att, med viss
utvidgning och ändring av texten, överföra de förklarande detaljerna om hur
systemen för kvalitetssäkring skall se ut till en bilaga under rubriken
”Vägledande inslag i kvalitetssäkringen”.
2.1.3 I n g r e s s e n
För att rationalisera har man arbetat ihop eller ändrat vissa stycken i
ingressen och i ett fall har ett stycke utgått. Ett stycke om medlemsstaternas
ansvar och den högre utbildningens autonomi och/eller oberoende har lagts
till.
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2.2

Europaparlamentets ändringsförslag

2.2.1 Ä n d r i n g s f ö r s l a g f r å n p a r l a m e n t e t s o m a n t a g i t s a v k o m m i s s i o nen
Kommissionen antog helt, delvis eller i huvudsak 17 av de 38 ändringsförslagen från parlamentet. Dessa ändringsförslag har följande nummer: 1, 2, 3, 5,
9 samt 41, 11, 12, 13, 14, 15, 30, 31, 32, 33, 35 och 36.
2.2.2 Ä n d r i n g s f ö r s l a g f r å n p a r l a m e n t e t s o m a n t a g i t s a v r å d e t
Rådet godtog helt, delvis eller i huvudsak, 13 av de ändringsförslag från
parlamentet som antagits av kommissionen. Dessa har följande nummer: 1,
2, 3, 5, 9 samt 41, 11, 12, 13, 14, 30, 35 och 36.
2.2.3 Ä n d r i n g s f ö r s l a g f r å n p a r l a m e n t e t s o m i n t e a n t a g i t s a v r å d e t
Förutom de ändringsförslag som inte antogs av kommissionen har rådet inte
heller antagit följande ändringsförslag:
— Ändringsförslag nr 15
Hänvisningen till utbildningsanstalters utbildnings- och forskningsuppdrag

Rådet ansåg det olämpligt att nämna forskning eftersom inte alla
utbildningsanstalter bedriver forskning.
— Ändringsförslag nr 31
Utvidgning och fullbordande av befintliga strukturer för att etablera ett ”Europeiskt nätverk för kvalitetssäkring”

Rådet ansåg att det är medlemsstaternas sak att avgöra om en sådan
utvidgning behövs.
— Ändringsförslag nr 32 och 33
Exempel på utbyte av information, erfarenheter och/eller bistånd

Enligt rådets åsikt bör dessa exempel utarbetas av de behöriga myndigheterna.
III. SLUTSATSER
Rådet anser att dess gemensamma ståndpunkt utgör en väl avvägd text som kommer att
bidra till att utveckla kvaliteten på utbildningen inom Europeiska gemenskapen genom att
uppmuntra till samarbete mellan medlemsstaterna.
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GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 30/98
antagen av rådet den 23 mars 1998
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv nr 98/
produkter för in vitro-diagnostik

/EG om medicintekniska

(98/C 178/02)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS
RÅD HAR ANTAGIT FÖLJANDE DIREKTIV

nivå. I detta direktiv fastställs endast nödvändiga
och tillräckliga krav för att under bästa möjliga
säkerhetsförhållanden säkerställa fri rörlighet för
de medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som omfattas av direktivet.

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 100a i detta,
med beaktande av kommissionens förslag (1),
4.

Skillnad måste göras mellan harmoniserade bestämmelser och åtgärder som medlemsstaterna vidtar när det gäller finansiering av systemen för
folkhälsa och sjukförsäkring och som direkt eller
indirekt rör sådana produkter. Därför påverkar de
harmoniserade bestämmelserna inte medlemsstaternas rätt att genomföra sådana åtgärder under förutsättning att gemenskapslagstiftningen följs.

5.

Medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
bör ge patienter, användare och tredje part en hög
hälsoskyddsnivå och uppvisa de prestanda som
tillverkaren ursprungligen angett. Därför är ett av
de viktigaste syftena med detta direktiv att upprätthålla eller förbättra skyddsnivån i medlemsstaterna.

6.

I enlighet med de principer som uttalas i rådets
resolution av den 7 maj 1985 om en ny metod för
harmonisering av tekniska föreskrifter och standarder (4) måste reglerna för konstruktion, tillverkning
och förpackning av de ifrågavarande produkterna
begränsas till sådana bestämmelser som behövs för
att de väsentliga kraven skall uppfyllas. Eftersom
kraven är väsentliga, bör de ersätta motsvarande
nationella bestämmelser. De väsentliga kraven, som
innefattar krav på att minimera riskerna, måste
tillämpas med urskillning så att hänsyn tas till
teknik och praxis när produkterna konstrueras och
till tekniska och ekonomiska aspekter som är förenliga med en hög hälsoskydds- och säkerhetsnivå.

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
i enlighet med förfarandet i artikel 189b i fördraget (3),
och
med beaktande av följande:
1.

Det är viktigt att besluta om åtgärder för att den
inre marknaden skall fungera väl. Den inre marknaden är ett område utan inre gränser där fri
rörlighet för varor, personer, tjänster och kapital
säkerställs.

2.

Innehållet i och tillämpningsområdet för de lagar
och andra författningar om säkerhet, hälsoskydd,
prestanda, egenskaper och godkännandeförfaranden för medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik som gäller i medlemsstaterna är olika.
Sådana olikheter skapar hinder för handeln och en
jämförande undersökning av de nationella lagstiftningarna, som har utförts för kommissionens räkning, har bekräftat behovet av harmoniserade regler.

3.

Tillnärmningen av nationella lagstiftningar är det
enda sättet att avlägsna dessa hinder för den fria
handeln och att hindra nya från att uppstå. Detta
mål kan inte på ett tillfredsställande sätt uppnås
med andra medel på de enskilda medlemsstaternas

(1) EGT C 172, 7.7.1995, s. 21 och EGT C 87, 18.3.1997, s.
9.
(2) EGT C 18, 22.1.1996, s. 12.
(3) Europaparlamentets yttrande av den 12 mars 1996 (EGT C
96, 1.4.1996, s. 31), rådets gemensamma ståndpunkt av den
23 mars 1998 och Europaparlamentets beslut av den . . .
(ännu ej offentliggjort i EGT).

(4) EGT C 136, 4.6.1985, s. 1.
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Större delen av de medicintekniska produkterna
omfattas av rådets direktiv 90/385/EEG av den 20
juni 1990 om tillnärmning av medlemsstaternas
lagstiftning om aktiva medicintekniska produkter
för implantation (1) och rådets direktiv 93/42/EEG
av den 14 juni 1993 om medicintekniska produkter (2), som avser alla andra medicintekniska produkter än medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik. Det här direktivet syftar till att
utsträcka tillnärmningen till att avse medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. För att
främja enhetliga gemenskapsregler grundar sig
detta direktiv huvudsakligen på bestämmelserna i
de två nämnda direktiven.

8.

De instrument, apparater, utrustningar, material
eller andra produkter, inbegripet programvara,
som är avsedda att användas inom forskningen
men inte för att uppnå medicinska mål, skall inte
betraktas som produkter avsedda för utvärdering
av prestanda.

9.

Internationellt certifierade referensmaterial och
material som används i program för extern kvalitetsbedömning omfattas inte av detta direktiv.
Kalibratorer och kontrollmaterial som användaren
behöver för att fastställa eller verifiera produkters
prestanda anses dock vara medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

10.

Med beaktande av subsidiaritetsprincipen omfattar
detta direktiv inte reagenser som tillverkas i hälsooch sjukvårdsinstitutioners laboratorier i syfte att
användas i samma miljö och som inte är föremål
för kommersiella transaktioner.

11.

Detta direktiv omfattar emellertid produkter som
tillverkas och är avsedda att användas i ett yrkesmässigt och kommersiellt sammanhang för medicinsk analys men utan att släppas ut på marknaden.

12.

Mekanisk laboratorieutrustning som är särskilt
avsedd för in vitro-diagnostik omfattas av detta
direktiv och följaktligen bör rådets direktiv 89/
392/EEG av den 14 juni 1989 om tillnärmning av

(1) EGT L 189, 20.7.1990, s. 17. Direktivet senast ändrat
genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
(2) EGT L 169, 12.7.1993, s. 1.
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medlemsstaternas lagstiftning om maskiner (3) i
anpassningssyfte ändras så att det stämmer överens
med det här direktivet.

13.

Detta direktiv bör omfatta krav på konstruktion
och tillverkning av produkter med joniserande
strålning. Det skall inte påverka tillämpningen av
rådets direktiv 96/29/Euratom av den 13 maj 1996
om fastställande av grundläggande säkerhetsnormer för skydd av arbetstagarnas och allmänhetens
hälsa mot de faror som uppstår till följd av joniserande strålning (4).

14.

De aspekter som hänger samman med elektromagnetisk kompatibilitet utgör en integrerad del av de
väsentliga kraven i detta direktiv och därför skall
rådets direktiv 89/336/EEG av den 3 maj 1989 om
tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om
elektromagnetisk kompatibilitet (5) inte vara tilllämpligt.

15.

För att göra det lättare att påvisa överensstämmelse med de väsentliga kraven samt möjliggöra
kontroll av denna överensstämmelse är det önskvärt att ha tillgång till harmoniserade standarder
när det gäller att förebygga sådana risker som har
samband med konstruktion, tillverkning och förpackning av medicintekniska produkter. Dessa harmoniserade standarder utarbetas av civilrättsliga
organ och det är viktigt att de förblir ickebindande texter. För detta ändamål skall Europeiska standardiseringskommittén (CEN) och Europeiska organisationen för standardisering inom
elområdet (Cenelec) erkännas som behöriga att
anta harmoniserade standarder i enlighet med de
allmänna riktlinjer för samarbete mellan kommissionen och dessa två organ som undertecknades
den 13 november 1984.

16.

I det här direktivet avses med en harmoniserad
standard en teknisk specifikation (Europastandard
eller harmoniseringsdokument) som på uppdrag av
kommissionen har antagits av CEN eller Cenelec
eller båda dessa organ i enlighet med rådets direktiv 83/189/EEG av den 28 mars 1983 om ett
informationsförfarande beträffande tekniska standarder och föreskrifter (6) och i enlighet med de
ovan angivna allmänna riktlinjerna.

(3) EGT L 183, 29.6.1989, s. 9. Direktivet senast ändrat genom
direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
(4) EGT L 159, 29.6.1996, s. 1.
(5) EGT L 139, 23.5.1989, s. 19. Direktivet senast ändrat
genom direktiv 93/68/EEG (EGT L 220, 30.8.1993, s. 1).
(6) EGT L 109, 26.4.1983, s. 8. Direktivet senast ändrat genom
kommissionens beslut 96/139/EG (EGT L 32, 10.2.1996, s.
31).
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17.

Som ett undantag från de allmänna principerna
skall, när gemensamma tekniska specifikationer
upprättas, hänsyn tas till nuvarande praxis i vissa
medlemsstater, enligt vilken sådana specifikationer,
när det gäller vissa produkter som används huvudsakligen för att utvärdera säkerheten vid försörjningen med blod samt vid organdonationer, antas
av de offentliga myndigheterna. Dessa särskilda
specifikationer bör ersättas med gemensamma
tekniska specifikationer. Dessa gemensamma tekniska specifikationer kan användas för att utvärdera, däri inbegripet ompröva, prestanda.

18.

De olika berörda parternas vetenskapliga experter
kan medverka vid utarbetande av gemensamma
tekniska specifikationer och vid behandling av
övriga särskilda eller allmänna frågor.

19.

Den tillverkningsverksamhet som omfattas av detta
direktiv innefattar också förpackning av produkterna i den mån det finns ett samband mellan
denna förpackning och säkerhets- och prestandaaspekter.

20.

Vissa produkter har en begränsad livslängd därför
att deras prestanda försämras med tiden, vilket
exempelvis har att göra med att deras fysiska eller
kemiska egenskaper försämras, bland annat när det
gäller förpackningens sterila eller obrutna skick.
Tillverkaren bör bestämma och ange under hur
lång tid produktens angivna prestanda garanteras.
Märkningen bör innehålla uppgift om till och med
vilken tidpunkt det är säkert att använda produkten eller någon av dess komponenter.

21.

I beslut 93/465/EEG av den 22 juli 1993 om
moduler för olika stadier i förfaranden vid bedömning av överensstämmelse samt regler för anbringande och användning av CE-märkning om överensstämmelse, avsedda att användas i tekniska harmoniseringsdirektiv (1) fastställer rådet harmoniserade
förfaranden för bedömning av överensstämmelse.
De preciseringar som görs av dessa moduler motiveras av arten av den kontroll som krävs för
medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
och av behovet av samstämmighet med direktiv
90/385/EEG och direktiv 93/42/EEG.

(1) EGT L 220, 30.8.1993, s. 23.
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22.

Det är, främst av skäl som hänger samman med
förfarandena för bedömning av överensstämmelse,
nödvändigt att dela in de medicintekniska produkterna för in vitro-diagnostik i två huvudklasser.
Eftersom det övervägande flertalet av dessa produkter inte utsätter patienterna för någon direkt
risk och eftersom de används av vederbörligen
utbildad personal och resultaten dessutom ofta kan
bekräftas på andra sätt kan förfarandena vid överensstämmelsebedömning i regel utföras på tillverkarens ansvar. Med beaktande av gällande
nationella bestämmelser och de anmälningar som
mottas enligt förfarandet i direktiv 83/189/EEG
behöver anmälda organ anlitas endast i fråga om
särskilt angivna produkter, med avseende på vilka
det är av överordnad betydelse för sjukvården att
de fungerar exakt som de skall och där brister hos
produkterna kan utgöra en allvarlig hälsorisk.

23.

Bland de medicintekniska produkter för in vitrodiagnostik för vilka det krävs en intervention av ett
anmält organ märks de grupper av produkter som
används i samband med blodtransfusioner och
förebyggande av aids och vissa former av hepatit,
för vilka det krävs en överensstämmelsebedömning
som med avseende på konstruktion och tillverkning garanterar största möjliga säkerhet och tillförlitlighet.

24.

Förteckningen över de medicintekniska produkter
för in vitro-diagnostik som skall underkastas en av
tredje man utförd överensstämmelsebedömning bör
uppdateras på grund av tekniska framsteg och
utvecklingen på hälsoskyddsområdet. En sådan
uppdatering måste ske i linje med förfarande III
variant a i rådets beslut 87/373/EEG av den 13 juli
1987 om närmare villkor för utövandet av kommissionens genomförandebefogenheter (2).

25.

Den 20 december 1994 kom Europaparlamentet,
rådet och kommissionen överens om ett modus
vivendi angående genomförandeåtgärder för rättsakter som antas enligt förfarandet i artikel 189b i
fördraget (3).

26.

De medicintekniska produkterna bör som en allmän regel vara försedda med CE-märkning som
visar att de överensstämmer med bestämmelserna i
detta direktiv, så att de omfattas av den fria
rörligheten för varor inom gemenskapen och kan
tas i bruk på avsett sätt.

(2) EGT L 197, 18.7.1987, s. 33.
(3) EGT C 102, 4.4.1996, s. 1.
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28.

29.

30.

31.
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När anlitande av ett anmält organ föreskrivs skall
tillverkarna ha möjlighet att välja från en förteckning över organ som kommissionen har offentliggjort. Medlemsstaterna är inte skyldiga att utse
sådana anmälda organ men de måste säkerställa att
de organ som utses att vara anmälda organ uppfyller de kriterier för utvärdering som anges i detta
direktiv.

mänskligt ursprung. Direktivet avser inte övriga
medicintekniska produkter som tillverkas med
hjälp av ämnen av mänskligt ursprung. Arbetet bör
därför fortsätta för att snarast möjligt leda till en
gemenskapslagstiftning.

32.

Eftersom det är nödvändigt att skydda den mänskliga integriteten vid provtagning, insamling och
användning av ämnen som härrör från människokroppen är det lämpligt att tillämpa principerna i
Europarådets konvention om skydd av mänskliga
rättigheter och mänsklig värdighet i samband med
tillämpningen av biologi och läkarvetenskap.
Vidare skall nationella bestämmelser i fråga om
etik tillämpas även i fortsättningen.

33.

För att säkerställa den allmänna enhetligheten hos
direktiven om medicintekniska produkter bör vissa
av bestämmelserna i detta direktiv infogas i direktiv 93/42/EEG, vilket bör ändras i enlighet härmed.

Det är viktigt att anmälda organs direktör och
personal varken direkt eller genom en mellanhand
har något intresse i de företag som är föremål för
utvärdering och kontroll, som skulle kunna äventyra deras oberoende.

De behöriga myndigheter som är ansvariga för att
övervaka marknaden skall, särskilt i nödsituationer, kunna kontakta tillverkaren eller hans i
gemenskapen etablerade auktoriserade representant
för att vidta de skyddsåtgärder som visar sig nödvändiga. Det är nödvändigt att medlemsstaterna
samarbetar och utbyter information för att säkerställa ett enhetligt genomförande av detta direktiv,
särskilt när det gäller övervakning av marknaden. I
detta syfte är det nödvändigt att upprätta och
förvalta en databas med uppgifter om tillverkarna
och deras ombud, om produkter som släpps ut på
marknaden, om intyg som utfärdas, tillfälligt eller
slutgiltigt återkallas samt om rapporteringsförfarandet. Ett system för underrättelse om olyckshändelser och tillbud (ett rapporteringsförfarande) är
ett användbart verktyg för att övervaka marknaden, inbegripet nya produkters prestanda. Den
information som framkommer genom rapporteringsförfarandet och programmen för extern kvalitetsbedömning är till nytta vid beslut om klassificering av produkterna.

Om en medlemsstat anser att tillhandahållande av
en viss produkt eller produktgrupp bör förbjudas,
begränsas eller underkastas särskilda krav för att
skydda hälsa och säkerhet och/eller för att säkerställa att folkhälsokraven beaktas i enlighet med
artikel 36 i fördraget, får den vidta alla nödvändiga och berättigade tillfälliga åtgärder. Kommissionen skall i sådana fall samråda med de berörda
parterna och medlemsstaterna samt, om de nationella åtgärderna är berättigade, vidta nödvändiga
gemenskapsåtgärder i enlighet med förfarande III
variant a i rådets beslut 87/373/EEG.

Det här direktivet omfattar medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik som tillverkas med
utgångspunkt i vävnader, celler eller ämnen av
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HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1
Tillämpningsområde, definitioner
1. Detta direktiv skall tillämpas på medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik och tillbehör till dem. I
detta direktiv skall tillbehören anses som medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik. Både medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik och tillbehör kallas
nedan produkter.

2. I detta direktiv används följande beteckningar med de
betydelser som här anges:
a) medicinteknisk produkt: instrument, apparat, anordning, hjälpmedel, material eller annan artikel, vare sig
den används separat eller tillsammans med något slag
av tillbehör eller programvara som krävs för att den
skall kunna fungera på rätt sätt, och som är tillverkad
för att användas för människor vid
— diagnos, profylax, övervakning, behandling eller
lindring av sjukdom,
— diagnos, övervakning, behandling, lindring eller
kompensation för en skada eller ett funktionshinder,
— undersökning, utbyte eller ändring av anatomin
eller av en fysiologisk process,
— befruktningskontroll,
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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.

e) produkt avsedd för utvärdering av prestanda: produkt
vars prestanda enligt tillverkarens avsikt skall utvärderas i en eller flera undersökningar i kliniska laboratorier eller i andra lämpliga miljöer utanför tillverkarens egna lokaler.

b) medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik: en medicinteknisk produkt som är en reagens, en
reagerande produkt, en kalibrator, ett kontrollmaterial, en uppsättning, ett instrument, en apparat, en
anordning eller ett system som används separat eller i
kombination och som är avsedd av tillverkaren att
användas in vitro vid undersökning av prover, inklusive donerat blod och donerad vävnad, från människokroppen i syfte att enbart eller huvudsakligen få
information

f) tillverkare: fysisk eller juridisk person med ansvar för
konstruktion, tillverkning, förpackning och märkning
av produkten innan den släpps ut på marknaden
under eget namn, oavsett om dessa handlingar utförs
av den personen eller av tredje man för den personens
räkning.

— om ett fysiologiskt tillstånd eller ett sjukdomstillstånd, eller
— om en medfödd missbildning, eller
— som gör det möjligt att bestämma säkerhet och
kompatibilitet med möjliga mottagare, eller
— som gör det möjligt att övervaka terapeutiska
åtgärder.
Provbehållare betraktas som medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Med provbehållare avses
sådana produkter som, vare sig de är av vakuumtyp
eller inte, är särskilt avsedda av tillverkaren att
fungera som en skyddande behållare för prover från
människokroppen inför diagnostisk undersökning in
vitro.
Produkter för allmän användning i laboratorium är
inte medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik
om tillverkaren inte särskilt avsett att de med hänsyn
till sina egenskaper skall användas in vitro för diagnostisk undersökning.

c) tillbehör: artikel som inte är en medicinteknisk produkt avsedd för in vitro-diagnostik men som tillverkaren särskilt avsett för användning tillsammans med en
sådan produkt för att den nämnda produkten skall
kunna användas på avsett sätt.
Med avseende på denna definition skall inte invasiva
produkter för provtagning eller sådana produkter som
bringas i direkt kontakt med människokroppen i syfte
att ta ett prov enligt direktiv 93/42/EEG betraktas
som tillbehör till medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik.

d) produkt avsedd för självtestning: produkt som enligt
tillverkarens avsikt skall kunna användas i hemmiljö
av lekmän.

De skyldigheter som enligt detta direktiv åligger tillverkarna skall också gälla för de fysiska eller juridiska
personer som i syfte att under eget namn släppa ut
produkter på marknaden monterar, förpackar, bearbetar, helrenoverar eller märker en eller flera färdiga
produkter och/eller meddelar anvisningar om deras
avsedda ändamål. Detta skall inte gälla för en person
som inte är tillverkare enligt första stycket men som
monterar eller anpassar produkter som redan har
släppts ut på marknaden för att de skall kunna
användas för en viss patient.

g) auktoriserad representant: en i gemenskapen etablerad
fysisk eller juridisk person som företräder tillverkaren
och som tillverkaren uttryckligen utsett för detta
ändamål och som myndigheter och instanser inom
gemenskapen kan vända sig till i stället för till
tillverkaren i frågor som gäller den senares skyldigheter enligt detta direktiv.

h) avsett ändamål: den användning för vilken produkten
är avsedd enligt tillverkarens uppgifter på märkningen, i bruksanvisningen och/eller i reklammaterialet.

i) utsläppande på marknaden: tillhandahållande för första gången, mot betalning eller gratis, av en annan
produkt än en produkt som är avsedd för utvärdering
av prestanda, för distribution och/eller användning på
gemenskapsmarknaden, oavsett om produkten är ny
eller helrenoverad.

j) ibruktagande: den tidpunkt när en produkt tillhandahålls den slutliga användaren och härvid är färdig att
för första gången användas på gemenskapsmarknaden
för avsett ändamål.

3. I detta direktiv avses med kalibrerings- och kontrollmaterial alla ämnen, material eller artiklar som av tillverkaren har konstruerats för att bestämma måttförhållanden eller kontrollera en produkts prestanda med avseende på den avsedda användningen.
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4. Såvitt avser detta direktiv skall provtagning, insamling och användning av vävnader, celler och ämnen från
människa med avseende på de etiska aspekterna regleras
av principerna i Europarådets konvention om skydd av
mänskliga rättigheter och mänsklig värdighet i samband
med tillämpningen av biologi och läkarvetenskap samt av
de bestämmelser på området som eventuellt finns i medlemsstaterna.
5. Detta direktiv skall inte tillämpas på produkter som
tillverkas och används inom en och samma hälso- och
sjukvårdsinstitution i de lokaler där de tillverkas, eller
som används i angränsande lokaler utan att ha överförts
till en annan juridisk enhet. Detta påverkar inte medlemsstaternas rätt att underkasta sådan verksamhet lämpliga
skyddsbestämmelser.
6. Detta direktiv skall inte påverka nationella lagar om
tillhandahållande av produkter efter läkares förskrivning.
7. Detta direktiv är ett sådant särdirektiv som avses i
artikel 2.2 i direktiv 89/336/EEG, vilket direktiv upphör
att gälla såvitt avser produkter som har bringats i överensstämmelse med det här direktivet.

Artikel 2
Utsläppande på marknaden och ibruktagande
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder för
att se till att produkter endast får släppas ut på marknaden och/eller tas i bruk om de, när de är vederbörligen
levererade, rätt installerade och underhållna och används
på ett riktigt sätt som överensstämmer med det avsedda
ändamålet, uppfyller de krav som fastställs i detta direktiv. Detta innebär att medlemsstaterna är skyldiga att
kontrollera dessa produkters säkerhet och kvalitet. Denna
artikel skall också tillämpas på produkter som är avsedda
för utvärdering av prestanda.

Artikel 3
Väsentliga krav
Produkterna måste uppfylla de väsentliga krav som anges
i bilaga I och som är tillämpliga på dem, med hänsyn
tagen till deras avsedda ändamål.

Artikel 4
Fri rörlighet
1. Medlemsstaterna skall inte hindra att produkter som
har CE-märkning i enlighet med artikel 16 släpps ut på
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marknaden eller tas i bruk inom deras territorium, om de
har varit föremål för en överensstämmelsebedömning i
enlighet med artikel 9.

2. Medlemsstaterna skall inte hindra att produkter som
är avsedda för utvärdering av prestanda i det syftet
tillhandahålls de laboratorier eller andra institutioner som
avses med förklaringen i bilaga VIII, om de uppfyller de
villkor som fastställs i artikel 9.4 och bilaga VIII.

3. Medlemsstaterna skall inte hindra att produkter som
inte överensstämmer med detta direktiv visas vid branschmässor, utställningar eller visningar, vetenskapliga eller
tekniska sammankomster, under förutsättning att dessa
produkter inte används på prover från deltagarna och att
det på en väl synlig skylt anges att sådana produkter inte
får släppas ut på marknaden eller tas i bruk förrän de har
bringats i överensstämmelse.

4. Medlemsstaterna får kräva att den information som
skall lämnas i enlighet med bilaga I, del B, punkt 8, skall
vara avfattad på deras officiella språk när produkten
överlämnas till slutanvändaren.

Under förutsättning att en säker och riktig användning av
produkten säkerställs får medlemsstaterna tillåta att den
information som anges i första stycket avfattas på ett
eller flera andra officiella gemenskapsspråk.

Vid tillämpning av denna bestämmelse skall medlemsstaterna beakta proportionalitetsprincipen och särskilt
a) det förhållandet att information kan lämnas genom
harmoniserade symboler, allmänt erkända koder eller
på annat sätt,
b) vilket slag av användare som produkten är avsedd
för.

5. När produkterna i andra hänseenden omfattas av
andra gemenskapsrättsliga direktiv som även de innehåller föreskrifter om CE-märkning, innebär CE-märkningen
att produkterna är i överensstämmelse med de andra
direktiven också.

Om ett eller flera av dessa direktiv emellertid skulle tillåta
tillverkaren att under en övergångsperiod välja vilka
bestämmelser han vill tillämpa, innebär CE-märkningen
endast att produkterna uppfyller kraven i de direktiv som
tillverkaren tillämpar. I sådana fall skall det i de handlingar, meddelanden eller bruksanvisningar som medföljer
produkterna i enlighet med de aktuella direktiven, hänvisas till de relevanta direktiven så som de offentliggjorts i
Europeiska gemenskapernas officiella tidning.
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Artikel 5
Hänvisning till standarder
1. Medlemsstaterna skall förutsätta att de väsentliga
krav som avses i artikel 3 är uppfyllda i fråga om sådana
produkter som uppfyller de nationella standarder som
överför de harmoniserade standarder, vars beteckningar
har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella
tidning. Medlemsstaterna skall offentliggöra beteckningarna för sådana nationella standarder.

2. Om en medlemsstat eller kommissionen anser att de
harmoniserade standarderna inte helt uppfyller de väsentliga krav som avses i artikel 3, skall de åtgärder som
medlemsstaterna skall vidta med avseende på dessa standarder och det offentliggörande som avses i punkt 1 i
denna artikel antas genom förfarandet i artikel 6.2.

3. Medlemsstaterna skall förutsätta att de väsentliga
krav som avses i artikel 3 är uppfyllda i fråga om
produkter som är konstruerade och tillverkade i enlighet
med de gemensamma tekniska specifikationer som har
utarbetats för produkterna i förteckning A i bilaga II
samt, i nödvändig omfattning, för produkterna i förteckning B i bilaga II. I dessa specifikationer skall det på
lämpligt sätt fastställas kriterier för utvärdering och
omprövning av prestanda, kriterier för frisläppande av
satser, referensmetoder och referensmaterial.

De gemensamma tekniska specifikationerna skall antas
enligt förfarandet i artikel 7.2 och offentliggöras i EGT.

Huvudregeln är att tillverkarna skall följa de gemensamma tekniska specifikationerna; om tillverkarna av
vederbörligen motiverade anledningar inte följer dessa
specifikationer skall de använda lösningar som är åtminstone likvärdiga med dessa.
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förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är, om nödvändigt
genom omröstning.

Yttrandet skall protokollföras och dessutom har varje
medlemsstat rätt att begära att få sin uppfattning tagen
till protokollet.

Kommissionen skall ta största hänsyn till det yttrande
som kommittén har avgett. Den skall underrätta kommittén om det sätt på vilket dess yttrande har beaktats.

Artikel 7
Kommittén för medicintekniska produkter

1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättades genom artikel 6.2 i direktiv 90/385/EEG.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över
förslaget inom den tid som ordföranden bestämmer med
hänsyn till hur brådskande frågan är. Den skall fatta sitt
beslut med den majoritet som enligt artikel 148.2 i fördraget skall tillämpas vid beslut som rådet skall fatta på
förslag av kommissionen. Medlemsstaternas röster skall
vägas enligt bestämmelserna i samma artikel. Ordföranden får inte rösta.

Kommissionen skall själv anta förslaget om det är förenligt med kommitténs yttrande.
När hänvisning i detta direktiv görs till harmoniserade
standarder avses härmed också de gemensamma tekniska
specifikationerna.

Artikel 6

Om förslaget inte är förenligt med kommitténs yttrande
eller om inget yttrande avges, skall kommissionen utan
dröjsmål föreslå rådet vilka åtgärder som skall vidtas.
Rådet skall fatta sitt beslut med kvalificerad majoritet.

Kommittén för standarder och tekniska föreskrifter
1. Kommissionen skall biträdas av den kommitté som
inrättades genom artikel 5 i direktiv 83/189/EEG.

2. Kommissionens företrädare skall förelägga kommittén
ett förslag till åtgärder. Kommittén skall yttra sig över

Om rådet inte har fattat något beslut inom tre månader
från det att förslaget mottagits, skall kommissionen själv
besluta att de föreslagna åtgärderna skall vidtas.

3. Den kommitté som anges i punkt 1 får behandla alla
frågor som gäller genomförandet av detta direktiv.
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Artikel 8
Skyddsklausul

1. Om en medlemsstat konstaterar att de produkter som
avses i artikel 4.1, när de är rätt installerade och underhållna och används på ett riktigt sätt som överensstämmer med det avsedda ändamålet, kan äventyra patienters,
användares och, i förekommande fall, andra personers
hälsa eller säkerhet, eller säkerhet för egendom, skall den
vidta alla nödvändiga tillfälliga åtgärder för att återkalla
sådana produkter från marknaden eller genom förbud
eller inskränkningar hindra att de släpps ut på marknaden eller tas i bruk. Medlemsstaten skall omedelbart
underrätta kommissionen om sådana åtgärder, ange skälen för beslutet och därvid särskilt redogöra för om den
bristande överensstämmelsen i förhållande till detta direktiv är följden av
a) att de väsentliga kraven i artikel 3 inte är uppfyllda,
b) felaktig tillämpning av de standarder som avses i
artikel 5 om det görs gällande att dessa standarder
har tillämpats,
c) brister i själva standarderna.

2. Kommissionen skall så snart som möjligt samråda
med de berörda parterna och därefter vidta någon av
följande åtgärder:
— Om kommissionen efter samrådet finner att åtgärderna är motiverade skall den omedelbart underrätta
den medlemsstat som tog initiativet och de övriga
medlemsstaterna. Om det beslut som avses i punkt 1
motiveras med brister i standarderna och om den
medlemsstat som vidtog åtgärderna avser att vidhålla
dem, skall kommissionen efter samråd med de
berörda parterna inom två månader lägga fram ärendet för den kommitté som avses i artikel 6.1 och
inleda det förfarande som avses i artikel 6. Om den
åtgärd som avses i punkt 1 föranleds av problem som
hänför sig till innehållet i eller tillämpningen av de
gemensamma tekniska specifikationerna skall kommissionen efter samråd med de berörda parterna
inom två månader lägga fram ärendet för den kommitté som avses i artikel 7.1.
— Om kommissionen efter samrådet finner att åtgärderna är omotiverade skall den omedelbart underrätta
den medlemsstat som tog initiativet samt tillverkaren
eller dennes auktoriserade representant.

3. Om en produkt som inte uppfyller de väsentliga
kraven är försedd med CE-märkning skall den behöriga
medlemsstaten vidta lämpliga åtgärder mot den person
som har utfört märkningen samt underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om detta.
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4. Kommissionen skall se till att medlemsstaterna hålls
underrättade om utvecklingen och resultatet av detta
förfarande.

Artikel 9
Överensstämmelsebedömning
1. När det gäller andra produkter, än de som avses i
bilaga II och de som är avsedda för utvärdering av
prestanda, skall tillverkaren för att få utföra CE-märkningen tillämpa det förfarande som anges i bilaga III och
upprätta den EG-försäkran om överensstämmelse som
krävs innan produkterna släpps ut på marknaden.
När det gäller alla produkter som är avsedda för självtestning utom de som avses i bilaga II och de som är
avsedda för utvärdering av prestanda skall tillverkaren,
innan denne upprättar ovannämnda försäkran, uppfylla
de kompletterande krav som räknas upp i punkt 6 i
bilaga III. I stället för att tillämpa detta förfarande kan
tillverkaren tillämpa det förfarande som avses i punkt 2
eller i punkt 3.
2. När det gäller produkter som räknas upp i förteckning A i bilaga II, utom de produkter som är avsedda för
utvärdering av prestanda, skall tillverkaren för att få
utföra CE-märkningen antingen
a) tillämpa det förfarande för EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga IV (fullständig kvalitetssäkring), eller
b) tillämpa det förfarande för EG-typprovning som avses
i bilaga V i kombination med det förfarande för
EG-försäkran om överensstämmelse som avses i
bilaga VII (kvalitetssäkring av produktion).
3. När det gäller produkter som räknas upp i förteckning B i bilaga II, utom produkter som är avsedda för
utvärdering av prestanda, skall tillverkaren för att få
utföra CE-märkningen antingen
a) tillämpa det förfarande för EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga IV (fullständig kvalitetssäkring), eller
b) tillämpa det förfarande för EG-typprovning som avses
i bilaga V i kombination med
i) det förfarande för EG-verifikation som avses i
bilaga VI, eller
ii) det förfarande för EG-försäkran om överensstämmelse som avses i bilaga VII (kvalitetssäkring av
produktion).
4. När det gäller produkter som är avsedda för utvärdering av prestanda skall tillverkaren följa det förfarande
som avses i bilaga VII och upprätta en sådan förklaring
som anges i den bilagan innan produkterna tillhandahålls.
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Denna bestämmelse påverkar inte de nationella bestämmelserna rörande de etiska aspekterna på att använda
vävnader eller ämnen av mänskligt ursprung för att
genomföra en utredning för att utvärdera prestanda.

den berörda medlemsstatens territorium, trots att de
förfaranden som avses i punkterna–inte har genomförts,
om användningen av produkterna skyddar människors
hälsa.

5. När en produkts överensstämmelse skall bedömas
skall tillverkaren och, om det deltar, det anmälda organet, beakta resultaten av de utvärderingar och verifikationer som i förekommande fall har utförts i enlighet med
detta direktiv under tillverkningens gång.

13. Bestämmelserna i denna artikel skall också gälla för
alla fysiska och juridiska personer som tillverkar produkter som omfattas av detta direktiv och som, utan att
släppa ut dem på marknaden, tar dem i bruk och
använder dem inom ramen för sin yrkesmässiga verksamhet.

6. Tillverkaren får överlåta åt sin auktoriserade representant att inleda de förfaranden som föreskrivs i bilagorna III, V, VI och VIII.

Artikel 10
Registrering av tillverkare och produkter

7. Tillverkaren skall bevara försäkran om överensstämmelse, den tekniska dokumentation som anges i bilagorna
IIIV–III, liksom de beslut, rapporter och intyg som
anmälda organ upprättat och i kontrollsyfte ställa detta
material till nationella myndigheters förfogande under
fem år efter det att den sista produkten tillverkades. Om
tillverkaren inte är etablerad i gemenskapen gäller skyldigheten att på begäran ställa material till förfogande
hans auktoriserade representant.

8. När ett anmält organ skall delta i överensstämmelsebedömningen får tillverkaren eller dennes auktoriserade
representant välja vilket av de organ som har anmälts för
att utföra sådana uppgifter som de vill anlita.

1. Varje tillverkare som under eget namn släpper ut
produkter på marknaden skall till de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där företaget har sitt säte
anmäla
— adressen till företagets säte,
— uppgifter om reagenser, reagerande produkter samt
kalibrerings- och kontrollmaterial, uttryckt i gemensamma tekniska egenskaper och/eller ämnen som skall
analyseras samt varje väsentlig förändring av dem,
inbegripet om de upphör att släppas ut på marknaden; för övriga produkter relevanta uppgifter,

9. Det anmälda organet får, om detta motiveras på
vederbörligt sätt, infordra sådana upplysningar som det
behöver för att kunna upprätta och upprätthålla intyget
om överensstämmelse med hänsyn till det valda förfarandet.

— när det gäller de produkter som avses i bilaga II samt
produkter som är avsedda för självtestning, alla uppgifter som behövs för att identifiera dessa produkter,
de analytiska och, i förekommande fall, diagnostiska
parametrar som avses i punkt 3 i del A i bilaga I,
resultatet av utvärderingen av prestanda i enlighet
med bilaga VIII och intyg samt varje väsentlig ändring
av dem, inbegripet om de upphör att släppas ut på
marknaden.

10. Giltighetstiden för de beslut som de anmälda organen fattar i enlighet med bilagorna III, IV och V skall
vara högst fem år och får, efter en begäran som skall ges
in vid den tidpunkt som bestäms i det avtal som båda
parter undertecknar, förlängas med perioder på upp till
fem år.

2. När det gäller produkter som avses i bilaga II och
produkter för självtestning kan medlemsstaterna begära
att de uppgifter som erfordras för att identifiera produkten tillsammans med etiketten och bruksanvisningen skall
översändas till dem när produkterna släpps ut på marknaden och/eller tas i bruk inom deras territorium.

11. Den dokumentation och den korrespondens som
avser de förfaranden som avses i punkterna–skall avfattas
på ett officiellt språk i den medlemsstat där förfarandet
genomförs och/eller på ett annat gemenskapsspråk som
det anmälda organet godtar.

12. Trots vad som sägs i punkterna–får de behöriga
myndigheterna på motiverad begäran tillåta att enskilda
produkter släpps ut på marknaden och tas i bruk inom

3. Om en tillverkare som under eget namn släpper ut
produkter på marknaden inte har sitt säte i någon
medlemsstat, skall denne utse en auktoriserad representant. Den auktoriserade representanten skall underrätta
de behöriga myndigheterna i den medlemsstat där hans
företag har sitt säte om alla de uppgifter som avses i
punkt 1.

4. Den anmälan som avses i punkt 1 skall även avse nya
produkter. Om en anmäld CE-märkt produkt inom
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ramen för denna anmälan är en ”ny” produkt skall
tillverkaren dessutom ange detta i sin anmälan.

I detta direktiv skall en produkt anses vara ”ny” om
a) ingen sådan produkt för det relevanta ämne som skall
analyseras eller annan parameter har varit kontinuerligt tillgänglig på gemenskapsmarknaden under de tre
föregående åren,
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2. När en medlemsstat begär att praktiserande läkare,
medicinska institutioner eller de som organiserar program
för externa kvalitetsbedömningar skall underrätta de
behöriga myndigheterna om alla sådana händelser som
avses i punkt 1, skall medlemsstaten vidta nödvändiga
åtgärder för att säkerställa att även tillverkaren av den
berörda produkten eller dennes auktoriserade representant underrättas om händelsen.

b) förfarandet bygger på en analysteknik som inte har
använts kontinuerligt på gemenskapsmarknaden i
samband med ett visst ämne som skall analyseras eller
annan parameter under de föregående tre åren.

3. Efter att, om möjligt tillsammans med tillverkaren, ha
gjort en utvärdering, skall medlemsstaterna utan att det
påverkar tillämpningen av artikel 8 omedelbart underrätta kommissionen och övriga medlemsstater om de
händelser som avses i punkt 1 och för vilka relevanta
åtgärder, inbegripet eventuell återkallelse, har vidtagits
eller planeras.

5. Medlemsstaterna skall vidta alla åtgärder som är
nödvändiga för att säkerställa att de anmälningar som
avses i punkterna 1 och 3 omedelbart registreras i den
databas som beskrivs i artikel 12. Beslut om sätten för att
genomföra denna artikel, särskilt med avseende på anmälans utformning och begreppet väsentlig ändring, skall
fattas i enlighet med förfarandet i artikel 7.

4. Om, inom ramen för den anmälningsskyldighet som
avses i artikel 10, en anmäld produkt som är CE-märkt
är en ”ny” produkt skall tillverkaren ange detta i sin
anmälan. Den behöriga myndighet som har mottagit
anmälan om detta kan när som helst under de följande
två åren och i välmotiverade fall begära att tillverkaren
tillhandahåller en rapport om erfarenheterna av produkten sedan den släppts ut på marknaden.

6. Under en övergångsperiod, i avvaktan på inrättandet
av en europeisk databas som skall vara tillgänglig för de
behöriga myndigheterna i medlemsstaterna och innehålla
uppgifter om samtliga produkter som är i omlopp på
gemenskapens territorium, skall tillverkarna göra denna
anmälan till de behöriga myndigheterna i varje enskild
medlemsstat som berörs av utsläppandet på marknaden.

5. Medlemsstaterna skall på begäran underrätta de
övriga medlemsstaterna om de omständigheter som anges
i punkterna–. Beslut om sättet att genomföra denna
artikel skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

Artikel 12
Europeisk databas
Artikel 11
Rapporteringsförfarande

1. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att se till att all information som de får i enlighet med
bestämmelserna i detta direktiv och som avser följande
händelser som rör CE-märkta produkter, registreras och
utvärderas centralt:
a) Varje funktionsfel, brist eller försämring av en produkts egenskaper och/eller prestanda, liksom alla brister i märkningen eller bruksanvisningen som direkt
eller indirekt kan leda till eller kan ha lett till en
patients, en användares eller en annan persons död
eller till en allvarlig försämring av dennes hälsotillstånd.
b) Varje tekniskt eller medicinskt skäl som har samband
med en produkts egenskaper eller prestanda och som
av de skäl som avses i punkt a leder till att tillverkaren systematiskt återkallar produkter av samma typ.

1. De uppgifter som skall lämnas enligt detta direktiv
skall lagras i en europeisk databas som skall vara tillgänglig för de behöriga myndigheterna för att göra det
möjligt för dem att på ett välinformerat sätt utföra de
uppgifter som åligger dem enligt detta direktiv.
Databasen skall innehålla följande:
a) Uppgifter om registrering av tillverkare och produkter
i enlighet med artikel 10.
b) Uppgifter om intyg som utfärdats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats eller vägrats i
enlighet med förfarandena i bilagorna III–VII.
c) Uppgifter som har erhållits enligt de rapporteringsförfaranden som anges i artikel 11.
2. Uppgifterna skall överlämnas i standardiserad form.
3. Beslut om sättet att genomföra denna artikel skall
fattas enligt förfarandet i artikel 7.2.
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Artikel 13
Särskilda åtgärder för hälsoövervakning
Om en medlemsstat anser att tillhandahållandet av en
viss produkt eller produktgrupp skall förbjudas, begränsas eller underkastas särskilda krav för att skydda hälsa
och säkerhet och/eller för att säkerställa att folkhälsokraven beaktas, i enlighet med artikel 36 i fördraget, får den
vidta alla nödvändiga och berättigade tillfälliga åtgärder.
Den skall i så fall underrätta kommissionen och de övriga
medlemsstaterna om detta samt ange skälen för sitt
beslut. Kommissionen skall, när så är möjligt, samråda
med de berörda parterna och medlemsstaterna samt, om
de nationella åtgärderna är berättigade, vidta nödvändiga
gemenskapsåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

Artikel 14
Ändring av bilaga II och undantagsklausul
1. Om en medlemsstat anser att
a) förteckningen över produkter som avses i bilaga II bör
ändras eller utökas, eller
b) en produkts eller en produktkategoris överensstämmelse bör fastställas, med avvikelse från artikel 9,
genom tillämpning av ett eller flera angivna förfaranden som skall väljas bland dem som avses i artikel 9,
skall medlemsstaten inkomma med en vederbörligen
motiverad begäran till kommissionen och uppmana den
att vidta nödvändiga åtgärder. Dessa åtgärder skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

2. När ett beslut skall fattas i enlighet med punkt 1 skall
följande beaktas:
a) Varje upplysning som är tillgänglig till följd av det
rapporteringsförfarande och det program för externa
kvalitetsbedömningar som beskrivs i artikel 11.
b) Följande kriterier:
i)

ii)

Om det är nödvändigt att uteslutande förlita sig
på det resultat som erhålls med en viss produkt
och som direkt påverkar följande medicinska
åtgärder.
Om en åtgärd, som vidtagits på grundval av ett
felaktigt resultat, vilket erhållits genom användning av en viss produkt, kan visa sig vara farlig
för patienten, tredje man eller allmänheten särskilt om den vidtas till följd av ett falskt positivt
eller falskt negativt resultat.

iii) Om deltagande av ett anmält organ kan främja
fastställande av produktens överensstämmelse.
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3. Kommissionen skall underrätta medlemsstaterna om
de vidtagna åtgärderna och i förekommande fall offentliggöra dessa åtgärder i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Artikel 15
Anmälda organ
1. Medlemsstaterna skall till kommissionen och övriga
medlemsstater anmäla vilka organ de har utsett för att
utföra de uppgifter som har samband med förfarandena i
artikel 9 samt de särskilda arbetsuppgifter för vilka vart
och ett av organen har utsetts. Kommissionen skall ge
dessa organ, nedan kallade ”anmälda organ”, ett identifieringsnummer.
Kommissionen skall i Europeiska gemenskapernas officiella tidning offentliggöra en förteckning över de
anmälda organen och deras identifieringsnummer samt de
uppgifter som de har anmälts för. Kommissionen skall
ansvara för att förteckningen hålls aktuell.
Medlemsstaterna skall inte vara skyldiga att utse ett
anmält organ.
2. Medlemsstaterna skall utse organen i enlighet med de
kriterier som anges i bilaga IX. Organ som uppfyller de
kriterier som fastställs i de nationella standarder som
överför de relevanta harmoniserade standarderna skall
antas uppfylla de relevanta kriterierna.
3. Medlemsstaterna skall kontinuerligt övervaka de
anmälda organen för att säkerställa att de iakttar de
kriterier som fastställs i bilaga IX. En medlemsstat som
har anmält ett organ skall återkalla eller inskränka denna
anmälan om den finner att organet inte längre uppfyller
de kriterier som avses i bilaga IX. Den skall omedelbart
underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen
om varje återkallelse och varje inskränkning av anmälan
för detta organ.
4. Det anmälda organet och tillverkaren eller dennes i
gemenskapen etablerade ombud skall efter överenskommelse fastställa tidsfristerna för att avsluta de bedömningar och de verifikationer som avses i bilagorna
III–VII.
5. Det anmälda organet skall underrätta de övriga
anmälda organen och de behöriga myndigheterna om alla
intyg som tillfälligt eller slutgiltigt har återkallats samt på
begäran om intyg som har utfärdats eller vägrats. Vidare
skall det på begäran ställa all ytterligare relevant information till förfogande.
6. Om ett anmält organ finner att relevanta krav enligt
detta direktiv inte har uppfyllts eller inte längre uppfylls
av tillverkaren, eller om ett intyg inte borde ha utfärdats,
skall organet, med beaktande av proportionalitetsprinci-
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pen, tillfälligt eller slutgiltigt återkalla det utfärdade intyget eller förse det med inskränkningar, om inte uppfyllelse av dessa krav säkerställs genom att lämpliga rättelseåtgärder vidtas av tillverkaren. Det anmälda organet skall
underrätta sin behöriga myndighet i de fall då intyget
tillfälligt eller slutgiltigt återkallats eller försetts med
inskränkningar, eller där ett ingripande av den behöriga
myndigheten visar sig nödvändigt. Den berörda medlemsstaten skall underrätta de övriga medlemsstaterna och
kommissionen om detta.

7. Det anmälda organet skall på begäran tillhandahålla
all den relevanta information och alla de relevanta handlingar, inbegripet budgethandlingar, som krävs för att
medlemsstaten skall kunna kontrollera uppfyllelsen av
kraven i bilaga IX.

Artikel 16
CE-märkning
1. Andra produkter än sådana som är avsedda för
utvärdering av prestanda, och som anses uppfylla de
väsentliga kraven i artikel 3 skall vara försedda med
CE-överensstämmelsemärkning när de släpps ut på marknaden.

2. CE-överensstämmelsemärkningen, som visas i bilaga X, skall, om detta är möjligt och lämpligt, utföras på
ett synligt, lättläst och outplånligt sätt på produkten och
på bruksanvisningen. CE-överensstämmelsemärkningen
skall också finnas på försäljningsförpackningen. CEmärkningen skall åtföljas av identifieringsnumret för det
anmälda organ som ansvarar för genomförande av de
förfaranden som avses i bilagorna III, IV, VI och VII.

3. Det är förbjudet att anbringa sådana märken eller
inskriptioner som kan vilseleda tredje man när det gäller
CE-märkningens betydelse och grafiska utformning.
Andra märken får anbringas på produkten, på förpackningen eller i den medföljande bruksanvisningen under
förutsättning att detta inte medför att CE-märkningen
blir svårare att se eller att läsa.

Artikel 17
Felaktigt utförda CE-märkningar
1. Utan att det påverkar artikel 8 gäller följande:
a) Om en medlemsstat konstaterar att CE-märkningen
har utförts på ett felaktigt sätt skall tillverkaren eller
dennes auktoriserade företrädare vara skyldig att se
till att överträdelsen upphör på villkor som fastställs
av medlemsstaten.
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b) Om överträdelsen fortsätter skall medlemsstaten vidta
alla lämpliga åtgärder för att begränsa eller förbjuda
utsläppandet på marknaden av den ifrågavarande
produkten eller för att se till att den återkallas från
marknaden i enlighet med förfarandet i artikel 8.
2. Bestämmelserna i punkt 1 gäller även om CE-märkning har utförts i enlighet med förfarandena i detta
direktiv, men felaktigt, på produkter som inte omfattas
av detta direktiv.

Artikel 18
Beslut om förbud eller inskränkning
1. Vid varje beslut enligt detta direktiv skall de skäl som
ligger till grund för beslutet noggrant anges när beslutet
rör följande:
a) Förbud mot att en produkt släpps ut på marknaden,
görs tillgänglig eller tas i bruk, eller inskränkningar i
dessa avseenden.
b) Återkallande av produkter från marknaden.
Den berörda parten skall omedelbart underrättas om ett
sådant beslut och samtidigt informeras om vilka möjligheter till överklagande som står till buds inom ramen för
gällande lagstiftning i den aktuella medlemsstaten och om
tidsfristerna för att överklaga.
2. Om ett sådant beslut som avses i punkt 1 fattas, skall
tillverkaren eller dennes auktoriserade representant ha
möjlighet att lägga fram sin ståndpunkt i förväg om
åtgärden inte, särskilt av folkhälsoskäl, är så brådskande
att ett sådant samråd inte är möjligt.

Artikel 19
Sekretess
Utan att det påverkar gällande nationella bestämmelser
och praxis när det gäller tystnadsplikt för medicinsk
personal, skall medlemsstaterna säkerställa att alla parter
som berörs av tillämpningen av detta direktiv har tystnadsplikt när det gäller den information som de får under
arbetet. Detta påverkar inte medlemsstaternas och de
anmälda organens skyldighet att informera varandra och
utfärda varningar och inte heller de berörda personernas
straffrättsliga skyldighet att infomera.

Artikel 20
Samarbete mellan medlemsstaterna
Medlemsstaterna skall vidta lämpliga åtgärder för att de
behöriga myndigheter som är ansvariga för att genomföra
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detta direktiv skall samarbeta med varandra och utbyta
nödvändig information för att möjliggöra en enhetlig
tillämpning av bestämmelserna i detta direktiv.

Artikel 21
Ändring av direktiv

1. I artikel 1.3 andra strecksatsen i direktiv 89/392/EEG
skall orden ”maskiner för medicinskt bruk som används i
direkt kontakt med patienter” ersättas med följande:
”medicintekniska produkter,”.

2. Direktiv 93/42/EEG skall ändras på följande sätt:

a) I artikel 1.2 c:
— Punkt c skall ersättas med följande:
”c) medicinteknisk produkt avsedd för in vitrodiagnostik: medicinteknisk produkt som är
en reagens, en reagerande produkt, en kalibrator, ett kontrollmaterial, en uppsättning,
ett instrument, en apparat, en anordning eller
ett system som används separat eller i kombination och som är avsedd av tillverkaren att
användas in vitro vid undersökning av prover, inklusive donerat blod och donerad vävnad, från människokroppen, i syfte att enbart
eller huvudsakligen få information
— om ett fysiologiskt tillstånd eller ett sjukdomstillstånd, eller
— om en medfödd missbildning, eller
— som gör det möjligt att bestämma säkerhet och kompatibilitet med möjliga mottagare, eller
— som gör det möjligt att övervaka terapeutiska åtgärder.
Provbehållare betraktas som medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik. Med provbehållare avses sådana produkter som, vare
sig de är av vakuumtyp eller inte, är särskilt
avsedda av tillverkaren att fungera som en
skyddande behållare för prover från människa inför diagnostisk undersökning in vitro.
Produkter för allmän användning i laboratorium är inte medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik om tillverkaren inte särskilt
avsett att de med hänsyn till sina egenskaper
skall användas in vitro för diagnostisk undersökning.”
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— Punkt i skall ersättas med följande:
”i) ibruktagande: den tidpunkt när en produkt
tillhandahålls den slutliga användaren och
härvid är färdig att för första gången användas på gemenskapsmarknaden för avsett
ändamål.”
— Följande punkt skall läggas till:
”j) auktoriserad representant: en i gemenskapen
etablerad fysisk eller juridisk person som
företräder tillverkaren och som tillverkaren
uttryckligen utsett för detta ändamål och som
myndigheter och instanser inom gemenskapen kan vända sig till i stället för till tillverkaren i frågor som gäller den senares
skyldigheter enligt detta direktiv.”

b) Artikel 2 skall ersättas med följande:
”Artikel 2
Utsläppande på marknaden och ibruktagande
Medlemsstaterna skall vidta alla nödvändiga åtgärder
för att se till att produkter endast får släppas ut på
marknaden och/eller tas i bruk om de, när de är
vederbörligen levererade, rätt installerade och underhållna och används på ett sätt som överensstämmer
med det avsedda ändamålet, uppfyller de krav som
fastställs i detta direktiv.”

c) Följande stycke skall läggas till i artikel 14.1:
”När det gäller alla medicintekniska produkter av
klasserna IIb och III, kan medlemsstaterna begära att
få all information som fordras för att identifiera
produkten, tillsammans med märkningen och bruksanvisningen, när produkterna tas i bruk inom dess
territorium.”

d) Följande artikel införs:
”Artikel 14a
Europeisk databas
1. De uppgifter som skall lämnas enligt detta direktiv
skall lagras i en europeisk databas som skall vara
tillgänglig för de behöriga myndigheterna för att göra
det möjligt för dem att på ett välinformerat sätt
utföra de uppgifter som åligger dem enligt detta
direktiv.
Databasen skall innehålla följande:
a) Uppgifter om registrering av tillverkare och produkter i enlighet med artikel 14.
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b) Uppgifter om intyg som utfärdats, ändrats, kompletterats, tillfälligt eller slutgiltigt återkallats eller
vägrats i enlighet med förfarandena i bilagorna
II–VII.
c) Uppgifter som har erhållits enligt det rapporteringsförfarande som anges i artikel 10.
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vanta handlingar, inbegripet budgethandlingar, som
krävs för att medlemsstaten skall kunna kontrollera
att kraven i bilaga XI är uppfyllda.”
f) Följande stycke skall läggas till i artikel 18:

2. Uppgifterna skall överlämnas i standardiserad
form.

”Dessa bestämmelser gäller även när CE-märkningen
har utförts i enlighet med förfarandena i detta direktiv, men felaktigt, på produkter som inte omfattas av
detta direktiv.”

3. Beslut om sätten för att genomföra denna artikel
skall fattas i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.

g) Artikel 22.4 första stycket skall ersättas med följande:

”Artikel 14b
Särskilda åtgärder för hälsoövervakning
Om en medlemsstat anser att tillhandahållandet av en
viss produkt eller produktgrupp skall förbjudas,
begränsas eller underkastas särskilda krav för att
skydda hälsa och säkerhet och/eller för att säkerställa
att folkhälsokraven beaktas, i enlighet med artikel 36
i fördraget, får den vidta alla nödvändiga och berättigade tillfälliga åtgärder. Den skall i så fall underrätta
kommissionen och de övriga medlemsstaterna om
detta samt ange skälen för sitt beslut. Kommissionen
skall när så är möjligt samråda med de berörda
parterna och medlemsstaterna samt, om de nationella
åtgärderna är berättigade, vidta nödvändiga gemenskapsåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel 7.2.”

e) Följande punkter skall läggas till i artikel 16:
”5. Det anmälda organet skall underrätta de övriga
anmälda organen och de behöriga myndigheterna om
alla intyg som tillfälligt eller slutgiltigt har återkallats
samt på begäran om intyg som har utfärdats eller
vägrats. Vidare skall det på begäran ställa all ytterligare relevant information till förfogande.

”4. Medlemsstaterna skall godta
— att produkter som överensstämmer med de regler
som gäller inom deras territorium den 31 december 1994 släpps ut på marknaden under en period
av fem år efter antagandet av detta direktiv, och
— att de ovan nämnda produkterna tas i bruk till
och med den 30 juni 2001.”.
h) Punkt 6.2 i bilaga II, punkt 7.1 i bilaga III, punkt 5.2
i bilaga V och punkt 5.2 i bilaga VI skall utgå.
i) I punkt 3 i bilaga XI skall följande mening införas
efter den andra meningen:
”Detta innebär att det i organisationen skall finnas
tillräckligt med vetenskaplig personal som har tillräcklig erfarenhet och kunskap för att kunna göra en
medicinsk bedömning av funktionsduglighet och prestanda hos de produkter, för vilka organisationen har
blivit anmäld, i förhållande till kraven i detta direktiv,
särskilt i bilaga I.”

Artikel 22
Genomförande och övergångsbestämmelser

6. Om ett anmält organ finner att relevanta krav
enligt detta direktiv inte har uppfyllts eller inte längre
uppfylls av tillverkaren, eller om ett intyg inte borde
ha utfärdats, skall organet, med beaktande av proportionalitetsprincipen, tillfälligt eller slutgiltigt återkalla
det utfärdade intyget eller förse det med inskränkningar, om inte uppfyllelse av dessa krav säkerställs
genom att lämpliga rättelseåtgärder vidtas av tillverkaren. Det anmälda organet skall underrätta sin
behöriga myndighet i de fall då intyget tillfälligt eller
slutgiltigt återkallats eller försetts med inskränkningar, eller där ett ingripande av den behöriga myndigheten visar sig nödvändigt. Medlemsstaten skall
underrätta de övriga medlemsstaterna och kommissionen om detta.

1. Medlemsstaterna skall anta och offentliggöra de lagar
och andra författningar som är nödvändiga för att följa
detta direktiv senast den . . . (1). De skall genast underrätta kommissionen om detta.

7. Det anmälda organet skall på begäran tillhandahålla all den relevanta information och alla de rele-

(1) 12 månader efter antagandet av detta direktiv.
(2) 18 månader efter antagandet av detta direktiv.

De skall tillämpa dessa bestämmelser från och med den
. . . (2).

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser skall de
innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av
en sådan hänvisning när de offentliggörs. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen skall göras skall varje
medlemsstat själv utfärda.
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2. Medlemsstaterna skall till kommissionen överlämna
texterna till de centrala bestämmelser i nationell lagstiftning som de antar inom det område som omfattas av
detta direktiv.

för detta direktivs ikraftträdande gäller inom deras territorium, släpps ut på marknaden. Under en ytterligare
period av två år skall det vara tillåtet att ta de ovan
nämnda produkterna i bruk.

3. Den kommitté som avses i artikel 7 får inleda sitt
arbete från och med dagen för detta direktivs ikraftträdande. Medlemsstaterna får vidta de åtgärder som avses i
artikel 15 så snart detta direktiv har trätt i kraft.

Artikel 23

4. Medlemsstaterna skall vidta nödvändiga åtgärder för
att se till att de anmälda organ som i enlighet med
artikel 9 ansvarar för överensstämmelsebedömningar beaktar relevant information om de medicintekniska produkternas egenskaper och prestanda, särskilt uppgifter
om resultat av relevanta provningar och verifikationer
som redan utförts enligt gällande nationella lagar och
andra författningar om sådana produkter.

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det
att det har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas
officiella tidning.

Artikel 24
Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den . . .
5. Medlemsstaterna skall under en period av fem år från
detta direktivs ikraftträdande tillåta att sådana produkter,
som överensstämmer med de regler som vid tidpunkten

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

VÄSENTLIGA KRAV

A. ALLMÄNNA KRAV
1.

Produkterna skall konstrueras och tillverkas på ett sådant sätt att de när de används under
avsedda förhållanden och för sitt avsedda ändamål inte direkt eller indirekt äventyrar patienternas kliniska tillstånd eller säkerhet, användarnas eller i förekommande fall andra personers
säkerhet och hälsa eller säkerheten för egendom. Alla risker som kan vara förknippade med
användningen av produkterna skall vara godtagbara när de ställs mot fördelarna för patienten,
och vara förenliga med en hög hälso- och säkerhetsnivå.

2.

De lösningar tillverkaren väljer för konstruktion och tillverkning av produkten skall överensstämma med säkerhetsprinciper och ta hänsyn till det allmänt erkända tekniska utvecklingsstadiet.
För att komma fram till de mest lämpade lösningarna skall tillverkaren tillämpa följande
principer i följande ordning:
— Riskerna skall elimineras eller minskas så mycket som möjligt (säkerheten skall integreras i
konstruktions- och tillverkningsfasen).
— I de fall riskerna inte kan elimineras skall tillräckliga skyddsåtgärder vidtas.
— Användarna skall upplysas om kvarvarande risker som beror på att de vidtagna skyddsåtgärderna inte är tillräckliga.

3.

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de kan användas för de
ändamål som avses i artikel 1.2 b i enlighet med tillverkarens specifikationer med hänsyn till det
allmänt erkända tekniska utvecklingsstadiet. De skall uppnå de prestanda som tillverkaren angett,
i synnerhet, när det är lämpligt, i fråga om analytisk sensitivitet, diagnostisk sensitivitet, analytisk
specificitet, diagnostisk specificitet, noggrannhet, repeterbarhet och reproducerbarhet, inbegripet
kontroll av kända interferenser samt gränser för påvisbarhet.
Spårbarheten för de värden som angivits för kalibratorer och/eller kontrollmaterial skall
säkerställas med hjälp av befintliga referensmätmetoder och/eller tillgängligt referensmaterial i en
högre ordning.

4.

De egenskaper och prestanda som avses i punkterna 1 och 3 får inte ändras i en sådan
utsträckning att patientens, användarens eller i förekommande fall andra personers hälsa och
säkerhet äventyras under den av tillverkaren angivna livslängden för produkten, om produkten
utsätts för de påfrestningar som kan uppstå under normala användningsförhållanden. När ingen
livslängd anges gäller samma sak för den livslängd som rimligen kan förväntas hos en produkt av
det slaget med beaktande av produktens avsedda ändamål och förväntade användning.

5.

Produkterna skall konstrueras, tillverkas och förpackas på ett sådant sätt att deras egenskaper
och prestanda vid avsedd användning inte påverkas negativt under de lagrings- och transportförhållanden (temperatur, luftfuktighet osv.) som tillverkaren föreskrivit.

B. KRAV PÅ KONSTRUKTION OCH TILLVERKNING

1.

Kemiska och fysikaliska egenskaper

1.1

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de egenskaper och
prestanda som avses i del A under ”Allmänna krav” säkerställs. Särskild uppmärksamhet skall
ägnas eventuellt försämrade analytiska prestanda beroende på inkompatibilitet mellan de
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använda materialen och de prover (t.ex. biologiska vävnader, celler, kroppsvätskor och mikroorganismer) som skall användas tillsammans med produkten, med beaktande av det avsedda
ändamålet med produkten.

1.2

Produkterna skall vara konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sådant sätt att den risk
som läckande produkter, föroreningar och restsubstanser utgör för de personer som transporterar, lagrar och använder produkterna blir så liten som möjligt, med beaktande av det avsedda
ändamålet med produkten.

2.

Infektion och mikrobiell kontamination

2.1

Produkterna och metoderna för att tillverka dem skall vara så beskaffade att risken för att
användaren eller andra personer infekteras elimineras eller minskas till ett minimum. Produkten
skall vara konstruerad på ett sådant sätt att den är lätt att hantera och vid behov skall
kontamineringen eller läckaget från produkten vid användning samt, när det gäller provbehållare,
risken för kontaminering av prover, begränsas till ett minimum. Tillverkningsprocesserna skall
vara anpassade för dessa ändamål.

2.2

Om en produkt innehåller biologiska substanser skall infektionsrisken begränsas till ett minimum
genom val av lämpliga donatorer och lämpliga substanser och genom användning av lämpliga,
godkända inaktiverings-, förvarings-, provnings- och kontrollförfaranden.

2.3

Produkter som är märkta antingen med ordet ”STERILE” eller med uppgift om att de befinner
sig i ett speciellt mikrobiologiskt tillstånd skall vara konstruerade, tillverkade och förpackade i
lämplig förpackning i enlighet med lämpliga förfaranden som säkerställer att de förblir i det
mikrobiologiska tillstånd som anges på märkningen när de släpps ut på marknaden, under de av
tillverkaren angivna lagrings- och transportförhållandena, till dess skyddsförpackningen skadas
eller öppnas.

2.4

Produkter som är märkta antingen med ordet ”STERILE” eller med uppgift om att de befinner
sig i ett speciellt mikrobiologiskt tillstånd skall vara behandlade enligt en lämplig och validerad
metod.

2.5

Förpackningssystem för andra produkter än de som anges i punkt 2.3 skall kunna hålla
produkterna på den renhetsnivå som tillverkaren har angett utan att de försämras och, om
produkterna är avsedda att steriliseras före användningen, göra risken för mikrobiell kontamination så liten som möjligt.
Åtgärder skall vidtas för att så långt som möjligt minska den mikrobiella kontaminationen vid
urval och hantering av råvaror, tillverkning, lagring och distribution om produktens prestanda
kan förändras av sådan kontamination.

2.6

Produkter som är avsedda att steriliseras skall tillverkas under tillräckligt kontrollerade (t.ex.
miljömässiga) förhållanden.

2.7

Förpackningssystemen för icke-sterila produkter skall kunna hålla produkterna på den föreskrivna renhetsnivån utan att de försämras och, om produkterna skall steriliseras före användning, begränsa risken för mikrobiell kontamination till ett minimum. Förpackningssystemet skall
vara lämpligt med beaktande av den steriliseringsmetod som tillverkaren angett.

3.

Egenskaper rörande tillverkning och miljö

3.1

Om produkten är avsedd att användas tillsammans med andra produkter eller utrustningar skall
hela kombinationen, inklusive det sammanlänkande systemet, vara säkert och inte försämra
produkternas angivna prestanda. Användningsbegränsningar skall framgå av märkningen och/
eller bruksanvisningen.

3.2

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att riskerna begränsas till
ett minimum när produkterna används tillsammans med material, ämnen och gaser som de kan
komma i kontakt med under normala användningsförhållanden.
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Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att följande risker
elimineras eller blir så små som möjligt:
— Risken för skada till följd av deras fysiska egenskaper (i synnerhet sådant som rör tryck
gånger volym, dimension och, i förekommande fall, ergonomiska egenskaper).
— Risker i samband med yttre påverkan som rimligen kan förutses, exempelvis magnetfält, yttre
elektrisk påverkan, elektrostatisk urladdning, tryck, fuktighet, temperatur eller variationer i
tryck och acceleration eller oavsiktlig infiltration av ämnen i produkten.
Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att deras inbyggda tålighet
mot elektromagnetiska störningar ligger på en tillfredsställande nivå så att de kan fungera på
avsett sätt.

3.4

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att riskerna för brand eller
explosion är så små som möjligt vid normal användning och vid ett första fel. Särskild
uppmärksamhet skall riktas mot produkter som är avsedda att utsättas för lättantändliga ämnen
eller ämnen som skulle kunna orsaka förbränning eller som kan komma i kontakt med sådana
ämnen.

3.5

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att säker avfallshantering
underlättas.

3.6

Mät-, övervaknings- och presentationsskalorna (inklusive färgförändring och andra visuella
indikatorer) skall vara konstruerade och tillverkade enligt ergonomiska principer och med hänsyn
till produktens avsedda ändamål.

4.

Produkter som är instrument eller apparatur med mätfunktion

4.1

Produkter som är instrument eller apparatur som främst har en analytisk mätfunktion skall vara
konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att mätningen är tillräckligt noggrann och
tillförlitlig och inom toleranser som är rimliga med beaktande av produktens avsedda ändamål
samt tillgängliga och lämpliga referenser för mätförfaranden och material. Toleranser avseende
noggrannhet skall anges av tillverkaren.

4.2

De värden som anges numeriskt skall uttryckas i författningsenliga enheter i enlighet med
bestämmelserna i rådets direktiv 80/181/EEG av den 20 december 1979 om tillnärmning av
medlemsstaternas lagstiftning för måttenheter (1).

5.

Skydd mot strålning

5.1

Produkterna skall vara konstruerade, tillverkade och förpackade på ett sådant sätt att den mängd
strålning som användare och andra personer utsätts för reduceras till ett minimum.

5.2

Om produkterna är avsedda att avge potentiellt skadlig, synlig och/eller osynlig strålning, skall de
i största möjliga utsträckning
— vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att kvantiteterna och den avgivna
strålningens art kan kontrolleras och/eller regleras,
— förses med ett varningssystem som ger synliga och/eller hörbara varningar vid sådan
strålning.

5.3

Bruksanvisningarna för produkter som avger strålning skall innehålla närmare upplysningar om
typen av avgiven strålning, möjligheter att skydda användaren, möjligheter att undvika att
produkterna används på ett felaktigt sätt samt om hur riskerna vid installation kan elimineras.

6.

Krav på medicintekniska produkter som är sammanlänkade med eller utrustade med en
energikälla

6.1

Produkter som innefattar elektroniska programmerbara system, inbegripet programvara, skall
konstrueras så att systemens repeterbarhet, tillförlitlighet och prestanda i förhållande till det
avsedda ändamålet säkerställs.

(1) EGT L 39, 15.2.1980, s. 40. Direktivet senast ändrat genom direktiv 89/617/EEG (EGT L 357, 7.12.1989, s. 28).
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6.2

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sätt som minimerar riskerna för att
det skapas elektromagnetiska störningar som skulle kunna störa funktionen hos andra produkter
eller utrustningar i den normala miljön.

6.3

Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att risken för oavsiktliga
elektriska stötar vid normal användning och vid ett första fel undviks så långt som möjligt, under
förutsättning att produkterna installeras och underhålls på rätt sätt.

6.4

Skydd mot mekaniska och termiska risker

6.4.1 Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att användarna skyddas
mot mekaniska risker. Produkterna skall vara tillräckligt stabila för användning under förväntade
driftförhållanden. De skall kunna tåla den påfrestning som förekommer i den avsedda arbetsmiljön och behålla detta motstånd under produkternas förväntade livslängd, om de krav på kontroll
och underhåll som tillverkaren anger uppfylls.
Om det föreligger risker till följd av förekomsten av rörliga delar, brott eller lösgörande, eller
läckage av ämnen, skall ändamålsenliga skyddsanordningar infogas.
Skydd eller andra anordningar som följer med produkten för att erbjuda skydd, särskilt mot
rörliga delar, skall vara ordentligt fastsatta och får inte hindra tillträde avsett för normal drift av
produkten eller hindra sådant rutinunderhåll som avses av tillverkaren.
6.4.2 Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de risker som uppstår
genom vibrationer som alstras av produkten blir så små som möjligt, varvid hänsyn skall tas till
den tekniska utvecklingen och de anordningar som finns tillgängliga för att dämpa vibrationer, i
första hand vid källan, såvida inte vibrationerna är en del av den angivna funktionen.
6.4.3 Produkterna skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att de risker som uppstår
genom ljudemissioner blir så små som möjligt, varvid hänsyn skall tas till den tekniska
utvecklingen och de anordningar som finns tillgängliga för att dämpa buller, i första hand vid
källan, såvida inte ljudemissionerna är en del av den avsedda funktionen.
6.4.4 Anslutningar och kontaktdon till elektrisk, gasformig eller hydraulisk och pneumatisk energitillförsel som användaren skall hantera skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant sätt att
alla eventuella risker minimeras.
6.4.5 Tillgängliga delar av produkterna (utom delar eller områden som är avsedda för att tillhandahålla
värme eller nå avsedda temperaturer) och omgivningen får inte uppnå potentiellt skadliga
temperaturer vid normal användning.

7.

Krav på produkter som är avsedda för självtestning
Produkter som är avsedda för självtestning skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant
sätt att de fungerar på avsett sätt med hänsyn till användarens skicklighet och de medel som står
honom till buds samt de variationer som rimligen kan förutses i användarnas teknik och
omgivning. Det skall vara lätt för användaren att förstå och tillämpa tillverkarens upplysningar
och anvisningar.

7.1

Produkter som är avsedda för självtestning skall vara konstruerade och tillverkade på ett sådant
sätt att
— produkten under alla processens steg är enkel att använda för den lekman som skall använda
den, och
— risken för att produkten används felaktigt och resultatet tolkas felaktigt av användaren
minskas så långt det är praktiskt möjligt.

7.2

I produkter som är avsedda för självtestning skall det, när detta rimligen är möjligt, ingå en
metod för användarkontroll, dvs. ett förfarande med vars hjälp användaren kan kontrollera att
produkten fungerar som avsett när den används.

8.

Upplysningar från tillverkaren

8.1

Varje produkt skall åtföljas av de upplysningar som användarna behöver, med hänsyn till deras
utbildning och kunskaper, för att de skall kunna använda produkten på ett säkert och riktigt sätt
och identifiera tillverkaren.
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Dessa upplysningar omfattar uppgifterna på märkningen och i bruksanvisningen.
I den mån detta är möjligt och lämpligt skall de upplysningar som är nödvändiga för att
produkten skall kunna användas på ett säkert och riktigt sätt finnas på själva produkten och/eller
i förekommande fall på försäljningsförpackningen. Om det inte är möjligt att fullständigt märka
varje produkt för sig, skall upplysningarna finnas på förpackningen och/eller i den bruksanvisning som medföljer en och/eller flera produkter.
En bruksanvisning skall medfölja eller finnas i förpackningen till en eller flera produkter.
I vederbörligen motiverade undantagsfall behöver en produkt inte åtföljas av någon sådan
bruksanvisning om det kan säkerställas att produkten kan användas på ett säkert och riktigt sätt
utan en sådan.

8.2

När det är lämpligt bör dessa upplysningar återges med hjälp av symboler. Varje symbol eller
färg som används för identifiering skall överensstämma med de harmoniserade standarderna.
Inom områden för vilka inga standarder fastställts skall symbolerna och färgerna beskrivas i de
anvisningar som medföljer produkten.

8.3

Om produkterna innehåller ett ämne eller en beredning som kan anses innebära fara med hänsyn
till beståndsdelarnas egenskaper och mängd och den form de har, skall de relevanta varningssymbolerna och märkningskraven i direktiv 67/548/EEG (1) och direktiv 88/379/EEG (2) tillämpas.
Om det inte finns tillräckligt utrymme för alla upplysningar på själva produkten eller på
märkningen skall de relevanta varningssymbolerna anbringas på märkningen, och övriga upplysningar som krävs enligt dessa direktiv skall finnas i bruksanvisningen.
Bestämmelserna om säkerhetsdatablad i ovanstående direktiv skall tillämpas, om inte all relevant
information på lämpligt sätt redan finns i bruksanvisningen.

8.4

Märkningen skall innehålla följande uppgifter som på lämpligt sätt kan återges med symboler:
a) Tillverkarens namn eller firmanamn och adress. Märkningen, ytterförpackningen eller bruksanvisningen skall för produkter som importeras till gemenskapen och med tanke på deras
distribution i gemenskapen dessutom innehålla namn och adress till tillverkarens auktoriserade representant.
b) De uppgifter som är nödvändiga för att användaren entydigt skall kunna identifiera
produkten och förpackningens innehåll.
c) I förekommande fall ordet ”STERILE” eller en uppgift om speciellt mikrobiologiskt tillstånd
eller renhetsgrad.
d) Satskoden efter ordet ”SATS”, eller serienumret.
e) Vid behov en upplysning om hur länge produkten eller en del därav är säker att använda,
utan försämrade prestanda, uttryckt som år och månad och, om det är relevant, dag, i den
ordningen.
f) När det gäller produkter som är avsedda för utvärdering av prestanda, påskriften ”uteslutande för utvärdering av prestanda”.
g) I förekommande fall en uppgift om att produkten är avsedd för in vitro-bruk.
h) Särskilda anvisningar för lagring eller hantering av produkten.
i) I förekommande fall särskilda bruksanvisningar.

(1) Rådets direktiv 67/548/EEG av den 27 juni 1967 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar
om klassificering, förpackning och märkning av farliga ämnen (EGT 196, 16.8.1967, s. 1). Direktivet senast ändrat
genom kommissionens direktiv 97/69/EG (EGT L 343, 13.12.1997, s. 19).
2
( ) Rådets direktiv 88/379/EEG av den 7 juni 1988 om tillnärmning av medlemsstaternas lagar och andra författningar om
klassificering, förpackning och märkning av farliga preparat (beredningar). (EGT L 187, 16.7.1988, s. 14). Direktivet
senast ändrat genom kommissionens direktiv 96/65/EG (EGT L 265, 18.10.1996, s. 15).
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j) Lämpliga varningar och/eller försiktighetsåtgärder som bör vidtas.
k) Om produkten är avsedd för självtestning skall detta klart anges.

8.5

Om det avsedda ändamålet med produkten inte är uppenbart för användaren skall tillverkaren
ange detta ändamål tydligt i bruksanvisningen eller i förekommande fall på märkningen.

8.6

När det är rimligt och möjligt skall produkterna och separata delar identifieras, om möjligt med
angivande av satsnummer, så att lämpliga åtgärder kan vidtas för att upptäcka eventuella risker i
samband med produkterna och de löstagbara delarna.

8.7

I förekommande fall skall bruksanvisningen innehålla följande uppgifter:
a) De uppgifter som avses i punkt 8.4 med undantag av punkterna d och e.
b) Den reagerande produktens sammansättning efter art och mängd eller koncentration av
den/de i reagensen/reagenserna eller partiet ingående aktiva beståndsdelen/beståndsdelarna
liksom i förekommande fall en upplysning om att produkten innehåller andra beståndsdelar
som kan påverka mätningen.
c) Hur produkten skall lagras och hur länge den kan förvaras efter det att primärförpackningen
har brutits för första gången, samt hur bruksreagenserna skall lagras och hur stabila de är.
d) De prestanda som avses i punkt 3 i del A.
e) Uppgift om huruvida det krävs speciell utrustning, inbegripet nödvändiga uppgifter för att
identifiera denna speciella utrustning så att den används på rätt sätt.
f) Typ av prov som skall användas, särskilda villkor för insamling, förbehandling och i
förekommande fall lagringsvillkor och anvisningar om förberedande av patienten.
g) En noggrann beskrivning av det förfarande som skall följas när produkten används.
h) Det mätningsförfarande som skall användas, inklusive i förekommande fall
— principen för metoden,
— de speciella analytiska prestandaegenskaperna (t.ex. sensitivitet, specificitet, noggrannhet,
repeterbarhet, reproducerbarhet, gräns för påvisbarhet och mätområde, inbegripet uppgifter som behövs för kontroll av kända, relevanta interferenser), metodens begränsningar
och upplysningar om hur användaren skall använda tillgängliga referensmätmetoder och
tillgängligt referensmaterial,
— uppgifter om förfarande eller behandling som är nödvändig innan produkten kan tas i
bruk (till exempel rekonstituering, inkubation, utspädning, instrumentkontroller osv.),
— uppgift om huruvida särskild utbildning behövs.
i) Den matematiska metod som skall användas vid beräkning av analysresultatet
j) Åtgärder som skall vidtas i händelse av förändringar i produktens analytiska prestanda.
k) Nödvändiga upplysningar till användarna om
— intern kvalitetskontroll, inbegripet specifika förfaranden för validering,
— möjligheten att spåra produktens kalibrering.
l) Referensintervall för de mängder som skall bestämmas, inklusive en beskrivning av den
tillämpliga referenspopulationen.
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m) Om produkten skall användas med, installeras med eller anslutas till andra medicintekniska produkter eller annan medicinteknisk utrustning för att fungera på önskat sätt för
sitt avsedda ändamål, tillräckliga upplysningar om dess egenskaper för att rätt produkt
eller utrustning skall kunna väljas för att få fram en säker och adekvat kombination.
n) Alla upplysningar som behövs för att kontrollera om produkten är riktigt installerad och
kan fungera på ett riktigt och säkert sätt, samt uppgifter om på vilket sätt och hur ofta
produkten behöver underhållas och kalibreras för att säkerställa att den fungerar på ett
riktigt och säkert sätt vid varje tidpunkt; uppgifter om säker avfallshantering.
o) Uppgifter om förfarande eller behandling som är nödvändiga innan produkten kan tas i
bruk (till exempel sterilisering, slutmontering osv.).
p) De anvisningar som behövs om skyddsförpackningen skadas och anvisningar om lämpliga
metoder för omsterilisering eller dekontaminering.
q) Om produkten går att återanvända, upplysningar om vilka förfaranden som är lämpliga
för att möjliggöra återanvändning, inklusive rengöring, desinficering, förpackning och
omsterilisering eller dekontaminering av produkten och om det finns begränsningar för
hur många gånger produkten får återanvändas.
r) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas i fråga om exponering, under sådana mijöförhållanden som rimligen kan förutses, för magnetfält, yttre elektrisk påverkan, elektrostatisk
urladdning, tryck eller variationer i tryck, acceleration, termiska antändningskällor, osv.
s) Försiktighetsåtgärder som skall vidtas i fråga om eventuella särskilda eller ovanliga risker
när produkten används eller bortskaffas, inbegripet särskilda skyddsåtgärder; om produkten innehåller ämnen från människa eller djur skall den potentiella smittrisken uppmärksammas.
t) Specifikationer för produkter som är avsedda för självtestning:
— Resultaten skall formuleras och presenteras på ett sätt som lätt kan förstås av en
lekman. Det skall finnas rådgivande information om de åtgärder som användaren skall
vidta (i händelse av ett positivt, negativt eller oklart resultat) och om möjligheten av
ett falskt positivt eller falskt negativt resultat.
— Vissa upplysningar kan uteslutas, förutsatt att annan information från tillverkaren är
tillräcklig för att användaren skall kunna förstå hur produkten skall användas och hur
produktens resultat skall tolkas.
— Informationen skall innehålla en upplysning som klart anger att användaren inte skall
fatta något beslut av medicinsk betydelse utan att först samråda med sin läkare.
— Informationen skall också ange att när en produkt för självtestning används för
kontroll av en existerande sjukdom skall patienten bara anpassa behandlingen efter
resultatet om han har lämplig utbildning för det.
u) Tidpunkt då bruksanvisningen offentliggjordes eller senast ändrades.
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BILAGA II

FÖRTECKNING ÖVER DE PRODUKTER SOM AVSES I ARTIKEL 9.2

Förteckning A
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
följande blodgrupper: ABO-systemet, rhesus (C, c, D, E, e), anti-Kell.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för upptäckt,
bekräftelse och kvantifiering av markörer för HIV-infektion (HIV 1 och 2), HTLV I och II samt hepatit
B, C och D i prover från människa.

Förteckning B
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
följande blodgrupper: Anti-Duffy och Anti-Kidd.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
oregelbundna antierytrocytära antikroppar.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för upptäckt och
kvantifiering av följande medfödda infektioner i prover från människa: röda hund, toxoplasmos.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för diagnostik av
följande ärftliga sjukdom: fenylketonuri.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
följande infektioner hos människa: cytomegalovirus, klamydia.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
följande HLA-vävnadstyper: DR, A, B.
— Reagenser och reagerande produkter, inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial, för bestämning av
följande tumörmarkör: PSA.
— Följande produkter för självtestning inbegripet kalibrerings- och kontrollmaterial: produkt för mätning
av blodsockerhalten.
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BILAGA III

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

1.

EG-försäkran om överensstämmelse är det förfarande genom vilket en tillverkare eller dennes
auktoriserade representant, som uppfyller kraven i punkterna 2–5 och, när det gäller produkter som
är avsedda för självtestning, kraven i punkt 6, säkerställer och försäkrar att de berörda produkterna
uppfyller de krav i detta direktiv som gäller dem. Tillverkaren skall utföra CE-märkning i enlighet
med artikel 16.

2.

Tillverkaren skall upprätta den tekniska dokumentation som beskrivs i punkt 3 och säkerställa att
tillverkningsprocessen följer de principer för kvalitetssäkring som anges i punkt 4.

3.

Den tekniska dokumentationen skall göra det möjligt att bedöma om produkten överensstämmer med
kraven i direktivet. Den skall särskilt innehålla
— en allmän beskrivning av produkten och eventuella planerade varianter,
— dokumentation om kvalitetssystemet,
— konstruktionsspecifikationer, inbegripet uppgifter om basmaterialens egenskaper, produkternas
prestanda och begränsning, tillverkningsmetoder och, i fråga om instrument, konstruktionsritningar, diagram över komponenter, delkonstruktioner, kopplingsscheman osv.,
— för produkter som innehåller vävnader från människa eller ämnen som härrör från sådan vävnad,
uppgifter om ursprunget till dessa material och om villkoren för insamlingen av dem,
— beskrivningar och förklaringar som krävs för att förstå ovanstående specifikationer, ritningar och
diagram samt hur produkten fungerar,
— resultaten av riskanalysen och, i förekommande fall, en förteckning över de helt eller delvis
tillämpade standarder som anges i artikel 5 samt en beskrivning av de lösningar som har valts för
att uppfylla de väsentliga kraven i detta direktiv när de standarder som anges i artikel 5 inte
tillämpas till fullo,
— en beskrivning av tillämpade metoder när det gäller sterila produkter eller produkter i ett speciellt
mikrobiologiskt tillstånd eller med viss renlighetsgrad,
— resultaten av konstruktionsberäkningarna och de utförda kontrollerna osv.,
— om produkten skall kombineras med en eller flera andra produkter för att fungera på avsett sätt
skall det bevisas att den överensstämmer med de väsentliga kraven när den är kombinerad med en
eller flera sådana produkter med de egenskaper tillverkaren angivit,
— provningsrapporter,
— relevanta uppgifter om utvärdering av prestanda, som visar av tillverkaren uppgivna prestanda och
baseras på ett referensmätsystem (när sådant finns att tillgå), med uppgifter om de använda
referensmetoderna, referensmaterialen, kända referensvärden, toleranser och använda måttenheter;
dessa data skall härröra från undersökningar i klinisk eller annan lämplig omgivning eller från
relevanta bibliografiska hänvisningar,
— märkningarna och bruksanvisningarna,
— resultaten av stabilitetsundersökningarna.

4.

Tillverkaren skall vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningen sker enligt principerna för kvalitetssäkring på ett sätt som är tillämpliga för de tillverkade produkterna. Systemet skall
omfatta
— organisationsstruktur och ansvarsfördelning,
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— tillverkningsprocesserna och systematisk kvalitetskontroll av produktionen,
— metoderna för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt.
5.

Tillverkaren skall upprätta och uppdatera ett system för att granska uppgifter om produkter efter
tillverkningen, hålla det aktuellt samt införa lämpliga metoder för att vidta nödvändiga rättelseåtgärder med hänsyn till produktens art och de risker som är förknippade med produkten. Tillverkaren
skall underrätta de behöriga myndigheterna om följande förhållanden så snart denne har fått
kännedom om dem:
i) Varje funktionsfel, brist eller försämring av en produkts egenskaper och/eller prestanda, liksom
brister i märkningen eller bruksanvisningen som direkt eller indirekt kan leda till eller ha lett till
att en patient, användare eller annan person har avlidit eller till allvarlig försämring av dennes
hälsotillstånd.
ii) Varje teknisk eller medicinsk orsak som har samband med en produkts egenskaper eller prestanda
av de skäl som anges i punkt i och som leder till att tillverkaren systematiskt återkallar produkter
av samma typ.

6.

När det gäller produkter som är avsedda för självtestning skall tillverkaren ansöka hos ett anmält
organ om granskning av konstruktionen.

6.1

Ansökningen skall göra det möjligt att förstå produktens konstruktion och att bedöma om den
överensstämmer med direktivets krav när det gäller konstruktion.
Den skall innehålla följande:
— Provningsrapporter, inbegripet, i förekommande fall, resultat av undersökningar som utförts med
lekmän.
— Uppgifter som visar om produkten är lämplig att hantera med hänsyn till självtestningens
ändamål.
— Den information som skall finnas på märkningen och i bruksanvisningen.

6.2

Det anmälda organet skall pröva ansökan, och om produkten uppfyller de relevanta bestämmelserna i
detta direktiv skall organet utfärda ett EG-intyg om konstruktionskontroll för den sökande. Det
anmälda organet får begära att ansökan kompletteras med ytterligare provningar eller bevis så att
överensstämmelsen med kraven i direktivet kan bedömas med avseende på konstruktionen. Intyget
skall innehålla de slutsatser som dragits i undersökningen, villkoren för giltighet, de uppgifter som
behövs för identifiering av den godkända konstruktionen och där så behövs en beskrivning av hur
produkten är avsedd att användas.

6.3

Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har utfärdat EG-intyget om konstruktionskontroll om varje väsentlig ändring av den godkända konstruktionen. Ändringar av en godkänd
konstruktion får göras endast efter ett tilläggsgodkännande av det anmälda organ som utfärdat
EG-intyget om konstruktionskontroll om sådana ändringar kan påverka överensstämmelsen med de
väsentliga kraven i direktivet eller de villkor som föreskrivs för användning av produkten. Tilläggsgodkännandet skall vara utformat som ett tillägg till EG-intyget om konstruktionskontroll.
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BILAGA IV

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE
(ETT SYSTEM FÖR FULLSTÄNDIG KVALITETSSÄKRING)

1.

Tillverkaren skall säkerställa att det kvalitetssystem som godkänts för konstruktion, tillverkning och
slutkontroll av de berörda produkterna och som anges i punkt 3 tillämpas och skall vara underkastad
sådan verifiering som föreskrivs i punkt 3.3 och den övervakning som anges i punkt 5. Dessutom skall
tillverkaren, för de produkter som anges i förteckning A i bilaga II, tillämpa de förfaranden som
fastställs i punkterna 4 och 6.

2.

EG-försäkran om överensstämmelse är det förfarande genom vilket en tillverkare som uppfyller
kraven i punkt 1 garanterar och försäkrar att de berörda produkterna motsvarar de bestämmelser i
detta direktiv som gäller för dem.
Tillverkaren skall utföra CE-märkning i enlighet med artikel 16 och upprätta en försäkran om
överensstämmelse som omfattar de berörda produkterna.

3.

Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren skall ansöka om bedömning av sitt kvalitetssystem hos ett anmält organ.
Ansökan skall innehålla följande:
— Tillverkarens namn och adress och eventuella övriga tillverkningsenheter som omfattas av
kvalitetssystemet.
— Alla relevanta upplysningar om den produkt eller den produktkategori som omfattas av förfarandet.
— En skriftlig försäkran om att ingen ansökan har lämnats in hos något annat anmält organ för
samma produktrelaterade kvalitetssystem.
— Dokumentation om kvalitetssystemet.
— Ett åtagande från tillverkaren att fullgöra de skyldigheter som det godkända kvalitetssystemet
medför.
— Ett åtagande från tillverkaren att hålla det godkända kvalitetssystemet adekvat och effektivt.
— Ett åtagande från tillverkaren att upprätta och updatera ett system för att granska uppgifter om
produkter efter tillverkningen, att hålla det aktuellt samt att införa lämpliga metoder för att vidta
nödvändiga rättelseåtgärder samt att göra anmälan enligt punkt 5 i bilaga III.

3.2

Tillämpningen av kvalitetssystemet skall garantera att produkterna i varje led från konstruktion till
slutkontroller överensstämmer med de bestämmelser i detta direktiv som är tillämpliga på dem. Alla
de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tar hänsyn till genom sitt kvalitetssystem skall
dokumenteras på ett systematiskt och metodiskt sätt i form av skriftliga riktlinjer och rutiner, till
exempel kvalitetsprogram, kvalitetsplaner, kvalitetsmanualer och kvalitetsdokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av följande:
a) Tillverkarens kvalitetsmål.
b) Verksamhetens organisation och särskilt
— de organisatoriska strukturerna, ledningens ansvar och dess organisatoriska befogenhet i fråga
om kvaliteten vid konstruktion och tillverkning av de berörda produkterna,
— metoderna för kontroll av att kvalitetssystemet fungerar effektivt och särskilt dess förmåga att
uppnå den önskade kvaliteten på konstruktionen och produkterna, inklusive kontroll av
produkter som inte överensstämmer med kraven.
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c) Förfarandena för kontroll och verifiering av produkternas konstruktion och i synnerhet
— en allmän beskrivning av produkten och eventuella planerade varianter,
— all den dokumentation som avses i punkt 3 strecksatserna 3–13 i bilaga III,
— när det gäller produkter som är avsedda för självtestning, den information som anges i
punkt 6.1 i bilaga III,
— de metoder för kontroll och verifiering av konstruktionen och de processer och systematiska
åtgärder som kommer att användas när produkterna konstrueras.
d) Metoderna för kontroll och kvalitetssäkring under tillverkningsskedet och i synnerhet
— de processer och förfaranden som kommer att användas, särskilt när det gäller sterilisering,
— förfarandena i samband med inköp,
— de produktidentifieringsförfaranden som utarbetats och hållits aktuella på grundval av
ritningar, specifikationer eller andra relevanta handlingar under varje tillverkningsskede.
e) De lämpliga granskningar och provningar som kommer att utföras före, under och efter
tillverkningen, hur ofta de kommer att utföras och den provningsutrustning som används.
Kalibreringens spårbarhet skall säkerställas.
f) Tillverkaren skall genomföra de kontroller och provningar som krävs med hjälp av de modernaste
metoderna. Kontrollerna och provningarna skall omfatta tillverkningsprocessen, inbegripet karakterisering av råmaterialet och de enskilda tillverkade produkterna eller produktpartierna.
För de produkter som räknas upp i förteckning A i bilaga II, skall tillverkaren beakta de senaste
rönen, särskilt när det gäller den biologiska komplexiteten och variabiliteten hos de prover som skall
undersökas med in vitro-produkten i fråga.
3.3

Det anmälda organet skall verifiera kvalitetssystemet för att bestämma om det motsvarar de krav som
avses i punkt 3.2. Det skall förutsätta att dessa krav är uppfyllda för de kvalitetssystem som tillämpar
motsvarande harmoniserade standarder.
Bedömningsgruppen skall ha erfarenhet av att bedöma den aktuella tekniken. I bedömningsförfarandet skall inspektion av tillverkarens lokaler ingå och, i vederbörligen motiverade fall, av tillverkarens
leverantörers eller underleverantörers lokaler för att kontrollera tillverkningsprocessen.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Det skall innehålla slutsatserna från inspektionen och en
motiverad bedömning.

3.4

Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om varje planerad
väsentlig ändring av kvalitetssystemet eller det produktsortiment som berörs.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och verifiera huruvida ett system som
ändrats på det sättet skulle motsvara de krav som fastställs i punkt 3.2. Det skall underrätta
tillverkaren om sitt beslut. Detta beslut skall innehålla slutsatserna av inspektionen och en motiverad
bedömning.

4.

Undersökning av produktens konstruktion

4.1

Utöver de skyldigheter som åligger honom enligt punkt 3 skall tillverkaren, för produkter som anges i
förteckning A i bilaga II, hos det anmälda organet ansöka om granskning av konstruktionshandlingarna för den produkt han ämnar tillverka och som tillhör den kategori som anges i punkt 3.1.

4.2

I ansökan skall konstruktion, tillverkning och prestanda för produkten i fråga beskrivas. Den skall
innehålla de handlingar som behövs för att bedöma om produkten överensstämmer med kraven i
detta direktiv enligt vad som anges i punkt 3.2 c.

4.3

Det anmälda organet skall granska ansökan och, om produkten överensstämmer med de tillämpliga
bestämmelserna i detta direktiv, utfärda ett EG-intyg om konstruktionskontroll. Det anmälda organet
kan kräva att ansökan kompletteras genom ytterligare provningar eller bevis för att göra det möjligt
att bedöma huruvida produkten överensstämmer med kraven i detta direktiv. Intyget måste innehålla
slutsatserna av granskningen, villkoren för giltighet, de uppgifter som krävs för att identifiera den
godkända konstruktionen och, i förekommande fall, en beskrivning av vad produkten är avsedd att
användas till.
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4.4

Ändringar av den godkända konstruktionen skall också godkännas av det anmälda organ som
utfärdade EG-intyget om konstruktionskontroll så snart ändringarna kan leda till ifrågasättande av
överensstämmelsen med direktivets väsentliga krav eller med de villkor som föreskrivs för användning
av produkten. Den sökande skall underrätta det anmälda organ som utfärdade EG-intyget om
konstruktionskontroll om varje sådan ändring av den godkända konstruktionen. Tilläggsgodkännandet skall vara utformat som ett tillägg till EG-intyget om konstruktionskontroll.

4.5

Tillverkaren skall utan dröjsmål underrätta det anmälda organet om han har fått kännedom om
förändringar hos den patogen och de infektionsmarkörer som skall granskas, särskilt till följd av
biologisk komplexitet och variabilitet. Härvid skall tillverkaren underrätta det anmälda organet om
det är sannolikt att en sådan förändring påverkar prestandan hos den berörda medicintekniska
produkten för in vitro-diagnostik.

5.

Övervakning

5.1

Avsikten med övervakningen är att säkerställa att tillverkaren på ett riktigt sätt uppfyller de
skyldigheter som följer av det godkända kvalitetssystemet.

5.2

Tillverkaren skall bemyndiga det anmälda organet att utföra alla nödvändiga inspektioner och skall
förse det med all relevant information, framför allt
— dokumentation om kvalitetssystemet,
— de uppgifter som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som avser konstruktionen, till exempel
analysresultat, beräkningar, provningar osv.,
— de uppgifter som föreskrivs i den del av kvalitetssystemet som avser tillverkningen, till exempel
kontrollrapporter, provningsresultat, uppgifter om kalibreringen och rapporter om den berörda
personalens kvalifikationer osv.

5.3

Det anmälda organet skall med jämma mellanrum utföra lämpliga inspektioner och utvärderingar för
att säkerställa att tillverkaren tillämpar det godkända kvalitetssystemet och skall ge tillverkaren en
utvärderingsrapport.

5.4

Det anmälda organet kan dessutom besöka tillverkaren utan förvarning. Vid sådana besök får det
anmälda organet vid behov utföra eller låta utföra provningar för att kontrollera att kvalitetssystemet
fungerar väl. Tillverkaren skall få en besöksrapport och om provningar har utförts även en
provningsrapport.

6.

Verifikation av de tillverkade produkter som avses i förteckning A i bilaga II

6.1

När det gäller produkter som räknas upp i förteckning A i bilaga II skall tillverkaren, omedelbart efter
det att kontrollerna och provningarna genomförts, till det anmälda organet överlämna relevanta
rapporter om provningarna av de tillverkade produkterna eller satserna. Tillverkaren skall dessutom
ställa prover på tillverkade produkter eller satser till det anmälda organets förfogande i enlighet med
villkor och bestämmelser som har fastställts i förväg.

6.2

Tillverkaren får släppa ut produkterna på marknaden om inte det anmälda organet, inom överenskommen tid men inte senare än 30 dagar efter det att proverna mottagits, meddelar tillverkaren något
annat, särskilt inbegripet varje villkor för giltighet som gäller de utfärdade intygen.
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BILAGA V

EG-TYPKONTROLL
1.

EG-typkontroll är den del av förfarandet varigenom ett anmält organ konstaterar och intygar att ett
representativt provexemplar av den planerade produkten uppfyller de relevanta bestämmelserna i
detta direktiv.

2.

Ansökan om EG-typkontroll skall ges in till ett anmält organ av tillverkaren eller dennes auktoriserade
representant.
Ansökan skall innehålla följande:
— Tillverkarens namn och address, och om ansökan görs av ombudet, dennes namn och adress.
— Den dokumentation som beskrivs i punkt 3 och som behövs för en bedömning av att det
representativa urvalet av tillverkningen i fråga, härefter betecknat som typ överensstämmer med
kraven i detta direktiv. Den sökande skall ställa en typ till det anmälda organets förfogande. Det
anmälda organet får vid behov begära andra prover.
— En skriftlig försäkran om att ingen ansökan har gjorts hos något annat anmält organ för samma
typ.

3.

Dokumentationen skall göra det möjligt att förstå konstruktionen, tillverkningen och produktens
prestanda. Dokumentationen skall framför allt innehålla följande delar:
— En allmän beskrivning av typen och eventuella planerade varianter.
— All dokumentation som avses i punkt 3 strecksatserna 3–13 i bilaga III.
— När det gäller produkter som är avsedda för självtestning, den information som anges i punkt 6.1 i
bilaga III.

4.

Det anmälda organet skall göra följande:

4.1

Granska och bedöma dokumentationen och kontrollera att typen har tillverkats i överensstämmelse
med denna dokumentation. Det skall också upprätta en förteckning över de enheter som har
konstruerats i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser i de standarder som anges i artikel 5,
liksom enheter vars konstruktion inte baseras på relevanta bestämmelser i ovannämnda standarder.

4.2

Utföra eller låta utföra lämpliga granskningar och provningar som är nödvändiga för att verifiera
huruvida de lösningar som tillverkaren har valt uppfyller de väsentliga kraven i detta direktiv, om de
standarder som avses i artikel 5 inte har tillämpats. Om produkten kombineras med andra produkter
för att fungera på avsett sätt skall det bevisas att den uppfyller de väsentliga kraven när den
kombineras med sådana produkter med de egenskaper som tillverkaren har angett.

4.3

Utföra eller låta utföra lämpliga granskningar och provningar som är nödvändiga för att verifiera om
tillverkaren verkligen har tillämpat de relevanta standarderna, då denne har valt att tillämpa
sådana.

4.4

I samråd med den sökande bestämma var de nödvändiga granskningarna och provningarna skall
utföras.

5.

Om typen motsvarar bestämmelserna i detta direktiv skall det anmälda organet utfärda ett EGtypintyg till den sökande. Intyget skall innehålla tillverkarens namn och adress, slutsatserna av
granskningen, de villkor enligt vilka intyget är giltigt och nödvändiga uppgifter för identifiering av den
godkända typen. De relevanta delarna av dokumentationen skall bifogas intyget och en kopia skall
bevaras av det anmälda organet.

6.

Tillverkaren skall utan dröjsmål underrätta det anmälda organet om han har fått kännedom om
förändringar hos den patogen och de infektionsmarkörer som skall undersökas, särskilt till följd av
biologisk komplexitet och variabilitet. Härvid skall tillverkaren underrätta det anmälda organet om
det är sannolikt att en sådan förändring påverkar den berörda in vitro-produktens prestanda.
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6.1

Ändringar av en godkänd produkt kräver särskilt godkännande från det anmälda organ som har
utfärdat EG-typintyget, om sådana ändringar kan påverka överensstämmelsen med de väsentliga
kraven i direktivet eller med de villkor som föreskrivs för produktens användning. Den sökande skall
underrätta det anmälda organ som har utfärdat EG-typintyget om alla sådana ändringar av den
godkända produkten. Detta nya godkännande skall utfärdas i form av ett tillägg till det första
EG-typintyget.

7.

Administrativa bestämmelser
Övriga anmälda organ kan få kopior av EG-typintygen och/eller tilläggen till dem. Bilagorna till
intygen skall tillhandahållas övriga anmälda organ efter motiverad begäran och sedan tillverkaren
först har underrättats.
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BILAGA VI

EG-VERIFIKATION

1.

EG-verifikation är det förfarande genom vilket tillverkaren eller hans auktoriserade representant
säkerställer och försäkrar att de produkter som underkastats det förfarande som beskrivs i punkt 4
överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och uppfyller de relevanta kraven i detta
direktiv.

2.1

Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att tillverkningsprocessen leder till
att produkterna överensstämmer med den typ som beskrivs i EG-typintyget och uppfyller de relevanta
kraven i detta direktiv som gäller för dem. Innan tillverkningen påbörjas skall tillverkaren upprätta en
dokumentation i vilken tillverkningsprocessen anges, i synnerhet i fråga om sterilisering och, i
förekommande fall, utgångsmaterialens lämplighet samt fastställa nödvändiga provningsförfaranden
på senaste tekniska utvecklingsstadium. Alla de systematiska i förväg fastställda bestämmelserna skall
tillämpas för att tillförsäkra homogenitet i produktionen och, i förekommande fall, produkternas
överensstämmelse med den typ som beskrivs i EG-typintyget och med de tillämpliga kraven i detta
direktiv.

2.2

Om slutkontroll enligt punkt 6.3 i vissa avseenden inte är lämplig skall processprovnings-, övervaknings- och kontrollmetoder under tillverkningen fastställas av tillverkaren med det anmälda organets
godkännande. Bestämmelserna i punkt 5 i bilaga IV skall gälla i motsvarande utsträckning för
ovannämnda godkända förfaranden.

3.

Tillverkaren skall åta sig att upprätta och uppdatera ett system för att granska uppgifter om
produkter efter tillverkningen, samt att införa lämpliga metoder för att vidta nödvändiga rättelseåtgärder och göra anmälan enligt punkt 5 i bilaga III.

4.

Det anmälda organet skall utföra lämpliga granskningar och provningar med beaktande av punkt 2.2
för att kunna verifiera om produkten överensstämmer med direktivets krav, och kan antingen
kontrollera och prova varje produkt i enlighet med punkt 5 eller granska och prova ett statistiskt
urval av produkter i enlighet med punkt 6, enligt tillverkarens val. Vid genomförande av statistisk
verifiering enligt punkt 6 skall det anmälda organet besluta när statistiska förfaranden för kontroll av
flera satser eller kontroll av enstaka satser skall tillämpas. Detta beslut skall fattas efter samråd med
tillverkaren.
Om kontroller och provningar på statistisk grund inte är lämpliga får kontroller och provningar
utföras genom slumpmässigt urval, förutsatt att ett sådant förfarande tillsammans med de åtgärder
som vidtas i enlighet med punkt 2.2 säkerställer en likvärdig överensstämmelsenivå.

5.

Verifiering genom kontroll och provning av varje produkt

5.1

Varje produkt granskas individuellt och sådana lämpliga provningar som definieras i de standarder
som avses i artikel 5 eller likvärdiga provningar skall utföras för att vid behov verifiera att
produkterna överenstämmer med den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget och med de krav i
direktivet som är tillämpliga.

5.2

Det anmälda organet skall anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsnummer på varje godkänd
produkt och skall utfärda ett skriftligt överensstämmelseintyg för de genomförda provningarna.

6.

Statistisk verifiering

6.1

Tillverkaren skall presentera de tillverkade produkterna i form av homogena satser.

6.2

Ett eller flera slumpvis valda provexemplar tas efter behov från varje sats. De produkter som utgör
provexemplar skall undersökas individuellt och sådana lämpliga provningar som definieras i de
relevanta standarder som avses i artikel 5 eller likvärdiga provningar skall vid behov utföras för att
kontrollera produkternas överensstämmelse med den typ som anges i EG-typkontrollintyget och med
de krav i direktivet som gäller dem i syfte att fastställa om satsen skall godkännas eller inte.
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6.3

Den statistiska kontrollen av produkterna baseras på egenskaper och/eller variabler som ger
provtagningsplaner med operativa egenskaper som säkerställer en hög grad av säkerhet och prestanda
enligt den mest avancerade tekniken. Provtagningsplanen kommer att fastställas i enlighet med de
harmoniserade standarder som avses i artikel 5 med hänsyn till de aktuella produkternas särart.

6.4

Om en sats godkänns skall det anmälda organet anbringa eller låta anbringa sitt identifieringsnummer
på varje produkt och utfärda ett skriftligt överensstämmelseintyg för de genomförda provningarna.
Alla produkter i satsen får släppas ut på marknaden, med undantag av de produkter i satsen som
befunnits icke överensstämmande.
Om en sats inte godkänns skall det behöriga anmälda organet vidta lämpliga åtgärder för att hindra
att satsen släpps ut på marknaden. Om det ofta inträffar att satser inte godkänns får det anmälda
organet tillfälligt inställa den statistiska verifieringen.
Tillverkaren får på det anmälda organets ansvar anbringa det anmälda organets identifieringsnummer
vid tillverkningen.
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BILAGA VII

EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE MED TYP
(KVALITETSSÄKRING AV PRODUKTION)
1.

Tillverkaren skall säkerställa tillämpning av det kvalitetssystem som godkänts för tillverkningen av de
aktuella produkterna och utföra den slutkontroll som anges i punkt 3 samt är underkastad sådan
övervakning som avses i punkt 4.

2.

Försäkran om överensstämmelse är en del av det förfarande varigenom den tillverkare som uppfyller
skyldigheterna i punkt 1 garanterar och försäkrar att de aktuella produkterna överensstämmer med
den typ som beskrivs i EG-typkontrollintyget och motsvarar de tillämpliga bestämmelserna i detta
direktiv.
Tillverkaren skall utföra CE-märkningen i överensstämmelse med artikel 16 och upprätta en skriftlig
försäkran om överensstämmelse avseende de berörda produkterna.

3.

Kvalitetssystem

3.1

Tillverkaren skall ansöka om bedömning av sitt kvalitetssystem hos ett anmält organ.
Ansökan skall innehålla
— all dokumentation och alla åtaganden som avses i punkt 3.1 i bilaga IV, och
— den tekniska dokumentationen om de godkända typerna och kopior av EG-typkontrollintygen.

3.2

Tillämpning av kvalitetssystemet skall garantera att produkterna överensstämmer med den typ som
beskrivs i EG-typintyget.
Alla de faktorer, krav och bestämmelser som tillverkaren tar hänsyn till i sitt kvalitetssysem skall
dokumenteras på ett systematiskt och metodiskt sätt i form av skriftliga riktlinjer och rutiner. Denna
dokumentation om kvalitetssystemet skall möjliggöra en enhetlig tolkning av kvalitetsriktlinjer och
kvalitetsrutiner, till exempel kvalitetsprogram, kvalitetsplaner, kvalitetsmanualer och kvalitetsdokument.
Dokumentationen skall framför allt innehålla en fullgod beskrivning av följande:
a) Tillverkarens kvalitetsmål.
b) Verksamhetens organisation och särskilt
— organisationsstrukturerna, ledningens ansvar och dess organisatoriska befogenheter i fråga om
produkternas tillverkningskvalitet,
— metoderna för övervakning av att kvalitetssystemet fungerar effektivt och särskilt dess förmåga
att uppnå den önskade produktkvaliteten, inklusive kontroll av produkter som inte överensstämmer med kraven.
c) Metoderna för kontroll och för kvalitetssäkring under tillverkningsskedet och i synnerhet
— de processer och metoder som kommer att användas, särskilt för sterilisering,
— inköpsförfaranden
— de produktidentifieringsförfaranden som utarbetats och hållits aktuella på grundval av
ritningar, specifikationer eller andra relevanta handlingar under varje skede av tillverkningen.
d) De lämpliga provningar och undersökningar som kommer att utföras före, under och efter
tillverkningen, hur ofta de kommer att utföras och den provningsutrustning som kommer att
användas. Kalibreringens spårbarhet skall säkerställas.

3.3

Det anmälda organet skall granska kvalitetssystemet för att kunna avgöra om det motsvarar de krav
som avses i punkt 3.2. Det skall förutsätta att dessa krav är uppfyllda för de kvalitetssystem som
tillämpar motsvarande harmoniserade standarder.
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Bedömningsgruppen skall ha erfarenhet av att bedöma den aktuella tekniken. Bedömningsförfarandet
skall omfatta inspektion av tillverkarens lokaler och, i vederbörligen motiverade fall, även av
tillverkarens leverantörers eller underleverantörers lokaler för att kontrollera tillverkningsprocessen.
Tillverkaren skall underrättas om beslutet. Det skall innehålla slutsatserna av kontrollen och en
motiverad bedömning.
3.4

Tillverkaren skall underrätta det anmälda organ som har godkänt kvalitetssystemet om varje planerad
väsentlig ändring av kvalitetssystemet.
Det anmälda organet skall bedöma de föreslagna ändringarna och verifiera att kvalitetssystemet efter
dessa ändringar fortfarande motsvarar de krav som avses i punkt 3.2. Det skall underrätta tillverkaren
om sitt beslut. Beslutet skall innehålla slutsatserna av kontrollen och en motiverad bedömning.

4.

Övervakning
Bestämmelserna i punkt 5 i bilaga IV är tillämpliga.

5.

Kontroll av de tillverkade produkter som anges i förteckning A i bilaga II

5.1

När det gäller produkter enligt förteckning A i bilaga II skall tillverkaren, när kontrollerna och
provningarna genomförts, till det anmälda organet överlämna relevanta rapporter om provningarna av
de tillverkade produkterna eller satserna. Tillverkaren skall dessutom ställa prover på tillverkade
produkter eller satser till det anmälda organets förfogande i enlighet med villkor och bestämmelser
som har fastställts i förväg.

5.2

Tillverkaren får släppa ut produkterna på marknaden om inte det anmälda organet, inom överenskommen tid men inte senare än 30 dagar efter det att proverna mottagits, meddelar tillverkaren något
annat, särskilt när det gäller villkor för de utfärdade intygens giltighet.
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BILAGA VIII

UTTALANDE OM OCH FÖRFARANDEN FÖR PRODUKTER AVSEDDA FÖR UTVÄRDERING AV
PRESTANDA
1. För produkter som är avsedda för utvärdering av prestanda skall tillverkaren eller dennes auktoriserade
representant upprätta ett uttalande som innehåller de upplysningar som anges i punkt 2 i denna bilaga
och se till att de relevanta bestämmelserna i detta direktiv uppfylls.
2. Uttalandet skall innehålla följande upplysningar:
— Uppgifter som gör det möjligt att identifiera produkten i fråga.
— En utvärderingsplan som särskilt anger ändamålet, vetenskapliga, tekniska eller medicinska skäl,
utvärderingens omfattning och antal berörda produkter.
— En förteckning över de laboratorier eller andra institutioner som deltar i den undersökningen för att
utvärdera prestanda.
— Undersökningarnas begynnelsedatum och planerade varaktighet och, när det gäller produkter som är
avsedda för självtestning, plats och antal berörda lekmän.
— En försäkran att den aktuella produkten uppfyller kraven i direktivet, bortsett från de aspekter som
omfattas av undersökningen och bortsett från dem som särskilt redovisas i uttalandet, samt att alla
försiktighetsåtgärder vidtagits för att skydda patientens, användarens och andra personers hälsa och
säkerhet.
3. Tillverkaren skall också åta sig att ställa den dokumentation som gör det möjligt att förstå produktens
konstruktion, tillverkning och prestanda, inklusive förväntade prestanda, till behöriga myndigheters
förfogande, så att överensstämmelsen med kraven i detta direktiv kan bedömas. Denna dokumentation
skall bevaras minst fem år efter det att utvärderingen av prestanda har avslutats.
Tillverkaren skall vidta alla nödvändiga åtgärder för att se till att tillverkningsprocessen leder till att de
tillverkade produkterna överensstämmer med den dokumentation som avses i punkt 1.
4. Bestämmelserna i artikel 10.1, 10.3 och 10.5 skall gälla för produkter som är avsedda för utvärdering av
prestanda.
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BILAGA IX

KRAV PÅ DE ORGAN SOM SKALL UTSES OCH ANMÄLAS
1. Det anmälda organet, dess chef och den personal som skall utföra bedömningen och kontrollen får inte
vara konstruktör, tillverkare, leverantör, installatör eller användare av de produkter som de skall
kontrollera, och inte heller ombud för någon av dessa parter. De får varken delta direkt i konstruktionen, tillverkningen, saluföringen eller underhållet av produkterna eller uppträda som auktoriserade
representanter för parter som är engagerade i denna verksamhet. Detta utesluter inte att tillverkaren och
organet kan utbyta tekniska upplysningar.
2. Det anmälda organet och dess personal skall utöva bedömnings- och kontrollverksamheterna med
största möjliga yrkesmässiga integritet och tekniska kompetens inom området för medicintekniska
produkter och skall vara fria från alla påtryckningar och all påverkan, särskilt av ekonomisk art, som
kan inverka på deras beslut eller resultatet av kontrollen, speciellt från personer eller grupper av
personer med intressen i kontrollresultaten.
Skulle det anmälda organet i samband med insamlingen och kontrollen av fakta ge vissa arbetsuppgifter
till en underleverantör, skall det först säkerställa att underleverantören uppfyller kraven i direktivet. Det
anmälda organet skall ställa de relevanta handlingarna om bedömningen av underleverantörens
kvalifikationer och vilket arbete denne utför enligt detta direktiv till de nationella myndigheternas
förfogande.
3. Det anmälda organet skall kunna utföra alla uppgifter som åläggs det i någon av bilagorna III–VII, och
för vilka det har blivit anmält, vare sig dessa uppgifter utförs av organet självt eller under dess ansvar. I
synnerhet skall det ha den personal och de hjälpmedel som behövs för att på ett riktigt sätt kunna utföra
de tekniska och administrativa uppgifter som är förbundna med bedömning och kontroll. Detta innebär
att det inom organet skall finnas tillräcklig vetenskaplig personal med nödvändig erfarenhet och
nödvändiga kunskaper för att kunna utföra bedömningar av produkternas biologiska och medicinska
funktionsduglighet och prestanda, för vilka organet har blivit anmält, i förhållande till kraven i detta
direktiv och särskilt i bilaga I. Det anmälda organet skall också ha tillgång till den utrustning som
behövs för de nödvändiga kontrollerna.
4. Det anmälda organets personal skall ha
— goda yrkeskunskaper som omfattar alla bedömnings- och kontrollverksamheter för vilka organet har
blivit anmält,
— tillräcklig kunskap om kraven för de kontroller de skall utföra och tillräcklig erfarenhet av sådana
kontroller,
— förmåga att upprätta intyg, protokoll och rapporter för att visa att kontrollerna har utförts.
5. Den för kontrollen ansvariga personalens opartiskhet skall garanteras. Personalens lön får inte vara
beroende av antalet utförda kontroller, inte heller av resultatet av sådana kontroller.
6. Organet skall teckna en ansvarsförsäkring såvida inte staten ikläder sig ansvaret i överensstämmelse med
nationell lag eller medlemsstaten själv utför kontrollerna direkt.
7. Personalen hos det anmälda organ som har ansvar för kontroller är bunden av tystnadsplikt som
omfattar allt den får veta när den utför sina uppgifter enligt detta direktiv eller enligt någon föreskrift i
nationell lagstiftning som meddelats för att direktivet skall bli gällande (utom gentemot de behöriga
administrativa myndigheterna i den stat där verksamheten bedrivs).
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BILAGA X

CE-ÖVERENSSTÄMMELSEMÄRKNING

CE-överensstämmelsemärkningen skall bestå av initialerna ”CE” enligt följande modell:

— Om märket förminskas eller förstoras skall proportionerna i ovanstående graderade ritning bibehållas.
— CE-märkningens olika delar skall väsentligen ha samma vertikala storlek och får inte vara mindre än
5 mm. Dessa minsta tillåtna mått gäller inte för små produkter.
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RÅDETS MOTIVERING
I.

INLEDNING

Den 19 april 1995 överlämnade kommissionen till rådet ett förslag till Europaparlamentets
och rådets direktiv om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Detta förslag till
direktiv bygger på artikel 100a i fördraget.

Europaparlamentet och Ekonomiska och sociala kommittén yttrade sig den 12 mars 1996
respektive den 25 oktober 1995.

Efter Europaparlamentets yttrande lade kommissionen fram ett ändrat förslag den 20
december 1996.

Den 23 mars 1998 antog rådet en gemensam ståndpunkt om kommissionens förslag enligt
artikel 189b i fördraget.

II.

SYFTET MED FÖRSLAGET

Syftet med förslaget till direktiv enligt den ”nya metoden” är att komplettera gemenskapens rättsliga ram som bestämmer villkoren för att släppa ut medicintekniska produkter på
marknaden och som för närvarande består av direktiven 90/385/EEG (aktiva medicintekniska produkter för implantation) och 93/42/EEG (medicintekniska produkter) genom
att tillnärmningen av de nationella lagstiftningarna utsträcks till att avse medicintekniska
produkter för in vitro-diagnostik. För att främja skapandet av enhetliga gemenskapsregler
grundar sig detta förslag huvudsakligen på bestämmelserna i direktiven 90/385/EEG och
93/42/EEG.

De medicintekniska produkterna för in vitro-diagnostik utgör en undergrupp till de
medicintekniska produkter som definieras i direktiv 93/42/EEG. Det gäller produkter för
medicinsk användning vid in vitro-analys av prover från människokroppen. De medicinska
tillämpningarna omfattar analyser för bedömning av hälsotillståndet (t.ex. kolesterolvärde,
graviditetstest), upptäckt av sjukdomar eller medfödda missbildningar, övervakning av hur
en behandling fortskrider (t.ex. dosering och verkan av läkemedel) eller fastställande av om
säkerhet och kompatibilitet föreligger i fråga om organdonationer eller blodgivning (t.ex.
hiv- och hepatittest). I förslaget till direktiv fastställs huvudkraven på produkternas
tillförlitlighet med tanke på deras användningsområde och på skydd för användarna och
tredje person. I detta förslag harmoniseras dessutom de förfaranden för bedömningen av
överensstämmelser som tillverkarna bör använda sig av innan produkterna släpps ut på
marknaden.

III. ANALYS AV DEN GEMENSAMMA STÅNDPUNKTEN

A. Allmänna synpunkter
Rådets gemensamma ståndpunkt bygger på kommissionens ändrade förslag och omfattar i detta avseende till ordalydelsen eller innebörden de flesta av de ändringar som
parlamentet föreslagit och kommissionen godtagit. Det enda signifikanta undantaget rör
ändringarna när det gäller att låta vissa medicintekniska produkter tillverkade av
produkter från vävnader och celler från människokroppen ingå i tillämpningsområdet
för direktiv 93/42/EEG (ändringsförslag 33, 36, 37, 38, 39).
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Enligt den gemensamma ståndpunkten omfattas de medicintekniska produkter för in
vitro-diagnostik som tillverkas av vävnader, celler eller ämnen från människa, men
detta gäller däremot inte för andra medicintekniska produkter, eftersom rådet för
närvarande inte har nått enighet i frågan om en utvidgning av tillämpningsområdet för
direktiv 93/42/EEG till att omfatta produkter som innehåller ämnen från människa.
Rådet enades följaktligen om att denna fråga, på grund av den specifika karaktären hos
denna typ av produkter och på grund av att det finns många problem (kända eller
okända) som rör ämnen från människa, måste analyseras mycket mer ingående när det
gäller alla aspekter på säkerhet och etik.
Med tanke på det stora intresse som finns av att förslaget till direktiv om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik leder till något resultat så snart som möjligt på
grund av dess ekonomiska betydelse och dess betydelse för folkhälsan, ansåg rådet att
frågan om utvidgningen av tillämpningsområdet för direktiv 93/42/EEG till att omfatta
produkter som innehåller ämnen från människa bör behandlas separat. Artikel 21 i den
gemensamma ståndpunkten innehåller alltså inga bestämmelser som rör denna fråga.
En punkt har emellertid införts i ingressen i vilken rådet framhåller att överläggningarna bör fortsätta för att snarast möjligt leda fram till en gemenskapslagstiftning för
denna kategori av medicintekniska produkter. Man kan därvid utgå från de delar av
kommissionens förslag som inte har godtagits i den nuvarande gemensamma ståndpunkten.
Rådet ansåg det dessutom nödvändigt att föreskriva särskilda åtgärder för att avsevärt
förstärka säkerheten hos produkterna för in vitro-diagnostik, med tanke på att varje
funktionsfel kommer att medföra felaktig diagnostik som i vissa fall kan få allvarliga
konsekvenser för patienternas hälsa och behandling, eller för andra personer som kan
vara smittade av smittsamma sjukdomar.

B. De viktigaste ändringarna i kommissionens förslag för att förstärka säkerheten hos
produkter för in vitro-diagnostik
Dessa ändringar gäller bl.a.
— förteckningen över de produkter för in vitro-diagnostik som anses känsliga (bilaga 2
i förslaget till direktiv) och de särskilda bestämmelserna för de känsligaste produkterna,
— de särskilda bestämmelserna för övervakningen av marknaden,

— införandet av särskilda åtgärder för hälsoövervakning,

— de regler som skall tillämpas på anmälda organ.

1. Förteckningen över produkter för in vitro-diagnostik som anses känsliga (bilaga II i
förslaget till direktivet) och särskilda bestämmelser för de känsligaste produkterna:
a) F ö r t e c k n i n g ö v e r k ä n s l i g a p r o d u k t e r ( b i l a g a I I )
För en hel rad produkter för in vitro-diagnostik, med undantag av produkter för
självtestning föreskrivs det i artikel 9 och bilaga 3 i det ändrade förslaget att
konstruktions- och tillverkningsskedena skall övervakas på tillverkarens ansvar,
utan att tredje part ingriper. Det stora flertalet produkter som omfattas av
direktivet utgör faktiskt ingen direkt risk för patienterna och används av
vederbörligen utbildad personal. Resultaten av analyserna kan dessutom ofta
bekräftas på andra sätt.

C 178/45

C 178/46

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

För vissa känsliga produkter–se bilaga II–krävs det att ett anmält organ ingriper
innan de släpps ut på marknaden. Det gäller närmare angivna produkter där det
är väsentligt för sjukvården att de fungerar exakt som de skall och där brister
hos produkterna kan utgöra en allvarlig hälsorisk. Rådet har ansett det
nödvändigt att avsevärt förlänga förteckningen över dessa kategorier av produkter (se det ändrade förslaget) genom att lägga till bl.a. vissa kategorier av
reagenser och reagerande produkter för bestämning av blodgrupper, oregelbundna antierytrocytära antikroppar och vissa infektioner hos människa. Å
andra sidan har rådet i viss utsträckning beaktat parlamentets ändringsförslag
55 och 71 som kommissionen inte godtog i sitt ändrade förslag.
Bland de produkter som avses i bilaga II har rådet dessutom ansett att särskild
uppmärksamhet måste ägnas åt de grupper av produkter som används i
samband med blodtransfusioner och förebyggande av aids och vissa former av
hepatit, eftersom det krävs en bedömning av överensstämmelsen som med
avseende på konstruktion och tillverkning garanterar största möjliga säkerhet
och tillförlitlighet. Bilaga II har följaktligen delats upp i två förteckningar, A och
B. Förteckning A innehåller dessa produkter och förteckning B de andra
produkterna. Särskilda krav har angetts för produkterna i förteckning A.

b) S ä r s k i l d a b e s t ä m m e l s e r f ö r d e k ä n s l i g a s t e p r o d u k t e r n a ( f ö r t e c k ning A)

Rådet ansåg att de krav som skall gälla för de känsligaste produkterna när det
gäller hälsoskydd bör vara

i)

användning av gemensamma tekniska specifikationer (artikel 5.3):

Förutom hänvisningen till harmoniserade standarder för att visa att produkterna uppfyller de väsentliga kraven (artikel 5.1 och 5.2) ansåg rådet
det nödvändigt att ange att gemensamma tekniska specifikationer bör
utarbetas för produkterna i förteckning A och i nödvändig omfattning för
produkterna i förteckning B, för att kunna fastställa kriterier för utvärdering och omprövning av prestanda när det gäller dessa produkter (artikel
5.3). Dessa specifikationer, som kommer att antas enligt det förfarande som
anges i artikel 7, kommer att likställas med harmoniserade standarder om
användningen av dem kommer att leda till antagandet att det föreligger en
överensstämmelse med de väsentliga kraven i direktivet. Men till skillnad
från de harmoniserade standarderna kommer tillverkarna i allmänhet att
vara tvungna att följa de gemensamma tekniska specifikationerna.
När gemensamma tekniska specifikationer upprättas är avsikten att hänsyn
skall tas till nuvarande praxis i vissa medlemsstater, enligt vilken sådana
specifikationer, när det gäller vissa produkter som används huvudsakligen
för att utvärdera säkerheten vid försörjningen med blod samt vid organdonationer, antas av de offentliga myndigheterna. De gemensamma tekniska
specifikationerna är alltså avsedda att ersätta de specifikationer som för
närvarande finns i dessa medlemsstater.
ii)

införandet av en obligatorisk undersökning av produktens konstruktion (bilaga
IV.4)

Rådet ansåg att en punkt 4 skall läggas till i bilaga IV i vilken det
föreskrivs att tillverkaren inte bara skall låta ett anmält organ utvärdera
hans kvalitetssystem, utan också översända konstruktionshandlingarna om
den produkt som han avser att tillverka till det anmälda organet.
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iii) införandet av ett förfarande för kontroll av produktsatserna (bilaga IV.6)
Rådet ansåg att kontrollen av de tillverkade produkterna bör förstärkas
genom ett förfarande för kontroll av produktsatserna som gör det möjligt
för de anmälda organen att kontrollera varje sats av tillverkade produkter.

2. Bestämmelser om övervakningen av marknaden:
Liksom i det ändrade förslaget läggs i den gemensamma ståndpunkten tonvikten på
medlemsstaternas skyldighet att kontrollera säkerheten hos de produkter som redan
har släppts ut på marknaden (artikel 2). För att underlätta för medlemsstaterna att
uppfylla sina skyldigheter när det gäller övervakning av marknaden ansåg emellertid
rådet det vara nödvändigt att skärpa bestämmelserna om anmälan av produkterna
(artikel 10) genom att föreskriva att tillverkarna till behöriga myndigheter skall
översända
— exakt information om reagenser, reagerande produkter samt kalibrerings- och
kontrollmaterial,
— alla uppgifter som gör det möjligt att fastställa de produkter som avses i bilaga 2
och de produkter som är avsedda för självtestning.
En ny punkt har dessutom lagts till i artikel 10 enligt vilken medlemsstaterna kan
begära att de uppgifter som gör det möjligt att identifiera de produkter (tillsammans
med etiketten och bruksanvisningen) som omfattas av bilaga II och produkter för
självtestning skall översändas till dem när produkterna släpps ut på marknaden
och/eller tas i bruk inom deras territorium.
Rådet lade dessutom till, i enlighet med det ändrade förslaget, en artikel om
inrättandet av en europeisk databas (artikel 12). Rådet gav kommissionen i uppdrag
att, med hjälp av kommittén för medicintekniska produkter, utforma de praktiska
anvisningarna för genomförandet och förvaltningen av databasen men ansåg att det
är lämpligt att redan nu fastställa vilka kategorier av uppgifter som den bör
innehålla. Dessa har begränsats till ett strikt nödvändigt minimum för att inte
medföra kostnader som står i orimlig proportion till de mål som eftersträvas.
Rådet önskade slutligen, i enlighet med Europaparlamentets ändringsförslag 21
andra delen, lägga till en ny punkt i artikel 10 i vilken det fastställs att tillverkarna
under en övergångsperiod, i avvaktan på inrättandet av den europeiska databasen
och i enlighet med denna artikel, skall göra denna anmälan till de behöriga
myndigheterna i varje enskild medlemsstat som berörs av utsläppandet på marknaden.

3. Införande av särskilda åtgärder för hälsoövervakning (ny artikel 13)

Syftet med denna nya artikel är att ge medlemsstaterna möjlighet att, för att skydda
hälsa och säkerhet och/eller för att säkerställa att folkhälsokraven beaktas, i enlighet
med artikel 36 i fördraget, vidta alla nödvändiga och berättigande tillfälliga åtgärder
för att förbjuda eller begränsa tillhandahållandet av en viss produkt eller produktgrupp eller att underkasta den särskilda villkor. Om det behövs, kan de nationella
åtgärderna ersättas med gemenskapsåtgärder i enlighet med förfarandet i artikel
7.2.

C 178/47

C 178/48

SV

Europeiska gemenskapernas officiella tidning
Det rör sig till exempel om test för upptäckt av hiv eller för fastställande av genetisk
benägenhet för att utveckla vissa sjukdomar för vilka vissa begränsningar kan
föreskrivas när det gäller ändamålet med tanke på den tekniska utvecklingen och
uppkomsten av nya risker.
Rådet ansåg det dessutom lämpligt att införa samma bestämmelse i direktiv
93/42/EEG (artikel 21.2 d i den gemensamma ståndpunkten).

4. Reglerna för anmälda organ
De regler som gäller för att utse och övervaka de anmälda organ som har till
uppgift att övervaka har skärpts, särskilt på följande sätt:
— De anmälda organens skyldighet att slutgiltigt eller tillfälligt återkalla ett intyg
(eller att föreskriva inskränkningar i det) under vissa givna omständigheter och
att informera behöriga myndigheter om detta (artikel 15.6) har skärpts.
— Ett nytt krav har införts för att ålägga de anmälda organen att på begäran
inkomma med all relevant information som gör det möjligt för medlemsstaterna
att kontrollera efterlevnaden av de kriterier som ligger till grund för utnämningen.
— Kriterierna för utnämning har preciserats ytterligare när det gäller behovet att
utrusta det anmälda organet med tillräcklig vetenskaplig personal med nödvändig erfarenhet och nödvändiga kunskaper för att kunna utföra bedömningar av
produkternas biologiska och medicinska funktionsduglighet och prestanda (bilaga 9.3).
IV.

RÅDETS STÅNDPUNKT OM EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG NÄR DET
GÄLLER ANDRA ASPEKTER AV FÖRSLAGET

Rådet har, bokstavligen eller till andemeningen, tagit hänsyn till det stora flertalet av
Europaparlamentets ändringsförslag i enlighet med kommissionens ändrade förslag. Det
har sålunda tagit intryck av ändringsförslag 8 om medicintekniska produkter avsedda
för in vitro-diagnostik med terapeutisk uppföljning i diagnostiskt syfte och preciserat
definitionen av dessa produkter (artikel 1.2 b). Rådet har dessutom ansett det lämpligt
att i den anda som gäller för ändringsförslag 41, 42, 44, 48 (andra delen)–50
föreskriva, i en punkt i ingressen, att tillverkningen av produkter för in vitro-diagnostik
också innefattar förpackningen av dessa produkter i den mån det finns ett samband
mellan denna förpackning och säkerhets- och prestandaaspekterna för produkterna.
Rådet har däremot inte kunnat ta hänsyn till alla de ändringsförslag som rör
riskminimering när det gäller ett antal väsentliga krav som återges i bilaga 1 i det
ändrade förslaget.
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GEMENSAM STÅNDPUNKT (EG) nr 31/98
antagen av rådet den 23 mars 1998
inför antagandet av Europaparlamentets och rådets beslut nr . . ./98/EG om femte
ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk
utveckling och demonstration (1998–2002)
(98/C 178/03)

(1994–1998) (5), skall kommissionen, innan den
lägger fram sitt förslag angående det femte ramprogrammet, låta utföra en extern utvärdering av
förvaltning och genomförande av gemenskapens
verksamhet under de fem åren före utvärderingen.
Denna utvärdering, de slutsatser den innehåller
samt kommissionens kommentarer har sänts till
Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén.

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS
RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 130i.1 i detta,

med beaktande av kommissionens förslag (1),

med beaktande av Ekonomiska och sociala kommitténs
yttrande (2),
(4)

Gemenskapens politik för forskning och teknisk
utveckling bör i linje med artikel 130f.1 företrädesvis inrikta sig på samhällsproblem, förbättring av
gemenskapsindustrins internationella konkurrenskraft, en hållbar utveckling, skapande av arbetstillfällen, livskvalitet och kunskapens globalisering
samt bidra till att utveckla och genomföra gemenskapens politik och gemenskapens roll i världen
såsom en brännpunkt för enastående vetenskapliga
och tekniska prestationer.

(5)

Lämpliga åtgärder bör vidtas för att främja samarbete och samverkan mellan medlemsstaterna.

(6)

De FTD-verksamheter som bedrivs inom ramen för
den första verksamhet som avses i artikel 130g i
fördraget bör inriktas på ett begränsat antal
ämnen. Denna verksamhet bör inom ramen för
indirekta åtgärder genomföras genom ”nyckelåtgärder” som sammanför verksamheterna (från
grundforskning via tillämpad och generisk forskning till utveckling och demonstration) till en sammanhängande helhet för att koncentrera dem strategiskt på en gemensam europeisk utmaning eller
ett gemensamt europeiskt problem, genom forsk-

med beaktande av Regionkommitténs yttrande (3),

enligt förfarandet i artikel 189b i fördraget (4), och

med beaktande av följande:

(1)

I enlighet med artiklarna 130f.3 och 130i.1 i
fördraget bör ett flerårigt ramprogram antas, vilket
skall omfatta alla gemenskapens verksamheter
inom området forskning och teknisk utveckling,
inbegripet demonstration, och som nedan kallas
FTD.

(2)

Det har befunnits lämpligt att för perioden
1998–2002 anta ett nytt ramprogram för att säkerställa kontinuiteten hos gemenskapens forskning.

(3)

I enlighet med artikel 4.2 i Europaparlamentets
och rådets beslut nr 1110/94/EG av den 26 april
1994 om det fjärde ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration

(1) EGT C 173, 7.6.1997, s. 10 och EGT C 291, 25.9.1997, s.
15.
(2) EGT C 355, 21.11.1997, s. 38 och EGT C 73, 9.3.1998, s.
133.
(3) EGT C 379, 15.12.1997, s. 26.
(4) Europaparlamentets yttrande av den 18 december 1997
(EGT C 14, 19.1.1998, s. 171, rådets gemensamma ståndpunkt av den 23 mars 1998 och Europaparlamentets beslut
av den . . . (ännu ej offentliggjort i EGT).

(5) EGT L 126, 18.5.1994, s. 1. Beslutet senast ändrat genom
beslut nr 2535/97/EG (EGT L 347, 18.12.1997, s. 1).
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ning och verksamhet för teknisk utveckling av
generisk art samt genom verksamhet för att gynna
optimalt utnyttjande av, och för att öka tillgången
till, infrastrukturer för forskning.

(7)

De verksamheter som påbörjas inom ramen för
den andra verksamheten (samarbete med tredje
land och internationella organisationer), den tredje
verksamheten (att sprida och fullt ut utnytta resultaten av FTD) och den fjärde verksamheten (utbildning och rörlighet för forskare) som avses i
artikel 130g i fördraget bör komplettera, stödja
och växelverka med varandra och ovan nämnda
FTD-verksamhet.

(8)

Detta förfaringssätt förutsätter att den potential
för vetenskaplig och teknisk kvalitet som finns
inom gemenskapen bibehålls och förstärks under
fullt beaktande av de ansträngningar som görs av
gemenskapens viktigaste internationella partner.

(9)

I detta sammanhang bör särskild vikt läggas vid de
små och medelstora företagens behov i syfte att
gynna deras effektiva deltagande i gemenskapsprogrammen och deras förutsättningar att dra nytta av
dem, vid spridning och överföring av resultat, vid
nyskapande samt vid utbildning och rörlighet för
forskare för att stimulera framväxten av en ny
generation företagsamma forskare med nyskapande
idéer.

(10)

(11)

(12)

följaktligen nödvändigt att ta hänsyn till att FTDverksamheterna och den verksamhet gemenskapen
bedriver med hjälp av andra relevanta instrument
kompletterar varandra.

(13)

Det är nödvändigt att främja och underlätta de
yttersta randområdenas deltagande i gemenskapens
FTD-verksamhet genom lämpliga mekanismer som
är anpassade till deras särskilda situation.

(14)

I enlighet med subsidiaritets- och proportionalitetsprinciperna enligt artikel 3b i fördraget skall de
mål för gemenskapens politik för forskning och
teknisk utveckling som återges i femte ramprogrammet stödja verksamhet på gemenskapsnivå när
målen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av
medlemsstaterna. Det är nödvändigt att fastställa
en ”kritisk massa” i mänskliga och ekonomiska
termer, särskilt genom samordning av kompletterande kompetens och resurser som finns i de olika
medlemsstaterna. Dessa mål kan därför nås bättre
på gemenskapsnivå. Detta beslut går inte utöver
vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(15)

Gemenskapens finansiella deltagande i ramprogrammets verksamheter kan i enlighet med principerna i ramprogrammet anpassas, på de särskilda
programmens nivå, allt efter verksamhetens art och
dess närhet till marknaden, i särskilda, vederbörligen motiverade fall och i överensstämmelse med
bestämmelserna i gemenskapsramarna för statligt
stöd till forskning och utveckling (1), särskilt punkterna l5.12 och 5.13 i dessa, samt med internationella bestämmelser.

(16)

Det högsta totalbeloppet för femte ramprogrammet
skulle behöva ses över om nya medlemsstater
ansluter sig innan ramprogrammet går ut.

(17)

Gemenskapens deltagande i ramprogrammet bör
motsvara den budgetplan som gäller för hela den
period som programmet omfattar. Hänsyn bör tas
till att en ny budgetplan kommer att förhandlas
fram under den tid som femte ramprogrammet
löper. Om det högsta totalbeloppet inte skulle vara
förenligt med det belopp som finns tillgängligt för

Forskning och teknisk utveckling kan stimulera
ekonomisk tillväxt och som ett resultat av detta
leda till att varaktig sysselssättning skapas.

Forskare, industri och användare har bidragit
väsentligt till att utforma åtgärder som skall vidtas
inom det femte ramprogrammet och bör vara delaktiga i dess genomförande.

Vid utformning och genomförande av gemenskapens politik och åtgärder måste hänsyn tas till de
mål som har samband med den ekonomiska och
sociala sammanhållningen. I enlighet med denna
princip måste ramprogrammet bidra till en harmonisk utveckling av gemenskapen samtidigt som det
gynnar FTD-verksamhet av hög kvalitet. Det är
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forskning inom den då gällande budgetplanen, eller
om det inte skulle finnas någon gällande budgetplan, måste ett nytt belopp fastställas, enligt de
villkor som anges i fördraget. Likvärdiga arrangemang bör finnas för de särskilda programmen.

(18)

(19)

(20)

(21)

C 178/51

och effektiv förvaltning, anta bestämmelser om
systematisk granskning av hur långt femte ramprogrammet har nått samt om en utvärdering av det.

(24)

De administrativa utgifterna för forskningsverksamheten måste finansieras inom ramen för det
allmänna belopp som avsätts för ramprogrammet
och bör budgeteras på ett öppet sätt.

Det är nödvändigt att sådan verksamhet som för
närvarande bedrivs på grundval av EKSG-fördraget, som går ut 2002, i större utsträckning genomförs inom ramprogrammet.

(25)

De kriterier som har fastställts för att välja ut de
ämnen som omfattas av Femte ramprogrammet
och dithörande vetenskapliga och tekniska mål
beaktar de principer som anges ovan. Dessa kriterier bör även tillämpas vid genomförandet av
Femte ramprogrammet, för att säkerställa enhetlighet.

För att säkerställa överensstämmelse mellan den
forskningsverksamhet som bedrivs enligt Fördraget
om upprättandet av Europeiska gemenskapen och
den som bedrivs enligt Fördraget om upprättandet
av Europeiska atomenergigemenskapen bör beslutet om ramprogrammet om nukleär forskningsoch utbildningsverksamhet antas samtidigt med
detta ramprogram och för samma tid.

(26)

Vetenskapliga och tekniska kommittén (CREST)
har hörts.

Gemensamma forskningscentret (GFC) kommer att
genomföra direkta FTD-insatser genom forskning
samt vetenskaplig och teknisk stödverksamhet av
institutionell art inom områden där det förfogar
över särskilda eller till och med unika sakkunskaper och resurser inom gemenskapen eller när det
anförtros att bedriva sådan verksamhet som är
nödvändig för att utforma och genomföra gemenskapens politik samt uppgifter som åligger kommissionen i kraft av fördraget och som kräver
GFC:s opartiskhet. Vidare kommer GFC att stegvis
och på ett konkurrensinriktat sätt, inom konsortier, delta i utförandet av den planerade forskningsverksamheten genom indirekta åtgärder.

Det är nödvändigt att beakta de etiska aspekterna
av de framsteg som görs inom kunskap och teknik
och tillämpningen av dessa, och att genomföra
forskningsverksamheten i överensstämmelse med
grundläggande etiska principer och privatlivets
skydd.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

1. Härmed antas för perioden 1998–2002 ett flerårigt
ramprogram för alla gemenskapsverksamheter, inbegripet
demonstration, inom området forskning och teknisk
utveckling, nedan kallat ”Femte ramprogrammet”.

2. Femte ramprogrammet skall, i enlighet med artikel
130g i fördraget, omfatta fyra gemenskapsverksamheter,
nämligen att
a) genomföra program för forskning, teknisk utveckling
och demomstration,
b) främja samarbete på gemenskapsnivå med tredje land
och internationella organisationer inom området för
forskning, teknisk utveckling och demonstration,

(22)

(23)

Gemenskapens politik för lika möjligheter måste
beaktas vid genomförandet av Femte ramprogrammet.

Förutom den årsrapport som skall överlämnas till
Europaparlamentet och rådet i enlighet med artikel
130p i fördraget, är det nödvändigt att dessutom, i
enlighet med de rekommendationer som skall
genomföras beträffande öppenhet samt en sund

c) sprida och fullt ut utnyttja resultaten av verksamheter
rörande forskning, teknisk utveckling och demonstration på gemenskapsnivå,
d) stimulera utbildning och rörlighet för forskare inom
gemenskapen.

Den första gemenskapsverksamheten skall omfatta följande fyra teman:
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1. Livskvalitet och förvaltning av levande resurser.
2. Ett användarvänligt informationssamhälle.
3. Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt.
4. Energi, miljö och hållbar utveckling.

Den andra, den tredje och den fjärde gemenskapsverksamheten skall var för sig anknyta till följande teman:
1. Bekräftelse av gemenskapsforskningens internationella
roll.
2. Främjande av nyskapande och stimulans av små och
medelstora företags deltagande.
3. Förbättring av den mänskliga forskningspotentialen
och den socio-ekonomiska kunskapsgrunden.

Verksamheter som bedrivs inom de temaprogram som
ingår i gemenskapens första verksamhetsområde skall
också, genom att samordnas och växelverka med de
övergripande programmen, bidra till att nå målen för
dessa tre teman.

Verksamheten skall om möjligt komplettera relevanta
initiativ av medlemsstaterna och sådana initiativ som
COST och Eureka.

3. Kriterierna för att välja de teman som avses i punkt 2
och de därmed sammanhängade målen anges i bilaga I.
De skall gälla vid Femte ramprogrammets genomförande.

10.6.98

— budgetplanen anger den del av utgifterna som
är tillgänglig för forskning, och
— denna del medger att gemenskapen deltar med
9 640 miljoner ecu för perioden 2000–2002.
c) Om beloppet 9 640 miljoner ecu inte är förenligt
med
gällande
budgetplan
för
perioden
2000–2002, eller om det inte finns någon gällande
budgetplan för dessa år, skall Europaparlamentet
och rådet bestämma ett nytt högsta totalbelopp
enligt de villkor som anges i fördragets artikel
130i.1.
d) De årliga anslagen skall stämma överens med
prioriteringarna i detta beslut.

2. Om nya medlemsstater ansluter sig innan detta ramprogram har upphört skall det belopp som nämns i
artikel 2.1 ses över.

3. I bilaga III anges respektive belopp för vart och ett av
verksamhetsområdena enligt artikel 1 och uppdelningen
mellan temana i det första verksamhetsområdet som
definieras i artikel 1.2.

4. Alla administrativa kostnader för forskningsverksamheten skall betalas vid programmets totala anslag. De
skall behandlas i Europeiska gemenskapernas allmänna
budget enligt de förfaranden som brukar tillämpas för
andra jämförbara administrativa kostnader.

Artikel 3
4. De allmänna riktlinjerna för gemenskapsverksamheterna, deras vetenskapliga och tekniska mål samt därmed
sammanhängade prioriteringar anges i bilaga II.

Artikel 2
1. a) Det högsta totalbeloppet för gemenskapens deltagande i femte ramprogrammet skall vara 12 740
miljoner ecu.
Av detta belopp avser
— 3 100 miljoner ecu perioden 1998–1999,
— 9 640 miljoner ecu perioden 2000–2002.
b) Beloppet 9 640 miljoner ecu skall anses vara
bekräftat om det är förenligt med den budgetplan
som gäller under perioden 2000–2002. Om en ny
budgetplan träder i kraft skall detta villkor endast,
uppfyllas om

1. Femte ramprogrammet skall genomföras genom åtta
särskilda program, varav fyra motsvarar den första
gemenskapsverksamhetens fyra teman, tre är kopplade till
den andra, den tredje respektive den fjärde gemenskapsverksamheten och det åttonde är ett särskilt program för
Gemensamma forskningscentret. Företrädare för forskarsamhället, industrin och användarna kommer att vara
nära delaktiga under hela genomförandeprocessen.

Varje särskilt program skall innehålla exakta uppgifter
om programmets mål i enlighet med de vetenskapliga och
tekniska målen i bilaga II, ange detaljerade genomförandebestämmelser, fastställa programmens varaktighet och
tillhandahålla de medel som anses nödvändiga.

2. Femte ramprogrammets genomförande kan vid behov
leda till uppkomsten av tilläggsprogram enligt artikel
130k i fördraget, till att gemenskapen deltar i program
för forskning och utveckling som bedrivs av flera med-
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lemsstater enligt artikel 130l eller till bildande av gemensamma företag eller andra organisationer enligt artikel
130n. Ramprogrammets genomförande kan även leda till
samarbete med tredje land eller internationella organisationer enligt artikel 130m.

3. I det fall som avses i artikel 2.1 c skall rådet, enligt
villkoren i fördragets artikel 130i.4, anpassa de belopp
som anses nödvändiga för de särskilda programmen så
att de är förenliga med det nya högsta totalbeloppet. I
avvaktan på beslut från rådet får de särskilda programmen inte genomföras utöver bestämmelsen i första strecksatsen i artikel 2.1a.

Artikel 4

De närmare reglerna för gemenskapens finansiella deltagande i femte ramprogrammet skall vara de som fastställts i enlighet med de särskilda bestämmelser om
forskning och teknisk utveckling i budgetförordningen
om Europeiska gemenskapernas allmänna budget (1),
kompletterade genom bilaga IV till detta beslut.

Artikel 5

1. Kommissionen skall varje år med hjälp av oberoende,
kvalificerade experter kontinuerligt och systematiskt
övervaka genomförandet av femte ramprogrammet och
dess särskilda program mot bakgrund av de kriterier som
anges i bilaga I och de vetenskapliga och tekniska mål
som anges i bilaga II. Kommissionen skall särskilt
bedöma om målen, prioriteringarna och de ekonomiska
resurserna fortfarande är lämpliga med hänsyn till inträf-

(1) EGT L 356, 31.12.1977, s. 1. Förordningen senast ändrad
genom förordning (EG) nr 2447/97 (EGT L 340,
11.12.1997, s. 1).
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fade förändringar. Kommissionen skall vid behov lägga
fram förslag till anpassningar eller kompletteringar av
ramprogrammet och/eller de särskilda programmen med
beaktande av resultaten av denna bedömning.

2. Innan kommissionen lägger fram sitt förslag angående
sjätte ramprogrammet skall den låta oberoende, kvalificerade experter utföra en extern utvärdering av de verksamheter som genomförts i gemenskapen och av vad som
uppnåtts inom dessa under de fem åren före denna
utvärdering, mot bakgrund av de kriterier som anges i
bilaga I och de vetenskapliga och tekniska mål som anges
i bilaga II. Kommissionen skall överlämna resultaten av
denna utvärdering tillsammans med sina egna kommentarer till Europaparlamentet, rådet, Ekonomiska och sociala
kommittén och Regionkommittén.

3. De oberoende kvalificerade experter som avses i
punkterna 1 och 2 skall väljas särskilt bland företredare
för forskarsamhället, industrin och användarna och utses
av kommissionen som på ett välavvägt sätt skall beakta
de olika forskningsaktörerna.

Artikel 6
All forskningsverksamhet som genomförs enligt femte
ramprogrammet skall genomföras i överensstämmelse
med grundläggande etiska principer.

Utfärdat i Bryssel den ...

På Europaparlamentets vägnar

På rådets vägnar

Ordförande

Ordförande
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BILAGA I

URVALSKRITERIER FÖR TEMAN OCH MÅL FÖR GEMENSKAPSVERKSAMHETER
1. Europeiska gemenskapens FTD-strategi är inriktad på att stärka de vetenskapliga och tekniska
grundvalarna för gemenskapens industri och stimulera den till att bli mer konkurrenskraftig på
internationell nivå, samtidigt som strategin skall gynna all forskningsverksamhet som anses nödvändig i
kraft av andra kapitel i fördraget. Genomförandet av strategin grundar sig på de två principerna om
vetenskaplig och teknisk kvalitet och relevans för de ovannämnda målen.
På grundval av den lönsamhetsanalys, som styrs av en önskan att europeiska offentliga medel skall
fördelas på bästa sätt och i enlighet med subsidiaritetsprincipen kommer urvalet av Femte ramprogrammets teman och mål dessutom att göras mot bakgrund av att gemenskapen skall göra insatser endast om
och i den mån som målen inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna själva.
2. Med tillämpning av ovan nämnda principer skall femte ramprogrammet definieras med utgångspunkt i
ett antal gemensamma kriterier som kan delas in i tre kategorier:
— Kriterier som hänger samman med ett ”mervärde” för gemenskapen och med subsidiaritetsprincipen:
— Behovet av att fastställa en ”kritisk massa” i mänskliga och ekonomiska termer, särskilt genom
samordning av kompletterande kompetens och resurser som finns i de olika medlemsstaterna.
— Viktiga bidrag till genomförandet av gemenskapens politik på ett eller flera områden.
— Behandling av problem som uppstår på gemenskapsnivå, eller frågor som rör standardiseringsaspekter eller som har att göra med utvecklingen av det europeiska området.
Endast sådana mål som kan uppnås mer effektivt på gemenskapsnivå genom gemenskapsövergripande forskningsaktiviteter skall väljas ut.
— Kriterier som har samband med samhällsmålen:
— Förbättring av sysselsättningssituationen.
— Främjande av livskvalitet och hälsa.
— Skydd av miljön.
Dessa kriterier skall bidra till att man uppnår gemenskapens huvudsakliga samhällsmål, som
återspeglar medborgarnas förväntningar och behov.
— Kriterier som har samband med den ekonomiska utvecklingen och vetenskapliga och tekniska
framtidsutsikter:
— Sektorer som utvecklas och skapar goda tillväxtmöjligheter.
— Sektorer där gemenskapens företag kan och måste förstärka sin konkurrenskraft.
— Sektorer där det finns utsikter till viktiga vetenskapliga och tekniska framsteg och som erbjuder
möjligheter till spridning och användning av resultaten på medellång och lång sikt.
Dessa kriterier skall bidra till en harmonisk och hållbar utveckling av Europeiska unionen som
helhet.
3. De kriterier som avses i punkt 2 och som vid behov skall kompletteras, skall tillämpas vid
genomförandet av femte ramprogrammet för att fastställa de särskilda programmen och välja ut
verksamhet för forskning och teknisk utveckling, inbegripet demonstrationsverksamhet. Kriterierna i de
tre kategorierna skall tillämpas samtidigt och måste alla uppfyllas, om än i olika omfattning från fall till
fall.
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BILAGA II

Allmänna riktlinjer för gemenskapsverksamheterna, vetenskapliga och tekniska mål och därtill knutna
prioriteringar

1. TEMAN OCH ORGANISATION

När det gäller teman i och organisation av det femte ramprogrammet erinras det om att detta i enlighet
med artikel 130g i EG-fördraget kommer att omfatta fyra verksamheter:
— Den första verksamheten omfattar program för forskning, teknisk utveckling och demonstration.
— Den andra verksamheten är inriktad på att främja samarbete inom området för forskning, teknisk
utveckling och demonstration med tredje land och internationella organisationer.
— Den tredje verksamheten rör spridning och fullt utnyttjande av resultaten från forskning, teknisk
utveckling och demonstration.
— Den fjärde verksamheten syftar till att stimulera utbildning och rörlighet för forskare.

1. DEN FÖRSTA VERKSAMHETENS INNEHÅLL OCH ORGANISATION
Programmen för forskning, teknisk utveckling och demonstration kommer att omfatta följande:
— Nyckelåtgärder.
— Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art.
— Verksamheter till stöd för infrastrukturer för forskning.
Inom dessa program skall, där så är lämpligt, studier och forskningsverksamhet omfatta relevanta
etiska och rättsliga aspekter, med anknytning till den grundläggande respekten för mänskliga
värden.
Inom dessa program skall särskilt avseende fästas vid de socio-ekonomiska konsekvenserna av
genomförandet, användningen och effekterna av de tekniker, processer och scenarier som omfattas
av vart och ett av programmen. Som en integrerad del av åtgärderna inom det första verksamhetsområdet skall relevant socio-ekonomisk forskning bedrivas. Särskilda ansträngningar skall göras för
att säkerställa samstämmighet mellan dessa verksamhetsområden så att användarna kan utnyttja och
sprida resultaten optimalt. Dessa åtgärder skall kompletteras med socio-ekonomisk forskning i
övergripande ämnen inom det fjärde verksamhetsområdet.
Inom ramen för en konsekvent strategi, som även omfattar den andra, den tredje och den fjärde
verksamheten skall dessutom, inom området för respektive program, åtgärder genomföras, som
bidrar till att förverkliga verksamheternas syften.
Samverkan med andra relevanta gemenskapsinstrument skall eftersträvas.
a) Nyckelåtgärder
Nyckelåtgärder skall vara problemorienterade och klart definierade, stämma överens med
kriterierna och särskilt inriktas mot varje programs mål och de önskade resultaten samt beakta
användarnas synpunkter. De skall ha en klar europeisk inriktning. Nyckelåtgärderna ses som en
samling av små och stora, tillämpade, generiska och, i förekommande fall, grundläggande
forskningsprojekt inriktade på en gemensam europeisk utmaning eller ett gemensamt europeiskt
problem, utan att för den skull utesluta frågor med global räckvidd.
Den forskningsverksamhet som genomförs i detta sammanhang skall täcka hela det spektrum av
verksamheter och ämnesområden som krävs för att uppnå målen och sträcka sig från grundforskning, genom utveckling, till demonstration. Nödvändig uppmärksamhet kommer att ägnas
förbindelser med relevanta nationella och internationella initiativ (inklusive kompletterande
europeiska FTD-ramverk).
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b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art
Denna verksamhet, som är avgörande för att nå målen inom temaprogrammen, skall genomföras
inom ett begränsat antal områden, som inte omfattas av nyckelåtgärderna. Den skall komplettera
nyckelåtgärderna. Dess huvudsyfte är att hjälpa gemenskapen att upprätthålla och förbättra sin
vetenskapliga och tekniska kompetens på de områden inom forskning och stödteknik som bör få
omfattande användning.
c) Stöd till infrastrukturer för forskning
Sett mot bakgrund av att uppbyggnad och drift av infrastrukturer för forskning är en nationell
uppgift bör gemenskapens stöd till infrastrukturer för forskning i linje med målen för temaprogrammen bidra till att uppfylla två väsentliga krav på gemenskapsnivå: 1) behovet av optimalt
utnyttjande av befintliga infrastrukturer för forskning och 2) behovet av gränsöverskridande
samarbete för att skapa rationella och kostnadseffektiva infrastrukturer för forskning.
Gemenskapens uppgift bör vara att ge mervärde som ett komplement till nationella och
multinationella initiativ. Gemenskapsstöd kan förbättra tillgången till infrastrukturerna och
kommer främst att ges till nätverk för forskningsinfrastruktur som leder till vidare komplementaritet, till förenade ansträngningar och/eller specialisering på europeisk nivå (inbegripet kompatibilitet mellan databaser).

2. DEN ANDRA, DEN TREDJE OCH DEN FJÄRDE VERKSAMHETENS INNEHÅLL OCH
ORGANISATION

De övergripande temana befinner sig i skärningspunkten för gemenskapens forskningspolitik och
dess politik för yttre förbindelser, innovation, små och medelstora företag och mänskliga resurser
samt sociala frågor och sysselsättning.

Vart och ett av dessa omfattar följande:
— Specifik verksamhet i förekommande fall även som nyckelåtgärder med koppling till de allmänna
mål för gemenskapens politik för yttre förbindelser, innovation, små och medelstora företag och
mänskliga resurser, vilken inte genomförs som en del av temana i den första verksamheten.
— Verksamhet huvudsakligen i form av samordning, stöd och åtföljande verksamhet för att
säkerställa samstämmigheten mellan liknande verksamhet som genomförs under temana inom det
första verksamhetsområdet.

I samordning och samverkan med de övergripande programmen skall inom de tematiska programmen nödvändiga åtgärder vidtas för att, inom ramen för den egna verksamheten, aktivt bidra till att
de övergripande programmens allmänna mål kan uppnås.

Stöd från gemenskapen till infrastrukturer för forskning inom det fjärde verksamhetsområdet skall
särskilt koncentreras på åtgärder för att förbättra tillgången till sådana infrastrukturer.

3. GEMENSAMMA FORSKNINGSCENTRET

De direkta FTD-insatser som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret (GFC) skall
omfatta forskning och vetenskapliga och tekniska stödåtgärder av institutionell art. GFC får ge stöd
inom områden där det förfogar över särskilda eller till och med unika sakkunskaper och resurser i
gemenskapen eller när det får i uppdrag att bedriva sådan verksamhet som är nödvändig för att
utforma och genomföra gemenskapens politik samt uppgifter som åligger kommissionen i kraft av
fördraget och som kräver GFC:s opartiskhet (till exempel i standardiseringsfrågor). GFC kommer att
bedriva sin verksamhet i nära samarbete med forskarsamhället och företag i Europa.

GFC ägnar sig också mer och mer åt konkurrensinriktade verksamheter.
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II. VETENSKAPLIGA OCH TEKNISKA MÅL

1. FÖRSTA VERKSAMHETEN

TEMA 1
LIVSKVALITET OCH FÖRVALTNING AV DE LEVANDE RESURSERNA

Att förbättra livskvaliteten och hälsotillståndet är en viktig utmaning och gemenskapen
planerar att gripa sig an den genom att främja en ökad kunskap och utveckla teknik på
biovetenskapens område.
Samtidigt kommer framsteg inom detta område att bidra till en ökad konkurrenskraft hos
gemenskapens företag genom att skapa nya framtidsperspektiv på områden där gemenskapen
redan ligger långt framme, till exempel biotekniken, agroindustrin och hälso- och miljöområdena där snabba framsteg fortsätter att göras.

a) Nyckelåtgärder
i)

Livsmedel, kost och hälsa
Syftet med denna nyckelåtgärd är att främja utvecklingen av kunskap, teknik och metoder,
inbegripet prenormativa aspekter, som är baserade på ämnesövergripande förhållningssätt
för att åstadkomma en säker, hälsosam, balanserad och varierad livsmedelsförsörjning inom
hela näringskedjan. Detta förutsätter först och främst.
— utveckling av ny, säker och flexibel och/eller förbättrad tillverkningsteknik för att
förbättra livsmedelskvaliteten och möjligheten till acceptans från konsumenterna samtidigt som möjligheterna att härleda råvaror och slutprodukter garanteras,
— utveckling av test och metoder för att upptäcka och eliminera smittsamma och giftiga
ämnen ur näringskedjan,
— forskning om livsmedlens roll för att främja och upprätthålla hälsa med avseende på diet
och kost, toxikologi, epidemiologi, samverkan med miljön, konsumentens val och
folkhälsan.

ii)

Kontrollen av infektionssjukdomar
De prioriterade målen för denna nyckelåtgärd är kampen mot och kontrollen av infektionssjukdomar, såväl hos människor som hos djur, inklusive zoonoser, vilka får allt större
effekter oavsett om de är etablerade, nyligen har uppträtt eller har kommit tillbaka, på
grundval av forskning som syftar till att förbättra förståelsen av immunsystemet. Skärpt
uppmärksamhet skall ägnas
— utveckling av förbättrade eller nya mono- eller polyvalenta vacciner eller en kombination
av båda, särskilt mot virussjukdomar, inbegripet stöd till kliniska provningar på flera
centrum,
— nya och förbättrade strategier för att identifiera och kontrollera infektionssjukdomar,
inriktade på behandling och förebyggande och grundade på studier av patogenes,
uppkomsten av motståndskraft och immunitetskontroll,
— frågor med anknytning till folkhälsan och vårdsystemet, särskilt förvaltning, förebyggande, övervakning, beteendeaspekter samt bekämpning av infektionssjukdomar (inbegripet modellering av sjukdomar hos människan).

iii) ” C e l l f a b r i k e n ”
Denna nyckelåtgärd syftar till att hjälpa gemenskapens företag att utnyttja framstegen inom
biovetenskap och bioteknik, särskilt inom områdena hälsa, miljö, jordbruk, agroindustrier
samt produkter med högt förädlingsvärde, såsom kemikalier. Den syftar till att utveckla
tvärvetenskaplig teknik med utgångspunkt i utnyttjandet av egenskaperna hos
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mikroorganismer, växter och djur, särskilt på cellnivå och lägre nivå. Målet är att förstå hur
celler fungerar så att biomolekyler och bioprocesser med högt förädlingsvärde utvecklas,
som kan höja livskvaliteten och förbättra hälsotillståndet, bland annat
— nya och innovativa hälsoprocesser och hälsoprodukter särskilt genom molekylär teknik
(till exempel diagnostiska medel, antibiotika samt medel för att bekämpa cancer,
inbegripet växtbaserade preparat),
— energisnål biologisk rening och biologisk afvallsbehandling,
— nya biologiska metoder och produkter, ny processteknik med utgångspunkt i tidigare ej
använda växt- och djurkarakteristika för agroalimentära produkter och agroindustrin
samt kemiska tillämpningar med högt förädlingsvärde.
Denna nyckelåtgärd bör också syfta till FTD för att göra cellodlingar tillgängliga som
modeller för medicin, farmakologi, toxikologi och miljöövervakning för att ersätta djurförsök samt i prenormativt syfte.

iv) M i l j ö o c h h ä l s a
Denna nyckelåtgärd syftar till att åstadkomma en bättre förståelse för den samverkan mellan
genetiska, fysiologiska, miljömässiga och sociala faktorer som hör samman med bibehållande av god hälsa och på så sätt bidra till att minska den negativa effekt på hälsan som
förändringarna i miljön och på arbetsplatsen kan ha. Den omfattar särskilt frågor om
förebyggande åtgärder mot och hälsoeffekter av luftföroreningar, tungmetaller och giftiga
ämnen, buller, klimatförändringar och elektromagnetisk strålning, samt effekterna av
föroreningar på arbetsplatsen. Prioriterade områden är
— tvärvetenskapliga strategier för att nå fram till en bättre förståelse av samverkan mellan den
sociala och fysiska miljön och hälsan, inbegripet sjukdomar och allergier,
— epidemiologiska studier och forskning kring patogenes,
— utveckling av nya metoder för diagnostik, riskbedömning och förebyggande åtgärder,
— utveckling av metoder för att identifiera och om möjligt minska skadliga effekter på hälsan
och orsakerna till dem.

v)

Hållbart jordbruk, fiske och skogsbruk, inklusive en integrerad utveckling av
landsbygdsområden
Målet är att utveckla den kunskap och teknik som behövs för produktion och utnyttjande av
levande resurser, skogarna inbegripna, och som omfattar hela produktionskedjan och är
anpassad till de senaste justeringarna av den gemensamma jordbruks- och fiskeripolitiken,
samtidigt som det skapas ett vetenskapligt underlag för gemenskapens föreskrifter och standarder. Likaledes är målet att främja skogarnas mångsidiga roll samt en hållbar förvaltning och
utnyttjande av skogsresurser som en integrerad del av landsbygdens utveckling. Prioriterade
områden är
— nya och hållbara system för produktion och uttag inom jord- och skogsbruk, fiske och
vattenbruk med hänsyn till lönsamhet, en hållbar förvaltning av resurserna, produktkvalitet
och sysselsättning liksom djurs hälsa och välfärd,
— integrerad produktion och uttag av biologiskt material (användning inom andra områden än
livsmedel),
— hållbart och mångsidigt utnyttjande av skogsresurser; den integrerade kedjan från skogsbruk
till virke,
— utveckling av metoder för kontroll, övervakning och skydd, inbegripet skydd för marken
samt förebyggande av jorderosion,
— prenormativ forskning som tillhandahåller den vetenskapliga grunden för gemenskapsföreskrifter,
— införande av nya redskap och modeller för en integrerad och hållbar utveckling av
landsbygden och andra relevanta områden som utgår från bästa möjliga tillvaratagande av
varje områdes särskilda möjligheter, också på regional nivå, diversifiering av verksamhetsområden och markanvändning samt deltagande från den berörda befolkningen.
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vi) D e n å l d r a n d e b e f o l k n i n g e n
Denna nyckelåtgärd syftar till att genom FTD underlätta för Europa att möta den utmaning
som den åldrande befolkningen innebär så att politik och insatser som syftar till att höja
livskvaliteten och öka de äldres oberoende och minska behovet av kostnadskrävande långtidsvård utvecklas. Åtgärden är i första hand avsedd för FTD med tvärvetenskaplig inriktning om
mekanismer som leder till ett sunt och naturligt åldrande, vilket inbegriper demografiska, sociala
och ekonomiska aspekter, samt för insatser som fördröjer funktionsnedsättningar och innebär
att de kan hanteras bättre. Den syftar till att skapa konkurrensfördelar för ett stort antal
hälsovårdsanknutna industrier och sektorer. Prioriterade områden omfattar följande:
— FTD om åldersrelaterade sjukdomar och hälsoproblem i samband med ökad sjukdomsfrekvens (1) i fall då det finns verkliga utsikter att meningsfullt förebygga, behandla och fördröja
sjukdomsdebuten.
— FTD om biologiska, psykiska, sociala och ekonomiska faktorer för ett sunt åldrande och om
de faktorer som leder till respektive fördröjer funktionsnedsättningar.
— Demografisk och epidemiologisk forskning om åldrande och funktionsnedsättningar så att
en förutsägelse om den åldrande befolkningens storlek och beskaffenhet möjliggörs, som kan
ligga till grund för politik och planering.
— FTD för att tillhandahålla en grund för nya metoder att fördröja uppkomsten av funktionshinder, minska trycket på de äldre från den sociala och fysiska miljön (t.ex. bostäder och
transporter) samt understödja mental och fysisk rörlighet.
— FTD i fråga om effektiv och ändamålsenlig hälso- och sjukvård samt samhällelig omsorg om
äldre, inbegripet jämförande forskning om finansiering av långtidsvård och pensioner.

b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art

— Kroniska och degenerativa sjukdomar (särskilt cancer och diabetes), hjärt- och kärlsjukdomar
och sällsynta sjukdomar
Stora utmaningar inom den biomedicinska forskningen består i att klarlägga etiologin och
patogenesen vid sjukdomar med mer än en samverkande orsak (genetiska, betingade av miljö
eller av levnadssätt) med såväl hög sjukdomsfrekvens (t.ex. hjärt- och kärlsjukdomar, cancer
och diabetes) som låg (t.ex. sällsynta sjukdomar). Det finns ett trängande behov av att
förbättra diagnostik, behandling, förebyggande och kontroll med hjälp av epidemiologi och
tillämpning av framsteg inom den moderna tekniken, något som kräver en multinationell
strategi.

— Forskning kring genom och genetiskt betingade sjukdomar
Denna verksamhet har som mål att identifiera genernas fysiologiska funktioner och förbättra
förståelsen för betydelsen av sekvensinformation. Ny kunskap och teknik från denna
generiska verksamhet bör gynna utnyttjande av genetisk information till gagn för hälsotillståndet, industrin och miljön i Europa. Upprättande av samarbete på detta område kommer
att utgöra en grund för utvecklingen av expressionssystem för att underlätta studiet av gener
som är av intresse för industrin och jordbruket samt underlätta utformningen av verksamma
molekyl- och genbaserade förebyggande terapeutiska strategier när det gäller sjukdomar hos
människor och djur.

— Neurovetenskap
Denna verksamhet avser att ge nya insikter i och ny förståelse för de mekanismer som styr de
inbördes sambanden mellan biologisk och psykologiska processer, att främja ny diagnostik
(t.ex. bildframställning) och terapeutiska strategier mot neurologiska och psykiska störningar
samt utgöra grund för innovationsmöjligheter inom vårdområdet.

(1) Långvariga och allvarliga sjukdomar som lägger en tung börda på samhället, familjerna, individerna och deras
vårdare.
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— Folkhälsa och forskning kring hälso- och sjukvård
Förbättring av hälso- och sjukvårdssystemen: Att förbättra de europeiska medborgarnas hälsa
samt effektiviteten och kostnadseffektiviteten i tekniken och insatserna för att främja hälsooch sjukvården, förbättra hälsan och säkerheten på arbetet, utvärdera vårdmodeller, utveckla
faktabasen för klinisk praxis och hälsovårdspolitiken samt studera hälsovariationer i
Europa.
Bekämpning av narkotikarelaterade problem: Att förebygga och i lämpliga fall kontrollera
narkotikarelaterade hälsoproblem genom att bestämma de psykiska och socio-ekonomiska
faktorer som ligger bakom bruk och missbruk av narkotika, utveckla en bättre förståelse för
de långsiktiga medicinska och sociala konsekvenserna av missbruk samt utveckla effektivare
behandlingsstrategier.

— Studier av problem som gäller biomedicinsk etik och bioetik i samband med respekten för
grundläggande mänskliga värden (1).

— Studier av de socio-ekonomiska aspekterna på utvecklingen inom biovetenskap och bioteknik
med avseende på synen på en hållbar utveckling (inverkan på samhället, ekonomin och
sysselsättningen).

c) Stöd till infrastrukturer för forskning
I enlighet med ovan skisserade allmänna mål bör verksamheten inriktas på exempelvis databaser
och samlingar av biologiskt material, centra för klinisk forskning samt experiment och anläggningar för forskning om fiske och vattenbruk.

TEMA 2
ETT ANVÄNDARVÄNLIGT INFORMATIONSSAMHÄLLE

Konvergensen mellan informationsbehandling, kommunikation och innehåll genomsyrar
allt mer de flesta industriella och sociala verksamheter och blir allt mer avgörande för
Europas konkurrenskraft och livskvalitet. Informationssamhället ger möjligheter till ett
stort antal nya verksamheter inom t.ex. handel, arbete, transport, miljö, utbildning, hälsa
och kultur, både för enskilda personer och för företag i gemenskapen. Fortsatta
ansträngningar på området forskning, teknisk utveckling samt användning och demonstration av teknik är nödvändiga för att fullt ut kunna förverkliga informationssamhällets
möjligheter. Nyckelåtgärdernas tekniska omfattning ger möjlighet till dynamisk koncentration och flexibelt genomförande av verksamheter som återspeglar de socio-ekonomiska
prioriteringarna.
I dessa ansträngningar måste man inom alla verksamheter behandla allmängiltiga problem
som tillgång, användarvänlighet, kostnadseffektivitet, driftskompatibilitet och standardisering samt socio-ekonomiska effekter.

(1) I enlighet med förklaringen från Europeiska rådet i Amsterdam om förbud mot kloning av människor skall forskning
genomföras på gemenskapsnivå med beaktande av yttranden från de behöriga myndigheterna, särskilt Europeiska
gruppen för etik inom vetenskap och ny teknik och Arbetsgruppen för skydd av det mänskliga embryot och fostret, och
yttranden från relevanta internationella organisationer och med iakttagande av de principer som anges i Helsingforsdeklarationen, och relevanta resolutioner från Världshälsoorganisationen (WHO) samt i andra relevanta internationella
konventioner. Ingen forskningsverksamhet som ändrar eller syftar till att ändra den mänskliga arvsmassan genom
ändring av könsceller eller genom ingrepp på något annat stadium av embryoutvecklingen och som kan göra sådan
ändring ärftlig skall genomföras enligt detta ramprogram. Inte heller skall någon forskningsverksamhet som kan räknas
in i begreppet ”kloning” att genomföras med syftet att ersätta en köns- eller embryocellkärna med en sådan kärna från
en cell från någon individ, från ett embryo eller från ett senare skede i det mänskliga embryots utveckling.
I största möjliga utsträckning bör djurförsök och tester på djur ersättas med in vitro-metoder eller andra alternativa
metoder. Ändringar i arvsmassan hos djur samt djurkloning skall endast rymmas inom detta ramprogram om syftet är
etiskt motiverat och om åtgärderna genomförs på ett etiskt sätt, med hänsyn till djurens välfärd och principen om
genetisk mångfald.
(De praktiska följderna av detta skall behandlas utförligare i de särskilda programmen).
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a) Nyckelåtgärder

i)

System och tjänster för medborgarna
Syftet med denna nyckelåtgärd är att tillmötesgå politiska behov och användarnas behov och
att till lägsta kostnad förenkla tillgången till allmänna tjänster av hög kvalitet, att främja den
näringsgren som tillhandahåller dessa tjänster och att bana väg för det ”digitala samhället”
både på landsbygd och i städer. I detta sammanhang kommer den att grundas på följande
prioriteringar:
— Hälso- och sjukvård: datoriserade vårdsystem, säkra nätverk för hälso- och sjukvård med
hög kapacitet och distansläkarvård.
— Personer med särskilda behov, inbegripet personer med funktionsnedsättning och äldre:
avancerade gränssnitt och telesystem för att integrera äldre och personer med funktionsnedsättning i samhället.
— Offentliga förvaltningar: avancerade multimediasystem för att underlätta tillgång till och
tillhandahållning av tjänster av allmänt intresse.
— Miljön: intelligenta system för analys, övervakning, förvaltning och tidig varning samt
stödsystem för upptäckt och röjning av landminor.
— Transport och turism: de avancerade intelligenta system som behövs för förvaltning och
dithörande teletjänster.

ii)

Nya arbetsmetoder och elektronisk handel
Syftet med denna nyckelåtgärd är att utveckla teknik för att hjälpa företagen att bli mer
effektiva och för att effektivisera handeln med varor och tjänster samt underlätta förbättringar av arbetsförhållanden och arbetets kvalitet. Följande ämnen är prioriterade:
— Flexibla, mobila och distansanpassade arbetsmetoder och redskap för individer och för
samordnat arbete och arbete i grupp samt arbetsmetoder som bygger på simulering och
virtuell verklighet inbegripet utbildning på detta område.
— Förvaltningssystem för leverantörer och konsumenter, inbegripet system som stödjer
anpassning av masstillverkade varor till varje konsuments behov samt driftskompatibla
och säkra betalningssystem.
— Informations- och nätsäkerhet, inbegripet kryptografi, teknik för att bekämpa databrott,
tekniska metoder för bestyrkande och för skydd av integritet och immateriell äganderätt
samt ”teknik som förbättrar skyddet för privatlivet”.

iii) M u l t i m e d i e r n a s i n n e h å l l o c h r e d s k a p
Syftet med denna nyckelåtgärd är att underlätta ett livslångt lärande, att stimulera
kreativiteten, att möjliggöra språklig och kulturell mångfald och att förbättra funktionerna
hos framtida informationsprodukter och informationstjänster med beaktande av användarvänlighet och användaracceptans. I forskningen betonas vikten av intelligenta system för
utbildning och innovativa former för multimedieinnehåll, inbegripet audiovisuellt innehåll
och redskap för att strukturera och behandla dessa. Den kommer att fokuseras på följande
fyra huvudlinjer:
— Interaktiv elektronisk utgivning med nya metoder för att skapa och strukturera publikationer; individualiserad spridning av information och tillgång till vetenskapligt, kulturellt
och annat innehåll genom ett nätverk av bibliotek, arkiv och museer.
— Utbildning: system, tjänster och programvara som gör det möjligt att utveckla och
demonstrera nya metoder med användning av multimedia, bredbandkommunikation,
simulering och virtuell verklighet.
— Ny språkteknik, inbegripet gränssnitt som bidrar till att göra informations- och
kommunikationssystemen mer användarvänliga.
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— Avancerad teknik för tillgång till, urval, analys och behandling av information som gör
det lättare att behärska informationsexplosionen och underlättar användningen av
multimedieinnehåll, inbegripet geografiska informationssystem.
iv) V i k t i g a t e k n i k e r o c h i n f r a s t r u k t u r e r
Syftet med denna nyckelåtgärd är att höja kunskapsnivån med avseende på de tekniker som
är avgörande för informationssamhället, att påskynda deras införande och vidga deras
användningsområde. Denna åtgärd kommer att inriktas på följande prioriterade områden:
— Teknik för och förvaltning av informationsbehandling, kommunikation och nätverk,
inbegripet bredbandsnätverk, samt deras genomförande, tillämpning och kompatibilitet.
— Teknik för och utveckling av program, system och tjänster som inbegriper statistik av
hög kvalitet.
— Realtidsteknik och storskalig teknik för simulering och visualisering.
— Mobil- och personkommunikation samt system för denna, inbegripet satellitanknutna
system och tjänster.
— Gränssnitt som utnyttjar de olika sinnena.
— Kringutrustning, undersystem och mikrosystem.
— Mikroelektronik (teknik, redskap, utrustning och maskinvara som behövs för utformning och framställning av kretsar och komponenter och utveckling av tillämpningar).

b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art
För att i ett visionärt perspektiv utveckla framtidens teknik och den teknik som nu växer fram
med en möjlig inverkan på industrin kan ämnen för forskning på ett icke-normativt sätt omfatta
följande:
— Teknik för att återge, skapa och hantera kunskap.
— Teknik på nano-, kvant-, foton- och bioelektronikområdena inbegripet framtida generationer
av integrerade kretsar, höghastighetsdatorer och superintelligenta nät.

c) Stöd till infrastrukturer för forskning
I första hand skall stöd ges för att underlätta en snabb utveckling och kompatibilitet i fråga om
avancerade höghastighetsdatorer och kommunikationssystem i Europa, vilka behövs för forskning på alla områden inom vetenskap och teknik inom ramen för den globala utvecklingen av
Internet.

TEMA 3
KONKURRENSKRAFTIG OCH HÅLLBAR TILLVÄXT

Målet är att ta fram och sprida den kunskap och teknik som behövs för att utforma och
utveckla processer och producera högkvalitativa, miljö- och konsumentvänliga produkter som
blir konkurrenskraftiga på morgondagens marknad, att bidra till att öka tillväxten och att
skapa nya arbeten i Europa och stödja tillverkningsindustrins (även små och medelstora
företags) fortsatta innovationsansträngningar för att förbättra sin konkurrenskraft.
Detta går hand i hand med utvecklingen av transportsystem som är ekonomiska och säkra
och skyddar miljön och livskvaliteten.
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a) Nyckelåtgärder (1)

i)

Innovativa produkter, processer, organisation
Syftet med denna nyckelåtgärd är att underlätta utvecklingen av innovativa produkter och
tjänster av hög kvalitet, vilka tillgodoser medborgarnas och marknadens behov och
utvecklingen av nya resursbesparande och miljövänliga produktions- och tillverkningsmetoder, inbegripet innovation inom och modernisering av traditionell industri oberoende av
produktionsmetod. Forskningen skall inriktas på följande prioriterade områden:
— Utarbetande, utveckling och integrering av ny teknik för utformning, tillverkning,
kontroll och produktion, inbegripet teknik och utveckling på mikro- och nanonivå.
— Spridning, integrering och anpassning av informationssamhällets teknik för intelligent
produktion (inbegripet flexibla verkstadssystem och flexibilitet i förvaltning av försörjnings- och distributionskedjan, integrerade system och teletjänster för drift och underhåll
samt simuleringsteknik och arbetsdelningsteknik).
— Teknik för att förbättra kvalitetskontrollen och för rena och ekoeffektiva processer,
inbegripet syntes- och separationsteknik, som syftar till att minska resursanvändningen
och främja användning av förnybara resurser, återanvändning och återvinning av avfall
och utveckling av rena processer och produkter på grundval av begreppet ”livscykelanalys”.
— Nya metoder för att organisera produktionen och arbetet och för att utnyttja och
utveckla kompetens (inbegripet socio-ekonomiska analyser), inbegripet inom traditionella
industrier.

ii)

Ett hållbart system för rörlighet och intermodalitet
Syftet är att säkerställa utvecklingen av helt integrerade politiska och operationella möjligheter till ett integrerat driftskompatibelt och i stor utsträckning intermodalt system för
transporter med järnväg, på väg, i luften samt vattenburna transporter på europeisk nivå för
att säkerställa rörligheten för personer och varor och förbättra transporteffektiviteten samt
transportens säkerhet och pålitlighet, samtidigt som köbildning och annan ogynnsam
inverkan på miljön minskas. Detta kräver följande prioriteringar:
— Utveckling, validering och demonstration av rationella modala och intermodala system
för att hantera transporter, inbegripet förbättrad användning av andra generationens
satellitbaserade navigations- och positioneringssystem, samt avancerade informationstjänster för resande och operatörer.
— Forskning om transportinfrastrukturer och deras samspel med transportmedel och
transportsystem samtidigt som all skadlig inverkan på miljön och säkerheten minskas
och tillgängligheten till och integreringen av markanvändnings- och transportpolitiken
beaktas.
— Utveckling av tekniska och socio-ekonomiska scenarier för hållbar rörlighet för personer
och varor.

iii) L a n d t r a n s p o r t o c h m a r i n t e k n i k
Syftet är att, samtidigt som miljön bevaras och säkerheten förbättras, främja utvecklingen
och integreringen av sådan kunskap och teknik som är specifik för landtransport och marin
verksamhet. Detta kommer att göra det möjligt för gemenskapen att utveckla teknik för att
upprätthålla och befästa den europeiska bil- och järnvägsindustrins konkurrenskraft genom
att utveckla innovativ teknik, nya material, metoder och system för hållbara och effektiva
landtransportmedel och för att till fullo utnyttja havsresurserna och förbättra marinindustrins konkurrenskraft. Denna åtgärd kompletterar nyckelåtgärderna om ett hållbart system
för rörlighet och intermodalitet och hållbara marina ekosystem. Åtgärderna kommer att
omfatta följande prioriterade områden:
— Utveckling av teknik för ekonomiska, rena, säkra, effektiva, energisnåla och intelligenta
väg- och järnvägsfordon i hela den integrerade transportmiljön.

(1) De olika nyckelåtgärderna skall samordnas med generiska tekniker för järnvägs- och vägtransporter.
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— Innovativa idéer för fordon med användning av nya material och konstruktionstekniker
med tonvikt på förbättrad säkerhet (inklusive viktminskning och krocksäkerhet), återvinning och minskning av samtliga livscykelkostnader.
— Samspelet människa-fordon i väg- och järnvägsfordon samt innovativa metoder för att
anpassa järnvägsbaserade system till nya behov.
— Utveckling av avancerade, säkra, miljövänliga och effektiva fartyg.
— Utnyttjande av havet och de inre vattenvägarna som ett ekonomiskt och säkert sätt att
transportera varor och passagerare (inbegripet avancerad hamninfrastruktur) genom att
maximera fartygens prestanda och driftskompatibilitet i samverkan med nyckelåtgärden
om ett ”hållbart system för rörlighet och intermodalitet”.
— Teknik för havsstudier, havsobservation och hållbart utnyttjande av havets energi och
mineralresurser, inbegripet offshore- och undervattensteknik, obemannade farkoster och
undervattensakustik.
iv) N y a p e r s p e k t i v f ö r l u f t f a r t e n
Syftet med denna nyckelåtgärd är att hjälpa gemenskapen att befästa sin ställning inom
denna sektor genom att utveckla dess kompetens när det gäller den mest avancerade
luftfartstekniken på ett miljövänligt sätt. Den skall omfatta följande prioriterande områden:
— Utveckling och demonstration av avancerad teknik för integrerad konstruktion och
tillverkning samt minskning av energiförbrukning, utsläpp och buller för olika flygplanstyper.
— Teknisk och ekonomisk möjlighet att tillverka den nya generationen flygplanstyper samt
teknik som är av avgörande betydelse för detta, inbegripet avancerade system och delar
av system.
— Utveckling av teknik för att förbättra driftssäkerhet och effektivitet, inbegripet integrering av flygtrafikstyrningsteknik ombord, samordnat med andra transportrelaterade
nyckelåtgärder.

b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art
Arbetet skall inriktas på följande åtgärder inom den prioriterade forskning som behövs för att
förstärka den europeiska konkurrenskraften och livskvaliteten:
— Stöd till utvecklingen av nya och förbättrade industrimaterial och dessa materials tillverkningsprocess: material som tål höga temperaturer och högt tryck (t.ex. för energiframställning
och motorer), lätta material (för transport och konstruktion), funktionella material (optiskelektroniska, biomaterial, sensorer) utformade och utvecklade med tanke på att de skall vara
lätta att återvinna; teknik för ytor och gränssnitt liksom nanoteknik och strålningsteknik.
— Säkerställande av att europeiska normerings- och provningslaboratorier tillhandahåller enhetlig mätning och provning som motsvarar de mätningar som Europas större handelspartner
utför, genom att göra teknisk provning tillgänglig, liksom redskap för certifierade referensmaterial och mätinstrument som skall användas i medlemsstaterna för att garantera överensstämmelse med gemenskapsdirektiv och genom att stödja standardisering och certifiering,
vilket inbegriper bedrägeribekämpning samt åtgärder för att säkerställa kvaliteten på produkter och tjänster.
— Utvecklande av nya och förbättrade material och produktionsmetoder inom stålområdet.

c) Stöd till infrastrukturer för forskning
I enlighet med de allmänna mål som skisseras ovan bör verksamheten inriktas på exempelvis
datorcentrum för forskning, högeffektvindtunnlar, laboratorier och anläggningar för mätning och
provning samt specialiserade databaser.
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TEMA 4
ENERGI, MILJÖ OCH HÅLLBAR UTVECKLING

Vid genomförande av unionens politik är det viktigt med forskning och teknisk utveckling på
energi- och miljöområdet och en hållbar förvaltning av ekosystemresurserna. Om den
erforderliga kunskapen och tekniken utnyttjas, blir det möjligt att tillgodose ett stort antal
olika behov. Resultaten av denna forskning kommer att bilda underlag för den politik som
utarbetas på gemenskapsnivå eller som följer av internationella fördrag.
Målet går hand i hand med en ekonomisk utveckling och industriell konkurrenskraft som
respekterar miljön och livskvalitet. Det krävs rena, effektiva, ekonomiska och diversifierade
energisystem och energitjänster, inbegripet att teknik för ny och förnybar energi införs. Dessa
bör särskilt bidra till en betydande minskning av utsläppen av CO2 och andra växthusgaser.

På miljö- och energiområdet är sambandet mellan forskning och teknisk utveckling starkt, men det
rör sig fortfarande om skilda områden som var för sig kräver särskilda finansiella och administrativa
arrangemang.

A. Miljö och hållbar utveckling

a) Nyckelåtgärder
i)

Hållbar förvaltning av vatten och vattenkvalitet
Denna nyckelåtgärd syftar till att ge den kunskap och teknik som behövs för en rationell
förvaltning av vattenresurser för hushållens, industrins och jordbrukets behov. Bland de
prioriterade områdena återfinns
— behandlings- och reningsteknik för att förhindra förorening, rena vatten och använda
och/eller återanvända vatten på ett rationellt sätt (inbegripet slutna kretslopp, säkra
distributionssystem); helhetsstrategi för förvaltning av vattenresurser och våtmarker,
— teknik för övervakning och förebyggande av miljöförorening, skydd och förvaltning
av grund- och ytvattenresurser, inbegripet ekologiska kvalitetsaspekter,
— system för tillsyn, tidig varning och kommunikation,
— teknik för reglering och förvaltning av bestånd och teknik för arida och semiarida
områden och regioner med vattenbrist.

ii)

Global förändring, klimat och biologisk mångfald
Denna nyckelåtgärd syftar till att utveckla den vetenskapliga och tekniska grunden och
verktygen för genomförande av gemenskapspolitik, särskilt EG:s handlingsprogram för
miljön och strategin för biologisk mångfald samt att stödja de forskningsåtaganden som
går tillbaka på internationella fördrag och konventioner som undertecknats av Europeiska gemenskapen och dess medlemsstater. På det hela taget är nyckelåtgärden ämnad att
öka förståelsen på dessa områden för att bidra till att uppnå gemenskapsmålet för
hållbar utveckling, där så är möjligt i samverkan med industrin. De prioriterade
områdena för detta är
— att förstå, spåra, bedöma och förutse globala förändringsprocesser med tyngdpunkt
på orsaker och verkan på europeisk och lokal nivå med hänsyn till såväl naturfenomen som antropogena fenomen och inom ramen för det hållbara utnyttjandet av
naturresurserna. Naturvetenskap, socio-ekonomisk vetenskap och vid behov kulturvetenskap skall utnyttjas,
— att främja bättre förståelse för ekosystemen på land och i havet och samspelet mellan
dessa och andra ekosystem,
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— att utarbeta scenarier och strategier för att förebygga, bromsa och möjliggöra
anpassning till globala miljöförändringar och klimatförändringar samt bevara den
biologiska mångfalden inom ramen för en hållbar utveckling,
— att stödja utvecklingen av det europeiska deltagandet i de globala observationssystemen för klimat, för ekosystemen på land (inklusive den biologiska mångfalden) och
för världshaven (t.ex. EuroGOOS).

iii) H å l l b a r a m a r i n a e k o s y s t e m
Syftet med denna nyckelåtgärd är att främja hållbar integrerad förvaltning av marina
resurser och att bidra till de marina aspekterna i det femte ramprogrammet om miljön.
De synergieffekter som finns i förhållande till andra relevanta verksamhetsområden i
ramprogrammet skall säkerställas med hjälp av en särskild samordningsmekanism.
Forskningen skall vara inriktad på
— att utveckla den vetenskapliga kunskapsbas om marina processer, ekosystem och
samspel som är nödvändig för ett hållbart utnyttjande av den marina miljön och dess
resurser,
— att minska den påverkan som mänsklig verksamhet har på den biologiska mångfalden och på ett hållbart funktionssätt på de marina ekosystemen och att utveckla den
teknik som krävs för att underlätta ett säkert, ekonomiskt och samtidigt hållbart
utnyttjande av de marina resurserna,
— att övervaka och hantera kustprocesser för att dämpa effekterna av föroreningar,
översvämningar och erosion, särskilt längs känsliga kuststräckor och att underlätta
återvinning av mark från havet,
— att möjliggöra praktiskt fungerande förutsägelser om miljörestriktioner för säker och
hållbar offshoreverksamhet, inklusive det som krävs för ett lämpligt marint övervakningssystem.

iv) M o r g o n d a g e n s s t a d o c h k u l t u r a r v e t
Syftet med denna nyckelåtgärd är en harmonisk utveckling av medborgarnas stadsmiljö
ur global, innovativ och resursbesparande synvinkel och på ett miljömässigt sunt sätt
med hjälp av avancerade organisationsmodeller som särskilt förenar förbättrad livskvalitet och återupprättad social jämvikt med skydd, bevarande och berikande av kulturarvet
för hållbart utnyttjande av dess socio-ekonomiska möjligheter när det gäller sysselsättning och turism. Åtgärden skall inriktas på följande prioriterade områden:
— Nya modeller för en hållbar utveckling av europeiska städer och stadsregioner,
utarbetande av socio-ekonomiska scenarier på medellång och lång sikt samt forsknings-, utvecklings- och demonstrationsverksamhet som särskilt inriktas på att stödja
och gynna ekonomisk konkurrenskraft, stadsplanering och arkitektur, social integration, säkerhet, effektiv och återhållsam energianvändning (särskilt i byggnader och
transporter i städerna) och informationsnät (begreppet ”digitala städer”).
— Utveckling och demonstration av teknik och produkter för diagnostik, skydd,
bevarande, restaurering och hållbart utnyttjande av det europeiska kulturarvet, med
inriktning både på rörliga och fasta kulturtillgångar, för att öka deras värde och
livskvaliteten.
— Utveckling och demonstration av teknik för ekonomiskt, rent, effektivt och hållbart
bevarande, återställande renovering och byggande, särskilt av stora byggnadskomplex.
— Jämförande bedömning och kostnadseffektivt genomförande av strategier för hållbara transportsystem i stadsmiljö.

b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art
— Kamp mot stora naturkatastrofer och tekniska risker genom utveckling av metoder för
prognoser, förebyggande, konsekvensbedömning och lindring av konsekvenserna.
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— Utveckling av generisk teknik för övervakning av jorden, särskilt satellitteknik (1) för
miljöövervakning och förvaltning av resurser och ekosystem.
— Studier av de socio-ekonomiska aspekterna av utvecklingen av miljöförändringar med sikte på
en hållbar utveckling (inverkan på samhället, ekonomin och sysselsättningen).

c) Stöd till infrastrukturer för forskning
Verksamheten bör i överensstämmelse med de allmänna målen ovan vara inriktad på exempelvis
databaser, havsforskningsanläggningar och datorcentra för klimatstudier.

B. Energi
a) Nyckelåtgärder (2)
i) R e n a r e e n e r g i s y s t e m , i n b e g r i p e t f ö r n y b a r a e n e r g i k ä l l o r
Denna nyckelåtgärd syftar till att minimera miljöpåverkan från energiproduktionen och
energianvändningen i Europa. Åtgärder kommer att vidtas för att söka efter renare och
framför allt förnybara energikällor och minska miljöpåverkan från den nuvarande
användningen av fossila bränslen. Arbetet skall inriktas på följande prioriterade områden:
— Storskalig framställning av elektricitet och/eller värme med minskade CO2-utsläpp från
kol, biomassa och andra bränslen, inbegripet kraftvärmekombinat.
— Utveckling och demonstration, inbegripet för decentraliserad framställning, av de
viktigaste nya och förnybara energikällorna, särskilt teknik för biomassa, bränsleceller,
vindkraft och solenergi.
— Integrering av nya och förnybara energikällor i energisystemen.
— Kostnadseffektiv miljövänlig teknik för energiproduktion.
ii) E k o n o m i s k o c h e f f e k t i v e n e r g i f ö r e t t k o n k u r r e n s k r a f t i g t E u r o p a
Denna nyckelåtgärd har till syfte att ge Europa tillförlitlig, effektiv, säker och ekonomisk
energiförsörjning till gagn för dess medborgare, för samhället och industrins konkurrenskraft. Åtgärder behöver vidtas i varje led i energiomloppet – produktion, distribution och
slutanvändning – för att förbättra effektiviteten och minska kostnaderna. Arbetet skall
inriktas på följande prioriterade områden:
— Teknik för rationell och effektiv slutanvändning av energi.
— Teknik för överföring och distribution av energi.
— Teknik för lagring av energi på såväl makro- som mikronivå.
— Förbättrad effektivitet vid utforskning, utvinning och produktion av kolväten.
— Förbättrad effektivitet för nya och förnybara energikällor.
— Utarbetande av scenarier om tillgång och efterfrågan i fråga om system för ekonomi/
miljö/energi och samspelet mellan dessa och analys av kostnadseffektiviteten (på
grundval av total livskostnad) och alla energikällors effektivitet.

b) Forskning och verksamhet för teknisk utveckling av generisk art
— Studium av de socio-ekonomiska aspekterna på energin med avseende på en hållbar
utveckling (inverkan på samhället, ekonomin och sysselsättningen).
(1) Den verksamhet som rör tillämpning av ”rymdteknik” inom vart och ett av de tematiska programmen skall samordnas
särskilt.
(1) Verksamheterna på detta område skall på lämpligt sätt nära samordnas med det femte ramprogrammet för Euratom
om forskning och utbildning, varvid det fullt ut skall respekteras att dessa två program i rättsligt hänseende är
oberoende av varandra.
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2. ANDRA VERKSAMHETEN

ÖVERGRIPANDE TEMA: ”ATT BEKRÄFTA GEMENSKAPSFORSKNINGENS INTERNATIONELLA ROLL”

Det huvudsakliga målet för detta övergripande tema är att främja internationellt vetenskapligt
och tekniskt samarbete, att stärka gemenskapens kapacitet på det vetenskapliga och tekniska
området, att på ett allmänt sätt främja vetenskaplig kvalitet i ett större internationellt
sammanhang och att bidra till att genomföra gemenskapens politik för yttre förbindelser,
varvid även nya medlemmars anslutning skall beaktas.

De allmänna målen för det internationella vetenskapliga samarbetet är
— att främja vetenskapligt och tekniskt samarbete mellan företag, organisationer och forskare
utanför och inom gemenskapen i syfte att uppnå betydande, ömsesidiga och balanserade fördelar,
med beaktande av de olika behov och villkor som gäller för enskilda grupper av länder och
regioner, samtidigt som skyddet av immateriell äganderätt tillgodoses,
— att underlätta för forskningscentra och företag etablerade inom gemenskapen att få tillgång till
den vetenskapliga och tekniska kompetens som finns utanför gemenskapen och som är av
intresse för gemenskapen,
— att förstärka gemenskapsforskningens ställning och roll på det internationella planet på området
vetenskap och teknik samt främja en europeisk vetenskaplig och teknisk kultur,
— att förbereda anslutningen av nya medlemsstater t.ex. genom att uppmuntra dem att ansluta sig
fullt ut till ramprogrammet, att bidra till stabiliseringen av FTD-potentialen i länderna i Centraloch Östeuropa i allmänhet samt i de nya oberoende staterna i före detta Sovjetunionen (NIS), att
stödja och utveckla partnerskapet mellan Europa och Medelhavsområdet och att bidra till en
varaktig ekonomisk, social och vetenskaplig utveckling i utvecklingsländerna,
— att hjälpa europeiska forskningsaktörer att erhålla information och vinna erfarenhet om
forskningskapacitet, forskningsverksamhet och forskningsprioriteringar i industrialiserade tredje
länder samt i ”nya tillväxtekonomier” för att öka gemenskapsindustrins konkurrenskraft och
stärka dess position på nya marknader.
Internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete kommer att genomföras på grundval av
samarbetsavtal, när sådana finns, och genom detta övergripande internationella samarbetsprogram
samt genom åtgärder som vidtas inom andra program i detta ramprogram.

A. Särskilda insatser inom programmet för ”internationellt samarbete”
På grundval av den samarbetspolitik inom specifika områden som gemenskapen för tillsammans
med sina olika potentiella partner kommer tre kategorier av insatser med särskild internationell
prägel att genomföras, insatser som är knutna till de särskilda problem som dessa länder står
inför och som ramprogrammets övriga verksamhet inte riktar sig mot. Endast dessa insatser
kommer att finansieras genom det särskilda programmet för internationellt samarbete.

a) Samarbete med vissa kategorier av tredje land
— Stater i föranslutningsskedet: främjande av deras centra med särskild kompetens, åtgärder
för att underlätta deltagande i ramprogrammets övriga program, inklusive genom samarbetsnätverk.
— NIS samt de länder i Central- och Östeuropa som inte befinner sig i föranslutningsskedet:
stöd till deras potential för forskning och teknisk utveckling (inklusive genom INTAS för
NIS, under förutsättning att medlemsstaterna ingår ett nytt avtal om att fortsätta),
samarbete på områden av ömsesidigt intresse (inklusive satellittillämpningar, regionala
problem förknippade med miljö och hälsa).
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— Partnerländerna i Medelhavsområdet: genom gemensamma åtgärder förbättra deras
FTD-kapacitet och främja innovation, samarbete på områden av ömsesidigt intresse,
särskilt regionala aspekter på Medelhavet, inbegripet miljöaspekter, stöd till den socioekonomiska utvecklingen, inklusive den i städerna, övergång till informationssamhället
och bevarande av det kulturella arvet, åtgärder för att underlätta deltagande i ramprogrammets övriga program, inklusive genom samarbetsnätverk.
— Utvecklingsländer: en politisk dialog om behov och prioteringar inom FTD kommer att
inledas med grupper av länder och regioner. Samarbetsåtgärder kommer särskilt att
planeras för följande områden: mekanismer och villkor för hållbar utveckling, hållbar
förvaltning och användning av naturresurser, inklusive jordbruksproduktion och aspekter
på miljö och energi, hälsa, kost och livsmedelsförsörjning.
— Nya tillväxtekonomier och industrialiserade länder: utbyte av forskare, anordnande av
seminarier, åtgärder för att främja partnerskap och öka ömsesidig tillgång till varandras
FTD-verksamhet, inklusive genom avtal om vetenskapligt och tekniskt samarbete, där så
är lämpligt.

b) Forskarutbildning
Ett stipendiesystem skall införas, för att ge unga forskare från utvecklingsländer, Medelhavsländer och nya tillväxtekonomier möjlighet att samarbeta i laboratorier inom gemenskapen
när det gäller särskilda projekt inom ramprogrammet. Ett annat stipendiesystem kommer att
erbjudas ett begränsat antal unga forskare från gemenskapen för att ge dem möjlighet att i
tredje länder arbeta i industriinriktade laboratorier av högsta kvalitet på områden av särskilt
intresse för gemenskapen.

c) Samordning
Samordning med COST:s åtgärder samt stöd till förvaltningen av COST, samordning med
Eureka och med internationella organisationer som berörs av forskningsverksamhet, samordning av verksamheter som bedrivs inom ramprogrammets övriga program – både inbördes
och med dem som bedrivs inom gemenskapens övriga samarbetsverksamhet (i synnerhet
Phare, Tacis och Meda) samt med medlemsstaternas samarbetsåtgärder.

B. Internationellt samarbete som utförs inom ramprogrammets övriga verksamheter

Enheter från tredje länder kan delta i de särskilda programmen i huvudsak på följande två
sätt:
— Programdeltagade grundat på en fullständig anslutning till ramprogrammet: deltagande av
enheter från tredje land på liknande villkor som enheter från medlemsstaterna. En fullständig
anslutning av stater i föranslutningsskedet kan underlättas genom lämpliga degressiva
finansieringsmekanismer, med användning, där så beslutas, av andra relevanta gemenskapsinstrument (t.ex. Phare). För andra stater i föranslutningsskedet, som tillkännager att fullständigt deltagande i ramprogrammet ännu inte är möjligt för dem, skulle partiell anslutning med
ett eller flera fullständiga särskilda program kunna tänkas.
— Deltagande i särskilda program på projektbasis: om ett bilateralt eller multilateralt samarbetsavtal är nödvändigt med hänsyn till gemenskapens intresse för att ge tillträde till program av
hög kvalitet i tredje land samt lämpliga IPR-arrangemang skall deltagande i enstaka projekt
vara beroende av att ett sådant avtal har ingåtts. Deltagande enheter från tredje länder skall i
princip inte få utnyttja fonder som hör till dessa program utom i de fall där det kan styrkas
att det ligger i gemenskapens intresse.
De närmare villkoren enligt vilka enheter från tredje land och organisationer som sysslar med
forskning kan delta i ramprogrammet, inklusive finansiella arrangemang, skall särskilt anges i
det beslut som skall antas i enlighet med artikel 130j i fördraget.
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3. TREDJE VERKSAMHETEN

ÖVERGRIPANDE TEMA ”FRÄMJANDE AV INNOVATION OCH UPPMUNTRAN AV SMÅ
OCH MEDELSTORA FÖRETAGS DELTAGANDE”

Innovation är en nyckelfaktor för industrins konkurrenskraft, för en hållbar social och
ekonomisk utveckling och för att skapa sysselsättning. Målet är att främja innovativ
verksamhet, inbegripet bildande av innovativa företag, att underlätta spridning och utnyttjande av forskningsresultat samt att stödja tekniköverföring.
Små och medelstora företag är viktiga vektorer och aktörer vid innovation. En utveckling av
små och medelstora företag kan väsentligt bidra till ekonomisk och social utveckling, ny
ekonomisk verksamhet, nya arbetstillfällen och konkurrenskraft. Små och medelstora företag
bör utan svårighet få tillgång till den avancerade teknik som de behöver och till de
möjligheter som gemenskapens och medlemsstaternas forskningsprogram erbjuder.

Främjande av innovation och av små och medelstora företags deltagande har nära samband med
varandra, även om de inte är helt synonyma. Detta tema skall därför i så hög grad som möjligt
förverkligas genom en gemensam åtgärd som täcker båda dessa områden. Dessutom skall verksamheten inom programmet utgöra ett komplement till den verksamhet som pågår i medlemsstaterna
och till verksamhet inom andra delar av ramprogrammet för att främja innovation och små och
medelstora företags deltagande och verksamheten inom programmet skall därför stödja, komplettera
och när så är lämpligt ge riktlinjer för dessa olika insatser.

A. Allmänna mål
a) Främjande av innovation
— Hjälpa till att genomföra en innovationspolitik i Europeiska unionen, särskilt genom att
bidra till att en miljö skapas som gynnar innovation.
— Öka allmänhetens kännedom om fördelarna med innovation.
— Förbättra den inom ramprogrammet bedrivna forskningsverksamhetens ekonomiska och
sociala inverkan genom att säkerställa en bättre spridning och utnyttjande av forskningsresultaten samt överföra och sprida teknik från olika källor, samtidigt som kundernas och
användarnas behov beaktas.
— Främja programdeltagarnas (särskilt små och medelstora företags) tillgång till verktyg som
stöder innovation genom att ge råd och upplysningar.
b) Uppmuntran av små och medelstora företags deltagande
— Stimulera små och medelstora företags deltagande i forskningsprogram samt tekniköverföring till små och medelstora företag – såväl sådana företag som är verksamma inom
forskning och högteknologi som sådana som har få eller inga möjligheter till forskning
men som har mycket stora tekniska behov och förmåga att tillgodogöra sig ny teknik.
Hjälpa små och medelstora företag i hela Europeiska unionen att utveckla sin tekniska
förmåga, samtidigt som små och medelstora företags särskilda problem i mindre gynnade
regioner beaktas.
— Hjälpa små och medelstora företag att bilda gränsöverskridande nätverk och partnerskap
för att kunna tillgodogöra sig samt sprida ny teknik.
— Uppmuntra utveckling av gränsöverskridande förbindelser mellan små och medelstora
företag, storföretag, forskningscentrum och universitet.

B. Åtgärder som är specifika för det övergripande programmet
a) Främjande av innovation
— I samverkan med de andra programmen inom ramprogrammet identifiera och sprida
lämpliga mekanismer som under den tid projekten pågår underlättar utnyttjande, privatfi-
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nansiering och överföring av teknik och uppnådda resultat, samtidigt som ett skydd
säkerställs för den kunskap som erhållits.
— Utveckla, godkänna och införa metoder för tekniköverföring, vilka omfattar innovationens tekniska, ekonomiska och sociala aspekter och när så är nödvändigt över gränserna
sprida och utnyttja resultat som inte härrör från temaprogrammen (med hänsyn till vad
som särskilt kännetecknar varje enskild verksamhetssektor).
— Samordna de undersökningar och analyser som genomförs inom olika fora och integrera
resultaten av dessa i syfte att fastställa en gemensam referensram för innovationspolitiken.

b) Uppmuntran av små och medelstora företags deltagande
— Anordna en enda kompletterande ingång för små och medelstora företag – det gäller alla
forskningsprogram inom kommissionens olika avdelningar, genom att utnyttja befintliga
stödnätverk i medlemsstaterna, utforma och handha gemensamma redskap som underlättar små och medelstora företags deltagande i programmen (ett så fullständigt utnyttjande
som möjligt av elektroniska metoder för att ta fram informationsunderlag, lägga fram
förslag, ”help line”, specialiserade interna nät (Intranet) för att stimulera små och
medelstora företags deltagande i innovation osv.). Tillhandahålla information om program
och ge utbildning i hur man utarbetar förslag. Öka berörda små och medelstora företags
engagemang i rådgivning och utvärdering. Säkerställa ett strukturerat och snabbt system
för återkoppling till alla sökande. Hjälpa till att bilda konsortier.
— Hjälpa små och medelstora företag att identifiera sina nuvarande och framtida tekniska
behov och tillhandahålla information och råd för att tillfredsställa dessa behov.

c) Gemensamma insatser för nyskapande/små och medelstora företag
— Vidta insatser på gemenskapsnivå för att rationalisera och samordna sådana nätverk som
ger information om och stöd till gemenskapens forsknings- och innovationsverksamhet. I
samråd med övriga program inom ramprogrammet förvalta stödnätverket för innovation
och tekniköverföring genom att på bästa sätt utnyttja innovationsknutpunkterna och
CRAFT-kontaktpunkterna. Konsolidera de mekanismer som används för att samla in och
sprida information. t.ex. informationstjänsten CORDIS.
— Tillhandahålla information och råd samt pilotverksamhet inom
— immateriell äganderätt,
— tillgång till privatfinansiering, särskilt till riskkapitalfonder,
— bildande av nya innovationsföretag, särskilt via europeiska organisationer och fonder.
(Europeiska investeringsfonden, Europeiska investeringsbanken och Eurotech Capitalplanen).
Målet med pilotverksamheten skall vara att förbättra de befintliga upplysnings-, rådgivnings- och analysmöjligheterna, att underlätta tillgången till befintliga offentliga och
privata instrument på nationell eller gemenskapsnivå utan att ge finansiella bidrag till
företag eller upprätta ett konkurrerande finansiellt instrument.
— I samverkan med ramprogrammets övriga program identifiera och främja bästa praxis när
det gäller innovation.

C. Samspel med liknande insatser inom ramprogrammets övriga verksamhet

a) Främjande av nyskapande
— Uppmuntra förberedelsearbete som syftar till utnyttjande och spridning av resultat under
forskningsfasen.
— Säkerställa att den innovationsfrämjande verksamhet som pågår enligt andra program
överensstämmer med den som pågår enligt detta program.
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— Samordna verksamheten för de ”innovativa enheter” som skall inrättas enligt temaprogrammen, i syfte att integrera innovationsdimensionen när programmen genomförs (t.ex.
vid val och övervakning av projekt) och när så är lämpligt säkerställa uppföljningen av
tekniköverföring, inbegripet projekt för tekniköverföring med demonstrationsvärde.

b) Uppmuntran av små och medelstora företags deltagande
Lämna stöd till små och medelstora företags deltagande i den FTU- och demonstrationsverksamhet som skall genomföras enligt programmen, på följande sätt:
— ”Samordnad forskningsverksamhet” som gör det möjligt för minst tre av varandra
oberoende små eller medelstora företag från minst två medlemsstater att gemensamt
överlåta lösningen av sina gemensamma tekniska problem till utomstående rättssubjekt
med lämplig forskningskapacitet.
— Verksamhet som stöder och uppmuntrar små och medelstora företags deltagande i projekt
för samarbetsforskning och kooperativ forskning (t.ex. på grundval av bidrag till
förberedandeundersökningar) med beaktande av små och medelstora företags behov av ett
smidigt och lättillgängligt stödsystem.
Lämna stöd som säkerställer och förbättrar resultatens spridning och utnyttjande inom de
tematiska programmen.

4. FJÄRDE VERKSAMHETEN

ÖVERGRIPANDE TEMA ”ATT FÖRBÄTTRA DEN MÄNSKLIGA FORSKNINGSPOTENTIALEN SAMT DEN SOCIOEKONOMISKA KUNSKAPSBASEN”

Världen grundas allt mer på kunskap. Gemenskapens främsta tillgång på detta område är
kvaliteten hos dess forskare, ingenjörer och tekniker. Målet är att bevara och bidra till att
utveckla denna kunskapspotential genom mer stöd till forskarnas utbildning och rörlighet och
genom att stärka tillgången till forskningens infrastrukturer.
Gemenskapens solida forskningstradition inom social och ekonomisk vetenskap och humaniora måste också tas i anspråk för att identifiera ekonomiska och sociala trender och krav,
både nu och i framtiden, i syfte att bidra till gemenskapens konkurrenskraft och dess
medborgares livskvalitet.

A. Allmänna mål
De allmänna målen för denna verksamhet, som skall genomföras tillsammans med därtill
relaterad verksamhet på annat håll inom ramprogrammet, riktar in sig på två huvudsakliga
verksamhetsområden, nämligen att förbättra den mänskliga forskningspotentialen och att stärka
den socio-ekonomiska kunskapsbasen. Med detta som mål kommer åtgärder att vidtagas för att
— utveckla gemenskapens mänskliga forskningspotential, varvid särskilda ansträngningar skall
göras för att säkerställa likvärdig tillgång för och en bättre balans mellan män och kvinnor,
särskilt genom forskarnas utbildning och rörlighet så att bland annat bidrag lämnas till
insatser för att skapa nya arbeten,
— stärka tillgången till forskningens infrastrukturer,
— bidra till att göra gemenskapen till en attraktiv plats för forskare och gynna europeisk
forskning internationellt samt främja en europeisk vetenskaplig och teknisk kultur,
— genom en särskild nyckelåtgärd förstärka den socio-ekonomiska kunskapsbasen, för en bättre
förståelse av det europeiska samhällets viktigaste problem,
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— hjälpa till att utveckla vetenskaplig och teknisk politik och annan gemenskapspolitik.

B. Insatser som är specifika för det övergripande programmet

a) Förbättra den mänskliga forskningspotentialen
Stöd till forskarnas utbildning och rörlighet
Insatserna skall omfatta
— bildande av nätverk för forskningsutbildning för högkvalitativa projekt, däribland på nya
forskningsområden, inom ämnen som forskarna fritt väljer. Tonvikten skall ligga på
utbildning och utveckling av unga forskare före och efter avlagd doktorsexamen,
— införande av ett enhetligt system för Marie Curie-stipendier, med tonvikt på individuella
stipendier för unga högkvalificerade forskare med nödvändig forskningserfarenhet, för
ämnen som valts av forskarna själva.

Bland ytterligare och kompletterande projekt ingår
— industristipendier som utdelas till och gemensamt finansieras av företag (däribland små
och medelstora företag) för utbildning av unga forskare,
— utvecklingsstipendier för att bidra till utveckling av forskningskapacitet på hög nivå i
mindre gynnade områden i gemenskapen,
— stipendier till erfarna forskare, för att främja rörligheten mellan industrin och den
akademiska världen,
— stöd till doktorander för att under kortare tid utnyttja en utbildningsplats.

Att förstärka tillgången till forskningens infrastrukturer
Huvudsyftet är att förstärka tillgången till forskningens infrastrukturer (stora anläggningar,
nätverk mellan utspridda anläggningar, kompetenscentrum för infrastrukturer) i den mån
sådana åtgärder inte vidtas genom annan verksamhet inom ramprogrammet. Av den
anledningen planeras åtgärder som skall hjälpa forskarna att få tillgång över gränserna till
infrastrukturer som har intresse för hela gemenskapen genom att de är ovanliga och/eller av
speciell karaktär, inbegripet i förekommande fall, kompletterande åtgärder som stöd till
upprättande av nätverk mellan infrastrukturens operatörer samt till närliggande forskningsprojekt.

Att främja vetenskaplig och teknisk kvalitet
Målet är här att genom utbyte stimulera vetenskaplig och teknisk kvalitet och att göra mesta
möjliga av forskningens landvinningar. Verksamheten skall bygga på och komplettera
nationell verksamhet och omfatta stöd till vetenskapliga konferenser på hög nivå, användning
av nätverk mellan forskare från gemenskapen, vilka är verksamma utanför gemenskapen, och
forskare inom gemenskapen, utmärkelser för forskningsarbete på hög nivå och verksamhet
som skall öka allmänhetens medvetande och göra information om viktiga vetenskapliga
frågor tillgänglig för allmänheten på gemenskapsnivå, bland annat via elektroniska nät.

b) Nyckelåtgärd: Att förbättra den socio-ekonomiska kunskapsbasen
Syftet med denna nyckelåtgärd är att definiera grunden för sysselsättningsskapande social,
ekonomisk och kulturell utveckling och för uppbyggnad av ett europeiskt kunskapssamhälle.
Den omfattar ett antal ämnen med anknytning till ramprogrammets allmänna mål. Arbetet
skall inriktas på
— en analys av strukturella, demografiska och sociala förändringar, däribland yttringarna av
främlingsfientlighet, rasism och migration i Europa och dessas inverkan på den ekonomiska utvecklingen, den sociala integrationen och det sociala skyddet,
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— förhållandet mellan den tekniska utvecklingen, sysselsättningen och samhället, inbegripet
arbetsvillkoren och arbetskraftens kompetens, samt innovation inom utbildning och
yrkesutbildning, inbegripet yrken som växt fram under senare tid,
— en analys av de europeiska institutionernas, styrelseskickens och medborgarskapets i
förändring stadda roll under den europeiska integreringen med beaktande av påverkan
från kulturen, medierna och den sociala och rättsliga miljön,
— ett bekräftande av nya utvecklingsmodeller som främjar tillväxt, sysselsättning, social och
ekonomisk sammanhållning och livskvalitet med beaktande av utvecklingen av tjänster
och den immateriella ekonomin.
c) Andra verksamheter kommer att bedrivas för att stödja utvecklingen av politiken för
vetenskap och teknik
Målet är att stödja utvecklingen av den specifika kunskapsbas i fråga om europeisk politik för
vetenskap och teknik som behövs för beslutsfattare och andra användare. Denna åtgärd, som
bygger på och kompletterar nationell och internationell verksamhet, skall omfatta utformning
av lämpliga och jämförbara indikatorer, teknisk bevakning och bedömning, strategisk analys
av särskilda policyfrågor och vid behov främjande av informations- och erfarenhetsutbytet
mellan beslutsfattare och forskare.

C. Växelverkan med liknande insatser inom annan verksamhet i ramprogrammet
Denna verksamhet skall omfatta den samordning, det stöd och de åtföljande åtgärder som krävs
för att garantera överensstämmelse med andra åtgärder som vidtas inom ramprogrammet, vilka
hänför sig till mål och verksamhet i detta program. Programmet kommer också att, genom
lämpliga kontroll- och samordningsmekanismer, garantera ett adekvat införande av socioekonomiska och strategiska överväganden i forskningsverksamheten i temaprogrammen.
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BILAGA III

FEMTE RAMPROGRAMMET (1998–2002)
BELOPP OCH FÖRDELNING

Miljoner ecu
(i löpande priser)

Indirekta insatser
— Första verksamheten

10 039

— Andra verksamheten

458

— Tredje verksamheten

350

— Fjärde verksamheten

1 205

Direkta insatser (1)

688
Högsta totalbelopp

12 740

(1) Att utföras av GFC.

Miljoner ecu

Preliminär fördelning mellan temana i den första verksamheten:
— Livskvalitet och förvaltning av de levande resurserna

2 239

— Ett användarvänligt informationssamhälle

3 363

— Konkurrenskraftig och hållbar tillväxt

2 389

— Energi, miljö och hållbar utveckling
— Miljö och hållbar utveckling

1 044

— Energi

1 004
10 039
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BILAGA IV

REGLER FÖR GEMENSKAPENS FINANSIELLA DELTAGANDE

Gemenskapen skall bidra finansiellt till de verksamheter inom forskning och teknisk utveckling, inbegripet
demonstration, hädanefter kallad ”indirekta FTD-insatser”, som genomförs inom ramen för de särskilda
program som ingår i ramprogrammet. Dessutom skall den genomföra direkt forsknings- och utvecklingsverksamhet på de områden som omfattas av ramprogrammet, hädanefter kallad ”direkta FTD-insatser”.

1. Indirekta FTD-insatser
De indirekta FTD-insatserna omfattar insatser med kostnadsdelning, som kommer att bli det vanligaste
sättet att genomföra de särskilda programmen, liksom utbildningsstipendier, stöd till nätverk, samordnad verksamhet och kompletterande åtgärder.
a) Insatser med kostnadsdelning
— Projekt inom området forskning, teknisk utveckling och demonstration samt samordnade
FTU-/demonstrationsprojekt.
— Projekt inom området forskning och teknisk utveckling: projekt som är utformade för att nya
kunskaper skall erhållas som kan vara till nytta när det gäller att utveckla nya eller avsevärt
förbättra befintliga produkter, förfaranden och/eller tjänster och/eller tillgodose gemenskapspolitikens behov.
— Demonstrationsprojekt är projekt som syftar till att påvisa värdet av ny teknik som erbjuder
potentiella ekonomiska fördelar, men som inte kan marknadsföras direkt.
— Samordnade FTU-/demonstrationsprojekt är projekt som dels omfattar en del avseende
forskning och teknisk utveckling, och en del avseende demonstration.
— Ökad tillgång till infrastrukturer för forskning
Förutom stöd till forskningsinfrastrukturen inom andra indirekta FTD-insatser kommer stöd att
beviljas för att öka tillgången till forskningsinfrastrukturen genom ersättning för extrakostnaderna för att ta emot forskare från gemenskapen och tillhandahålla anläggningar.
— Teknologisk stimulans för att främja och underlätta de små och medelstora företagens deltagande
i FTD-verksamheterna:
”Kooperativa forskningsprojekt” är projekt som gör det möjligt för minst tre av varandra
oberoende små eller medelstora företag från minst två medlemsstater att gemensamt överlåta
lösningen av sina gemensamma tekniska problem till utomstående rättssubjekt med lämplig
forskningskapacitet.
”Forskningspremier” för att möjliggöra projektets förberedelsefas. Denna kan inbegripa genomförbarhetsstudier, valideringsprojekt, förberedelser och sökande efter partnerföretag under en
period på högst tolv månader.
b) Utbildningsstipendier
Utbildningsstipendier definieras inom ramen för den fjärde verksamheten (Marie Curie-stipendier).
Stipendier inom den första, den andra och den fjärde verksamheten skall innebära att stipendiaten
får ett bidrag som täcker vederbörliga kostnader för social välfärd, samt ett bidrag till resekostnader.
Det kommer också att finnas ett bidrag för värdinstitutionens stödberättigade kostnader, om denna
ligger i gemenskapen.
c) Stöd till nätverk för forskningsutbildning och temanätverk
— Nätverk för forskningsutbildning inom ramen för den fjärde verksamheten. Bidrag kommer att
beviljas för stödberättigade extrakostnader för uppbyggnad och förvaltning av nätverken.
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— Temanätverk är nätverk som samlar exempelvis tillverkare, användare, universitet, forskningscentra, organisationer och infrastrukturer för forskning kring ett angivet vetenskapligt och
tekniskt mål för att underlätta samordning av verksamheter och kunskapsöverföring. Bidrag
kommer att beviljas för stödberättigade extrakostnader för samordning och genomförande av
temanätverken.

d) Samlade åtgärder
De samlade insatserna skall utformas så att de samordnar FTD-projekt som redan erhåller stöd, i
syfte att sprida de erfarenheter som gjorts, förstärker de forskningsansträngningar som gjorts av
olika aktörer och på så sätt uppnår en kritisk massa, samt sprider forskningsresultaten och
informerar användarna.

e) Kompletterande åtgärder
Kompletterande åtgärder skall bidra till att de särskilda programmen genomförs eller bidra till
förberedelserna inför framtida verksamhet, så att de strategiska målen kan uppnås. Åtgärderna syftar
dessutom till att förbereda eller stödja övriga indirekta FTD-aktiviteter. Åtgärder som syftar till
saluföring av produkter, metoder eller tjänster, marknadsföringsåtgärder och försäljningsreklam är
undantagna.
I besluten om antagande av de särskilda programmen kan ovan beskrivna indirekta FTD-insatser
preciseras, kompletteras eller underkastas ytterligare villkor eller begränsningar.
Reglerna för företags, forskningscentras och universitets deltagande i indirekta FTD-insatser samt
spridningen av resultat anges i det rådsbeslut som skall fattas enligt artikel 130j i fördraget. Bidrag
som kan komma i fråga för ersättning kommer att definieras i det beslutet och anges i detalj, i
synnerhet i kontrakten.
Förutom de direkta FTD-insatser som beskrivs nedan skall GFC gradvis börja konkurrera om bidrag
till de indirekta FTD-insatserna i ramprogrammet.

2. Direkta FTD-insatser
De direkta FTD-insatser som skall genomföras av Gemensamma forskningscentret (GFC) omfattar
institutionella forskningsverksamhet och institutionell vetenskaplig och teknisk stödverksamhet. GFC
kan ge stöd inom områden där det förfogar över särskilda eller till och med unika sakkunskaper och
resurser i gemenskapen eller när det får i uppdrag att bedriva sådan verksamhet som är nödvändig för
att utforma och genomföra gemenskapens politik samt uppgifter som åligger kommissionen i kraft av
fördraget och som kräver GFC:s opartiskhet. GFC kommer att bedriva sin verksamhet i nära samarbete
med forskarsamhället och företagen i Europa.

3. Bidragsandelar
I besluten om antagande av de särskilda programmen för att genomföra det femte ramprogrammet får
ingen avvikelse göras från de finansieringsandelar som anges nedan, med undantag för vederbörligen
motiverade specialfall.
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Verksamhet

Andel ramprogrambidrag

Indirekta FTD-insatser:
FTD-projekt
Demonstrationsprojekt
Samordnade FTU-/demonstrationsprojekt

50 % av stödberättigade kostnader totalt (1) (2)
35 % av stödberättigade kostnader totalt (1) (2)
35 %–50 % av stödberättigade kostnader totalt (1) (2) (3)

Stöd till tillgång till forskningsinfrastrukturen

Högst 100 % av stödberättigade extrakostnader

Projekt för ”kooperativ forskning”

50 % av stödberättigade kostnader totalt (1)

”Forskningspremier”

75 % av stödberättigade kostnader totalt

Utbildningsstipendier

Högst 100 % av stödberättigade extrakostnader (4)

Nätverk för forskningsutbildning

Högst 100 % av stödberättigade extrakostnader

Temanätverk
Samordnade insatser

Högst 100 % av stödberättigade extrakostnader

Kompletterande åtgärder

Högst 100 % av stödberättigade kostnader totalt

Direkta FTD-åtgärder

100 % av kostnaderna

(1) Dessa andelar kan i enskilda fall behöva anpassas för att bli förenliga med gemenskapsramar för statligt stöd till
forskning och utveckling och med artikel 8 i WTO-avtalet om subventioner och utjämningsåtgärder.
(2) I det särskilda fallet med rättssubjekt som inte tillämpar analytisk bokföring kommer de stödberättigade
extrautgifterna till följd av forskningen att ersättas till 100 %.
(3) 35 % till demonstrationsdelen, 50 % till FTU-delen.
(4) Om det gäller industristipendier, skall dessa normalt uppgå till cirka 50 % av de stödberättigade utgifterna
totalt.

4. Gemensamma företag osv.
I alla beslut som fattas av rådet i enlighet med artikel 130o, enligt artikel 3.2 i detta beslut, kommer vid
behov reglerna för gemenskapens finansiella deltagande att fastställas.
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RÅDETS MOTIVERING
I.

INLEDNING

Den 2 maj 1997 lade kommissionen fram sitt förslag till Europaparlamentets och rådets
beslut om Femte ramprogrammet för Europeiska gemenskapens verksamhet inom området
forskning, teknisk utveckling och demonstration (1998–2002). Ett ändrat förslag lades
fram den 11 augusti 1997.

Detta förslag är grundat på artikel 130i.1 i EG-fördraget (1).

Europaparlamentet avgav sitt yttrande om förslaget den 18 december 1997.

Kommissionen lade fram ett andra ändrat förslag den 16 januari 1998.

II.

RÅDETS GEMENSAMMA STÅNDPUNKT

Rådet antog sin gemensamma ståndpunkt om förslaget om Femte ramprogrammet för
Europeiska gemenskapens verksamhet inom området forskning, teknisk utveckling och
demonstration den 23 mars 1998 (2).

Rådet har försökt att i största möjliga mån ta med förslagen från Europaparlamentet, för
att utforma en text som återspeglar ett samförstånd mellan de två lagstiftande organen
samtidigt som den respekterar det allmänna synsättet i kommissionens förslag. Av den
anledningen har rådet följt vissa ledande principer:
1. Behovet av en mer fokuserad och koncentrerad insats från gemenskapens sida när det
gäller forskning, en insats som är baserad på större effektivitet och på mervärde.
2. Ramprogrammets roll som ett instrument att förverkliga viktiga gemenskapsmål, i
synnerhet när det gäller att förbättra den europeiska industrins konkurrenskraft i
förhållande till dess internationella konkurrenter, stimulera tillväxt och sysselsättning
och förbättra de europeiska medborgarnas livskvalitet.
3. En realistisk inställning när det gäller att ställa upp mål och fastställa verksamheten,
med hänsyn till att unionens prioriteringar utvecklas inom ramen för Agenda 2000 och
att en ny budgetplan kommer att förhandlas fram under Femte ramprogrammets
giltighetstid.
4. Behovet av enkelhet och klarhet i texten, varigenom man kan undvika detaljer som bäst
passar för de särskilda programmen.
Del A i motiveringen klargör rådets inställning när det gäller de viktigaste aspekterna av
kommissionens förslag. Del B redogör för rådets reaktion på ändringsförslagen från
Europaparlamentet.
(1) Kommissionen lade samtidigt fram ett förslag till rådets beslut om Femte ramprogrammet för
Europeiska atomenergigemenskapens verksamhet inom forsknings- och utbildningsområdet
(1998–2002), grundat på artikel 7 i Euratomfördraget.
(2) Samtidigt enades det om texten till ramprogrammet för Euratoms verksamhet inom forskning och
utbildning, under förutsättning att det slutliga antagandet av beslutet äger rum samtidigt som antagandet
av beslutet om EG:s ramprogram. Denna text överlämnas till Europaparlamentet för kännedom.
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A. De viktigaste aspekterna av ramprogrammet

1. Struktur och innehåll i ramprogrammet
Rådet stödde på det hela taget kommissionens uppläggning, vilken är baserad på
koncentration av verksamheter runt ett begränsat antal program. Rådet höll emellertid med Europaparlamentet om behovet av ytterligare ett temaprogram ägnat
forskning kring energi och miljö, inte minst på grund av de åtaganden som
gemenskapen gjorde vid klimatkonferensen i Kyoto. Rådets gemensamma ståndpunkt omfattar därför ett fjärde temaprogram, ”Energi, miljö och hållbar utveckling”, och som en följd av detta, en överföring av vissa nyckelåtgärder från
temaprogrammen ”Livskvalitet” och ”konkurrens och tillväxt” till detta nya program (ändringsförslagen 29, 33, 73–81 samt 133).
Rådet godtog också Europaparlamentets förslag, nämligen att det fjärde temaprogrammet skulle delas in i två underprogram om miljö respektive energi, med var sin
egen budgettilldelning (ändringsförslag 125, andra delen). Rådet samtyckte dessutom
till Europaparlamentets förslag att dela upp underprogrammet för energi på två
nyckelåtgärder, vilket också skulle lägga större tonvikt vid förnybara energikällor
(ändringsförslagen 73 och 74).
Rådet instämde till största delen i de nyckelåtgärder som kommissionen föreslagit,
men höll med parlamentet om behovet av nya nyckelåtgärder för den åldrande
befolkningen (ändringsförslag 116), om globala förändringar (ändringsförslag 76)
och en kombinerad nyckelåtgärd om landtransporter samt marinteknik (ändringsförslagen 72 och 168), som alla är infogade i den gemensamma ståndpunkten.
Dessutom införde rådet en ny nyckelåtgärd i miljöprogrammet om havsforskning.
Den gemensamma ståndpunkten – i mycket samstämmig med Europaparlamentets
yttrande – stöder i huvudsak kommissionens förslag när det gäller de övergripande
verksamhetsområdena. Samtidigt gör den en del ändringar av verksamhetsområdena
3 och 4 för att större vikt skall fästas vid de små och medelstora företagen och den
socio-ekonomiska dimensionen, särskilt genom att en ny nyckelåtgärd om socioekonomisk forskning införs i verksamhetsområde 4 (se punkterna 4 och 5 nedan).
När det gäller verksamhetsområde 2 söker rådets gemensamma ståndpunkt upprätta
en bred samarbetsram för gemenskapens alla internationella partner, med hänsyn
tagen till särdragen hos regioner och grupper i tredje land. Med tanke på den
kommande utvidgningen av unionen har man också fört in särskilda åtgärder för att
underlätta för länderna som befinner sig i en föranslutningsfas att delta i ramprogrammet.

2. Totalbelopp
Femte ramprogrammet kommer vid en tidpunkt då unionen omprövar sina prioriteringar inför den nära förestående monetära unionen och den kommande utvidgningen av unionen. Rådets beslut om totalbeloppet för ramprogrammet har därför
satts mot bakgrund av Agenda 2000 och tar hänsyn till att en ny budgetplan
kommer att förhandlas fram under Femte ramprogrammets giltighetstid. Rådet fäster
stor vikt vid att få valuta för pengarna och anser att den mer fokuserade strukturen
på ramprogrammet kommer att göra det möjligt att spara pengar. Även i detta
sammanhang anser rådet att en effektiv och inte så stor förvaltning kommer att
bidra till att kostnaderna hålls nere och noterar med gillande Europaparlamentets
ändringsförslag (nr 162 och 163) om insyn i de administrativa kostnaderna, vilket
rådet till stor del har godtagit.
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Rådet har därför noterat Europaparlamentets förslag till en ökning av totalbeloppet
(ändringsförslag 31 a), men måste avväga olika prioriteringar mot varandra. Rådet
har därför beslutat om en summa på 12 740 miljoner ecu (1), vilket det anser vara en
realistisk kompromiss.

Med tanke på att den nuvarande budgetplanen går ut vid 1999 års slut beslutade
rådet att fördela totalbeloppet mellan ramverkets första och andra period. Rådet
delar Europaparlamentets uppfattning att man måste se till att totalbeloppet är
förenligt med budgetplanen för perioden 2000–2002. Därför har rådet godtagit och
ytterligare utvecklat de idéer som framförs i Europaparlamentets ändringsförslag nr
16 och 31 b, och planerar ett nytt beslut av Europaparlamentet och rådet om
totalbeloppet inte visar sig vara förenligt med budgetplanen för åren 2000–2002,
eller om ingen budgetplan föreligger.

För att säkerställa att detta genomförs föreslår rådet dessutom en gemensam
förklaring från de tre institutionerna enligt följande:
”Europaparlamentet, rådet och kommissionen förklarar att de finansiella beloppen
för Femte ramprogrammet inte skall påverka den framtida fördelningen av utgifter
mellan de olika utgiftsområdena i budgetplanen när de revideras. De åtar sig att i
varje ny budgetplan ange den del av utgifterna som avsätts för forskning.”

Slutligen delar rådet Europaparlamentets uppfattning (ändringsförslagen 17 och 32)
att totalbeloppet kommer att behöva omprövas vid en eventuell anslutning av nya
medlemsstater under den tid Femte ramprogrammet löper.

3. Fördelning av belopp (ändringsförslag nr 125)

Rådet noterar med tillfredsställelse att det råder ett brett samförstånd mellan
Europaparlamentet, rådet och kommissionen om de relativa prioriteringarna i
ramprogrammet.

När det gäller fördelningen av medel mellan de fyra verksamhetsområdena i
ramprogrammet ansåg rådet att kommissionens förslag i stort var godtagbart. Rådet
delar emellertid Europaparlamentets uppfattning att verksamhetsområde 2 (Internationellt samarbete) och verksamhetsområde 3 (Innovation samt små och medelstora
företag) bör prioriteras något högre. I den gemensamma ståndpunkten fastställs
därför en proportionellt sett högre andel för dessa områden än i kommissionens
förslag. I samband med åtgärder för att stimulera tillväxt och sysselsättning fäster
rådet en stor vikt vid utbildning och rörlighet hos unga forskare för att svara mot
behovet av att utveckla gemenskapens forskningspotential och dess socioekonomiska dimension. Rådet beslutade därför att behålla den relativa andelen för
verksamhetsområde 4 på den nivå som kommissionen föreslagit (10%), medan
verksamhetsområde 1 får en något mindre andel för att kompensera ökningarna på
verksamhetsområdena 2 och 3.

Inom det första verksamhetsområdet har medlen omfördelats för att man skall
kunna ta hänsyn till det nya temaområdet ”Energi och miljö”, där rådet precis som
Europaparlamentet menar att en särskild budgettilldelning måste göras för energi
respektive miljö. På energiområdet har rådet dessutom sökt uppnå en lämplig balans
mellan forskning inriktad på icke-kärnenergi och forskning inriktad på kärnenergi,

(1) Rådet godkände ett tilläggsbelopp på 1 260 miljoner ecu för ramprogrammet för Euratom.
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och därvid vägt in den troliga förlängningen av ITER-EDA-avtalet och behovet av
att forska vidare om renare, mer effektiva energikällor samt förnybara energikällor.
Rådet ansåg det dock inte lämpligt att i detta skede fastställa en bestämd procentsats
för nyckelåtgärderna utan föredrog att överlämna detta till de särskilda programmen.
Vad GFC (Gemensamma forskningscentret) beträffar anser rådet att detta bör
intensifiera sina ansträngningar att bli mer konkurrensinriktat. Rådet välkomnar
därför de reformer som kommissionen har aviserat av GFC:s organisation och status.
Rådets gemensamma ståndpunkt återspeglar denna inställning vad gäller GFC:s
budget.

4. Små och medelstora företag
Rådet fäster stor vikt vid att man ökar de små och medelstora företagens deltagande
i ramprogrammet. Rådet har därför gjort ett antal ändringar i kommissionens
förslag, som i synnerhet syftar till att underlätta de små och medelstora företagens
tillgång till programmen. Dessa ändringar återspeglar ett antal farhågor som
uttryckts av Europaparlamentet (särskilt ändringsförslagen 7, 40, 89, 112 och
122).
5. Forskningens socio-ekonomiska dimension
Rådet delade Europaparlamentets uppfattning att större vikt bör fästas vid den
socio-ekonomiska dimensionen i hela programmet. Rådet har därför fört in en
särskild nyckelåtgärd om socio-ekeonomisk forskning i det fjärde verksamhetsområdet, nämligen ”Att förbättra den mänskliga forskningspotentialen samt den socioekonomiska kunskapsbasen” och att förstärka de socio-ekonomiska aspekterna i det
första verksamhetsområdet. Rådets gemensamma ståndpunkt tar in ett stort antal av
förslagen som parlamentet gjort om de socio-ekonomiska aspekterna (ändringsförslagen 48 a och 123).
6. Allmänna mål och urvalskriterier
Rådet noterade Europaparlamentets ändringar som syftar till att bredda de allmänna
målen och urvalskriterierna (ändringsförslagen 14 och 42). Rådet ansåg emellertid
att dess gemensamma ståndpunkt ger en bättre balans mellan de olika målen och
prioriteringarna. Rådet noterar vidare att texten i dess gemensamma ståndpunkt helt
är i linje med kommissionens ändrade förslag på denna punkt.g174

7. Genomförande och förvaltning
Rådet noterar att Europaparlamentet har lagt fram ett antal ändringsförslag om
genomförande, förvaltning och övervakning av forskningsprogrammen. Samtidigt
som rådet till stor del delar parlamentets uppfattning att det är viktigt att
programmen förvaltas och genomförs på ett effektivt och öppet sätt erinrar rådet om
att denna fråga huvudsakligen bör behandlas i besluten om de särskilda programmen.

B. Europaparlamentets särskilda ändringar (1)
1. Allmänna bestämmelser: Ingressen till och artiklarna i beslutet, urvalskriterier (bilaga
I), de allmänna vetenskapliga och tekniska målen (inledande delen till bilaga II),
villkoren för det finansiella deltagandet (bilaga IV).
(1) När hänvisningar bara görs till delar av ändringsförslagen har en undernumrering (t.ex. a, b, c, etc.)
gjorts av tydlighetsskäl.
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I rådets gemensamma ståndpunkt införlivas ett stort antal av Europaparlamentets
ändringsförslag helt eller delvis och ibland i ändrad form eller på annan plats.
Nr 1, 17, 32

Anpassningar om nya medlemsstater ansluter sig (1).

Nr 3, 9

Samarbete och samordning mellan medlemsstaterna.

Nr 4 a

Gemenskapsindustrins internationella konkurrenskraft.

Nr 5, 38 b

Forskares, användares och företags engagemang.

Nr 7, 40

Små och medelstora företags (1) behov och deltagande.

Nr 8

Stimulans av tillväxt och sysselsättning.

Nr 10, 11, 12

Unga, företagsamma forskare.

Nr 15

Villkor för finansiellt deltagande.

Nr 16, 31 b

Förenlighet med budgetplanen (1).

Nr 19

Strykning av överflödigt stycke i ingressen.

Nr 22, 114

Lika möjligheter för män och kvinnor.

Nr 29, 33

Fyra temaprogram (1).

Nr 36 a, 37

Årlig granskning och utvärdering vart femte år.

Nr 44, 46

FTU-aktiviteter av generisk art.

Nr 99 a

Ekonomiska fördelar av demonstrationsprojekt.

Nr 109 a och 109 b

Forskningsinfrastrukturer.

Nr 48, 127 a

Socio-ekonomisk forskning inom första verksamhetsområdet (1)

Nr 49 a och 49 b

Gemensamt forskningscentrum: dess roll när det gäller
standardisering. Samarbete med företag och forskare.

Nr 127 b

Etiska frågor.

Nr 162, 163

Administrativa utgifter (1).

Även om flera andra ändringsförslag inte uttryckligen har tagits upp, ansågs de på
ett adekvat sätt ingå i rådets text redan genom sin allmänna inriktning och syfte.
Nr 6

Internationella partners FTU-ansträngningar.

Nr 20

Förstärkning av Europas vetenskapliga och tekniska bas.

Nr 21

Miljömål.

Nr 24, 47

Koppling till struktur- och regionalfonder, Phare- och
Tacis-programmen.

Nr 28

Mål för EU:s forskning.

Nr 41

Djurskydd.

Nr 43, 112

Mindre gynnade regioner.

Nr 14, 42

Urvalskriterier (1).

Nr 110

Skydd av immateriell äganderätt.

(1) Se också del A i motiveringen.
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Följande ändringsförslag ansågs inte lämpliga att införliva:

Nr 2

Anslag till utgiftsområde 3 i nästa budgetplan. (Detta kan
inte beslutas i ramprogrammet).

Nr 4 b

Strykning av hänvisningar till livskvalitet och globaliseringen av kunskap.
(Viktiga aspekter som rådet vill behålla).

Nr 13

Vetenskaplig kvalitet i förhållande till åtgärder som genomförs med hjälp av strukturfonderna.
(Ligger utanför ramprogrammets räckvidd).

Nr 18

Enklare deltaganderegler.
(Rådet är positivt till idén men de bör tas upp i de särskilda
programmen och i beslutet om deltaganderegler).

Nr 23

Regionala teknikcentrum.
(Bättre reservera denna detalj för det särskilda programmet).

Nr 26

Stadga för stipendiater och forskare.
(Ligger utanför ramprogrammets räckvidd, skall beslutas
inom ramen för annan gemenskapspolitik utbildning, skatter osv.).

Nr 25, 27, 33 b, 34,
36 b, 38 a och 38 c, 39 Genomförande och förvaltning.
(Se del A i motiveringen).
Nr 29 b

Temaprogrammens rubriker.
(Inte tillräckligt generiska).

Nr 35

COST och Eureka.
(Samarbetsregler skall beslutas i de särskilda programmen).

Nr 42 d

Vapentillverkning.
(EG-fördraget omfattar inte militär forskning).

Nr 109 c

Plattformar för experiment och modulärdemonstrationer.
(Alltför detaljerat. Skall behandlas i det särskilda programmet om så är lämpligt).

Nr 99 b, 100, 124

Särskilda procentsatser för små och medelstora företags
ekonomiska bidrag och verksamhet för att utnyttja tekniken.
(Även om rådet inte stöder särskilda procentsatser för små
och medelstora företag som kan vara svåra att hantera, är
det enigt med kommissionen om att de små och medelstora
företagens särskilda behov kan tillgodoses inom de ”vederbörligen motiverade specialfall” som anges i del 3 i bilaga
IV).

Nr 165

Översyn efter halva löptiden.
(Med tanke på det fullständigt nya tillvägagångssättet i
detta ramprogram kommer det att behövas en viss tid för
att samla erfarenheter och utvärdera resultat. Det förefaller
därför inte realistiskt att planera för en omprövning av
prioriteringar och innehåll efter bara två eller tre år).
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Nr 101

Uppgifter som Europaparlamentet och rådet lägger på
Gemensamma forskningscentret.
(Europaparlamentet och rådet har inte behörighet i fråga
om Gemensamma forskningscentret).

2. Vetenskapliga och tekniska mål och innehåll (bilaga II)

Flera av Europaparlamentets ändringsförslag var mycket lika de ändringar som
infördes när rådet granskade kommissionens förslag och omfattas därför av den
gemensamma ståndpunkten. Även om ändringsförslagen i vissa fall inte uttryckligen
tas upp, ingår de genom sin allmänna inriktning.
Nr 62

Informationssamhället: behovet att ta itu med generella
frågor, t.ex. tillgång, användarvänlighet, kostnadseffektivitet, driftskompatibilitet, standardisering samt socio-ekonomisk inverkan.

Nr 71 b

Rymdtillämpningar och satellitteknik (men rådet har tagit
in dessa i programmet för miljön och övervakning av
jorden).

Nr 73, 74

Två skilda nyckelåtgärder i delprogrammet för energi med
starkare betoning av förnybara energikällor (1).

Nr 75

Nyckelåtgärden ”Morgondagens stad” överförd till miljöprogrammet med motsvarande anpassning av texten. (1)

Nr 76

Ny nyckelåtgärd om global förändring, klimat och biologisk mångfald. (1)

Nr 78, 79

Nytt temaprogram om energi och miljö (1).

Nr 82, 83

Internationellt vetenskapligt och tekniskt samarbete: allmänna mål och principen om gemensamma och likvärdiga
fördelar/ömsesidighet.

Nr 86 a

Ekonomiskt bistånd till länderna i Central- och Östeuropa i
föranslutningsfasen för att underlätta fullt deltagande i
ramprogrammet (1).

Nr 108

Samarbete med nya tillväxtekonomier och industriländer.

Nr 89, 122

Främjande av innovation och teknologiöverföring med
beaktande av varje verksamhetssektors karaktär. Stödverksamhet i fråga om immateriell äganderätt. Innovativa nyetableringar. Åtgärder på regional/lokal nivå.

Nr 94, 111

Utbildningsstipendier.

Nr 95

Avancerade höghastighetsdatasystem och Internet (omfattas
av ”infrastrukturdelen” i tema 2 ”informationssamhället”).

Nr 116

Ny nyckelåtgärd om åldrandet (1).

Flera av Europaparlamentets ändringsförslag införlivas i rådets gemensamma ståndpunkt helt eller delvis och ibland i ändrad form eller på annan plats.

(1) Se också del A i motiveringen.

C 178/85

C 178/86

Europeiska gemenskapernas officiella tidning

SV

Nr 50 b

Fortsatt snabb utveckling inom biovetenskapen.

Nr 51 b

Tester och bearbetningsmetoder under hela näringskedjan.
Matens betydelse för hälsan, inbegripet forskning om sjukdomar och allergier.

Nr 52

Bättre kunskap om immunförsvaret. Betoning av identifiering och kontroll av sällsynta och smittsamma sjukdomar.

Nr 53

Kunskap om cellernas funktion. Innovativa metoder för
hälsan.

Nr 59 b, 97

Etiska frågor.

Nr 166, 136

Integrering i samhället av människor med särskild behov,
inbegripet gamla och rörelsehindrade. Tillgång till och
erbjudande av offentliga tjänster samt turism.

Integrering i samhället av människor med särskilda behov, inbegripet gamla och
rörelsehindrade. Tillgång till och erbjudande av offentliga tjänster samt turism.
Nr 118

Forskning till stöd för upptäckt och röjning av landminor.

Nr 64, 138

Tekniker för att hjälpa företagen att fungera effektivare.
Förbättring av arbetsvillkor och livskvalitet. Säkra betalningssystem. Kryptografi och tekniker för att bekämpa
piratkopiering av innehåll och layout på webbplatser.

Nr 66 d, 69 och 120

Teknik och utveckling på mikro- och nanonivå. Traditionell
industri.

Nr 105

Drifskompatibla tekniker för bredbandsnätverk.

Nr 68 d

Stöd till tillverkande företags fortsatta innovationssatsningar, särskilt små och medelstora företags, för att förbättra konkurrenskraften.

Nr 70, 107

Avancerade informationstjänster för person- och godstrafik.

Nr 72, 168

Kombinerad nyckelåtgärd för landtransportteknik och
marinteknik (1).

Nr 133

Integrerad förvaltning av vattenresurserna med betoning på
återanvändning av vatten och förebyggande av föroreningar.

Nr 80

Generisk verksamhet som omfattar socio-ekonomiska
aspekter på miljö- och energiområdet. Övervakning av
jorden. Största riskerna.

Nr 92

Nytillkomna yrken.

Nr 93, 121

Lika möjligheter för män och kvinnor.

Följande ändringsförslag ansågs inte lämpliga att införlivas:
Nr 54

(1) Se också del A i motiveringen.

Ny nyckelåtgärd på kemiska och molekylärbiologiska
grundvalar.
(Denna ansågs ingå i tillräcklig utsträckning i andra nyckelåtgärder, t.ex. ”cellfabriken”).
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Nr 50 a, 57

Sammanslagning av nyckelåtgärderna ”livsmedel och hälsa”
och ”miljö och hälsa”.
(Rådet föredrog att hålla dessa båda åtgärder åtskilda med
motiveringen att den forskning som pågår inom varje
område har rätt så skilda inriktningar).

Nr 58

Överföring av nyckelåtgärden ”landsbygds- och kustområden” till miljöprogrammet.
(Rådet föredrog att behålla denna nyckelåtgärd inom temat
”livskvalitet”, eftersom den i stort sett omfattar jordbruksforskningen. Rådet utvidgade den även till att omfatta
skogsbruket. Kustaspekterna har införlivats med de nya
nyckelåtgärden för havsforskning).

Nr 60

Definition av begreppet kloning av människor.
(Rådet anser att denna princip redan har täckts tillräckligt.
Den detaljerade definitionen behöver utarbetas inom det
särskilda programmet).

Nr 61

Databaser och experimentplattformar för att testa nya
biovetenskapliga tekniker i samordning med rådets strukturfonder.
(Alltför detaljerat. Kan granskas i det särskilda programmet
om så är lämpligt).

Nr 129

Inrättandet av ett centrum för cancerforskning.
(Rådet noterar att ett antal sådana centrum redan finns i
medlemsstaterna med funktion att samordna europeisk
forskning).

Nr 161, 131

Icke-konventionella behandlingsformer samt sjukdomar
som har samband med mental hälsa.
(Behöver fortfarande stå i fokus. Det är bättre att reservera
denna detalj för det särskilda programmet i sin nuvarande
omfattning).

Nr 130

Hälsoeffekter av elektriska och elektromagnetiska fält.
(Bättre reservera denna detalj för det särskilda programmet).

Nr 65

Överföring av vetenskapliga rön för att omsättas i praktiken genom interaktiva program för vidareutbildning.
(Överföringen av resultaten behandlas allmänt inom verksamhetsområde 3. Yrkesutbildning ligger utanför FTUramprogrammets område).

Nr 117

Ny nyckelåtgärd för sociala förändringar till följd av ny
informations- och kommunikationsteknik.
(Rådet anser att en separat nyckelåtgärd på detta område
inte är nödvändig med motiveringen att i alla temaprograms verksamhet måste forskningens och teknikens socioekonomiska inverkan beaktas och inte behandlas isolerat).
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Nr 67

Nationella IKT-nätverk och infrastrukturer samt stöd från
strukturfonderna.
(Ligger utanför ramprogrammets räckvidd).

Nr 68 c, 71 b

Rymdteknik.
(Rådet anser att detta är alltför sektorsbegränsat och ligger
utanför ramprogrammets räckvidd).

Nr 77

Generisk verksamhet för observation och uppföljning av
trafiken per satellit.
(För detaljerat. Satellittekniken omfattas ändå delvis av
miljöprogrammet).

Nr 81

Förteckning av sådana områden där stöd till forskningsinfrastrukturer bör beviljas.
(Bättre reservera denna detalj för det särskilda programmet).

Nr 84, 85

Åtgärder som skall genomföras inom det andra verksamhetsområdet.
(Rådet gjorde en något annorlunda prioritering av dessa
åtgärder).

Nr 86 b

Användning av Copernicus för att underlätta de öst- och
centraleuropeiska ländernas anslutning till ramprogrammet.
(Rådet planerar andra typer av åtgärder för detta ändamål.
Den fortsatta användningen av Copernicus skall undersökas
i samband med det särskilda programmet).

Nr 87

Nytt mål beträffande biologisk och kemisk nedrustning.
(Samtidigt som rådet inser hur viktigt detta mål är, anser
det att de faller utanför FTU-ramprogrammets räckvidd).

Nr 88

Definition av små och medelstora företag.
(Denna fråga skall behandlas i beslutet enligt artikel 130j i
fördraget om regler för deltagande).

Nr 90

”Virtuella förträfflighetscentrum”.
(Bättre reservera denna detalj för det särskilda programmet).

Nr 91

Minskning från tre till två små eller medelstora företag som
behöver delta i projekt för forskningssamarbete.
(Rådet anser att de erfarenheter som samlats under tidigare
program gynnar en minskning av tröskelantalet. Emellertid
skulle en minskning till endast två små eller medelstora
företag inte garantera en äkta samarbetsforskning med brett
gemenskapsintresse).

Nr 96

Europeiskt vetenskapspris och TV-kanalen Euronews vetenskapsredaktion.
(Bättre reservera denna detalj för det särskilda programmet).
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