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Yttrande över förslag till revidering av WEEE-direktivet, 2002/96/EG
Swedish Medtech är branschorganisationen för medicinteknik och består av ca 150 företag.
Tillsammans täcker medlemsföretagen ca 90 procent av den svenska hälso- och sjukvårdens
behov av medicintekniska produkter och tjänster. Här finns bl.a. produkter inom röntgen,
ortopediska implantat, stentar, minimal invasiv kirurgi, pacemakers, dialys, hjälpmedel för
funktionshindrade samt förbrukningsartiklar.
Swedish Medtechs allmänna kommentarer till WEEE-direktivets ändringar
Branschorganisationen ser positivt på en harmonisering av medlemsländernas registrering av
tillverkarna. Vi önskar även en större harmonisering i rapporteringen av EEE. Det skulle minska
administrationen för företag som är etablerade i flera EU-länder.
Det är bra att annex II, listan som definierar produktområdena, flyttas till RoHS som är ett
harmoniserat direktiv.
Artikel 7 Insamlingsnivå
Kravet anger att en lägsta uppsamlingsnivå på 65 % ska uppnås av tillverkaren eller tredjepart
som samlar in å tillverkarens vägnar. Kommer denna insamlingsnivå på 65 % att beräknas per
företag? Eller kommer insamlingsnivån att beräknas på tredjepartens uppgifter när företagen
lämnar till dessa? Vi anser att det är svårt att beräkna per tillverkare när företag lämnar avfallet till
en tredjepart. En lämpligare beräkningsgrund vore att utgå ifrån tredje partens uppgifter då denna
har fått uppdraget att samla in för företagens räkning.
Att beräkna insamlingsnivån på företagens försäljningssiffror för de två senaste åren tar heller
inte hänsyn till marknadens fluktuationer och är i sig inte en tillfredsställande beräkningsgrund.
Produkter kan snabbt tas från marknaden och/eller försäljning kan snabbt upphöra vilket inte
syns i beräkningen. Vi efterlyser en annan beräkningsgrund än företagens uppgifter om de senaste
två årens försäljning.
Definitioner
I artikel 2 anges att direktivet inte ska tillämpas på implantat och infekterade medicintekniska
produkter. Det finns dock ingen definition på vad en infekterad medicinteknisk produkt är. Vi
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efterlyser en definition av ”infekterad medicinteknisk produkt” för att underlätta och möjliggöra
en korrekt tillämpning av direktivet.
Sedan skiljer sig definitionen av tillverkare i RoHS och WEEE åt i de olika direktiven. Finns det
en tanke bakom detta? Det vore intressant att få en förklaring till varför
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