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Menettelyjen symbolit 

 * Kuulemismenettely 

 *** Hyväksyntämenettely 

 ***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely) 

 ***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely) 

 ***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely) 

 

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.) 

 

 

 

 

 

Tarkistukset säädösesitykseen 

Palstoina esitettävät parlamentin tarkistukset 
 

Poistettava teksti merkitään vasempaan palstaan lihavoidulla kursiivilla. 

Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät tehdään molempiin palstoihin 

lihavoidulla kursiivilla. Uusi teksti merkitään oikeaan palstaan lihavoidulla 

kursiivilla. 

 

Tarkistuksen tunnistetietojen ensimmäisellä ja toisella rivillä ilmoitetaan 

käsiteltävänä olevan säädösesityksen kohta, jota tarkistetaan. Jos tarkistus 

koskee olemassa olevaa säädöstä, jota säädösesityksellä muutetaan, 

tunnistetietojen kolmannella rivillä ilmoitetaan muutettavan säädöksen 

tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 

paikannus. 

 

Konsolidoituna tekstinä esitettävät parlamentin tarkistukset 

 

Uusi teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla. Poistettava teksti merkitään 

symbolilla ▌tai yliviivauksella. Tekstiä korvattaessa muutosmerkinnät 

tehdään siten, että uusi teksti lihavoidaan ja kursivoidaan ja korvattava 

teksti poistetaan tai viivataan yli.  

Parlamentin yksiköiden tekemiä lopullisen tekstin teknisiä muutoksia ei 

merkitä. 
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI 

neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetuksen antamiseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 

sekä direktiivin 98/79/EY ja komission päätöksen 2010/227/EU kumoamisesta 

(10729/4/2016 – C8-0105/2017 – 2012/0267(COD)) 

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: toinen käsittely) 

Euroopan parlamentti, joka 

– ottaa huomioon neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan (10729/4/2016 – C8-

0105/2017), 

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2013 antaman 

lausunnon1, 

– ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä vahvistamansa kannan2 komission 

ehdotuksesta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2012)0541), 

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 

7 kohdan, 

– ottaa huomioon työjärjestyksen 67 a artiklan, 

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 

valiokunnan suosituksen toiseen käsittelyyn (A8-0069/2017), 

1. hyväksyy neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannan; 

2. panee merkille tämän päätöslauselman liitteenä olevat komission lausumat; 

3. toteaa, että säädös annetaan neuvoston kannan mukaisesti; 

4. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan säädöksen yhdessä neuvoston puheenjohtajan 

kanssa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 297 artiklan 1 kohdan 

mukaisesti; 

5. kehottaa pääsihteeriä allekirjoittamaan säädöksen, kun on tarkistettu, että kaikki 

menettelyt on suoritettu asianmukaisesti, ja julkaisemaan sen yhteisymmärryksessä 

neuvoston pääsihteerin kanssa Euroopan unionin virallisessa lehdessä; 

6. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 

kansallisille parlamenteille. 

                                                 
1 EUVL C 133, 9.5.2013, s. 52. 
2 Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2014)0267. 
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LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAN LIITE 

Komission lausuma in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita 

koskevan asetuksen 4 artiklaan sisältyvistä säännöksistä, jotka liittyvät geenitestauksen 

yhteydessä annettaviin tietoihin ja neuvontaan  

Komissio laatii viimeistään viiden vuoden kuluttua asetuksen soveltamispäivästä ja asetuksen 

111 artiklassa säädetyn 4 artiklan toimivuuden tarkastelun yhteydessä kertomuksen 

jäsenvaltioiden kokemuksista 4 artiklan mukaisten geenitestien käytön yhteydessä annettavia 

tietoja ja neuvontaa koskevien velvoitteiden soveltamisesta. Komissio raportoi erityisesti 

erilaisista käytännöistä vertaamalla niitä asetuksessa asetettuihin kahteen tavoitteeseen eli 

korkeatasoisen potilasturvallisuuden varmistamiseen ja sisämarkkinoiden moitteettoman 

toiminnan takaamiseen.  

 

Komission lausuma elämäntapaan ja hyvinvointiin liittyviä tarkoituksia varten 

tehtävästä geenitestauksesta  

Hyvinvointiin tai elämäntapaan liittyviä tarkoituksia varten tehtävän geenitestauksen osalta 

komissio korostaa, että in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita koskevan 

asetuksen 2 artiklan (Määritelmät) soveltamisalaan eivät kuulu laitteet, joilla ei ole 

lääketieteellistä käyttötarkoitusta ja joiden tarkoituksena on muun muassa ylläpitää tai 

parantaa suoraan tai välillisesti ihmisten terveellisiä elämäntapoja, elämänlaatua ja 

hyvinvointia. Komissio aikoo kuitenkin jäsenvaltioiden toteuttamien 

markkinavalvontatoimien perusteella seurata erityisiä turvallisuuskysymyksiä, joita tällaisten 

laitteiden käyttöön saattaa liittyä. 
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LYHYET PERUSTELUT 

Menettely 

 

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2012 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston 

asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista (COM(2012)0541 

– C7-0317/2012 – 2012/0267(COD)). 

 

Parlamentti käsitteli asiaa ensimmäisessä käsittelyssä 22. lokakuuta 2013 ja lykkäsi lopullista 

äänestystä neuvottelujen aloittamiseksi neuvoston kanssa. Koska neuvosto ei kuitenkaan ollut 

vielä valmis neuvottelujen aloittamiseen, parlamentti hyväksyi lopulta ensimmäisen käsittelyn 

kantansa 2. huhtikuuta 2014. Neuvottelut neuvoston kanssa aloitettiin vasta syksyllä 2015, 

jolloin neuvosto hyväksyi 5. lokakuuta 2015 yleisnäkemyksen tarkoituksena aloittaa toisen 

käsittelyn varhaisen vaiheen neuvottelut parlamentin kanssa. Neuvottelut aloitettiin 

13. lokakuuta 2015 Luxemburgin toimiessa puheenjohtajavaltiona.  

 

Yhteensä kymmenen neuvottelukierroksen jälkeen parlamentti ja neuvosto pääsivät 

poliittiseen yhteisymmärrykseen 25. toukokuuta 2016 Alankomaiden toimiessa 

puheenjohtajavaltiona. Sovittua tekstiä kannatti tämän jälkeen suuri enemmistö 

ENVI-valiokunnassa 15. kesäkuuta 2016. Valiokunnan antaman hyväksynnän perusteella 

valiokunnan puheenjohtaja lupasi 16. kesäkuuta 2016 päivätyssä kirjeessään Coreperin 

puheenjohtajalle suosittaa täysistunnolle neuvoston kannan hyväksymistä ensimmäisessä 

käsittelyssä ilman tarkistuksia. Lingvistijuristien viimeistelyn jälkeen neuvosto hyväksyi 

7. maaliskuuta 2017 ensimmäisen käsittelyn kantansa, jossa vahvistettiin aikaansaatu 

sopimus. 

 

Sisältö 

 

Potilaiden suojelu ilman tarpeetonta byrokratiaa 

 

Lääkinnällisiä laitteita koskevaa unionin sääntelyjärjestelmää horjuttivat monet 

laiteskandaalit, jotka toivat esiin järjestelmän heikkoudet ja korostivat tarvetta korjata 

kehyksen puutteet. Markkinoilla on esimerkiksi ollut useiden vuosien ajan hiv-testi, joka antoi 

hyvin usein vääriä negatiivisia tuloksia. Testitulos oli siis negatiivinen hi-viruksesta 

huolimatta. Komission ehdotuksella ja sen jälkeen sovitulla tekstillä uudeksi asetukseksi, joka 

korvaa kaikki nykyiset direktiivit, pyritään käsittelemään tällaisia heikkouksia niin, että 

samalla säilytetään nykyinen hyväksymisjärjestelmä ja vahvistetaan sitä.  

 

Komission alkuperäinen ehdotus oli vahva aloitus, jota vahvistettiin edelleen parlamentin ja 

neuvoston esittämillä tarkistuksilla. Uudet lisäsäännökset ja rakenteet korjaavat puutteita ja 

parantavat kansanterveyden ja turvallisuuden suojaa, ja samalla ne takaavat kaikkien 

markkinatoimijoiden rooleja ja velvoitteita koskevat selkeät säännöt. Samalla on hyvin 

tärkeää välttää tarpeetonta byrokratiaa. Tämä ei olisi hyväksyttävää alan sellaisen hyvin 

innovoivan osan kannalta, joka luo paljon työpaikkoja, mutta mikä vielä merkittävämpää, se 

estäisi potilaita mahdollisesti auttavaa innovointia.  

 

Siksi esittelijä haluaa korostaa etenkin seuraavia sovitun tekstin osia: 
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Ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset 

 

Uuden lainsäädännön merkittävä ja korostettava parannus on, että ilmoitettujen laitosten on 

tehtävä tuotantopaikoilla tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta. Suuririskisten laitteiden osalta 

ei enää riitä, että tarkastetaan asiakirjat, vaan valvontaa on suoritettava paikalla. Tämä on 

esittelijän mielestä tärkein parannus, jolla vältetään tulevia skandaaleja. 

 

Ilmoitetut laitokset valmiimpia työhön 

 

Yksi merkittävimmistä vanhaan järjestelmään tehtävistä muutoksista on se, että vahvistetaan 

sellaisten ilmoitettujen laitosten nimeämistä, organisaatiota, valvontaa ja ammattitaitoa 

koskevia säännöksiä, jotka arvioivat kaikkien unionin markkinoilla olevien laitteiden 

vaatimustenmukaisuutta ja huolehtivat niiden sertifioinnista. Luvussa IV ja liitteessä VII 

käsitellään kaikkia näihin menettelyihin liittyviä seikkoja. Jotkin parlamentin esittämistä ja 

neuvoston hyväksymistä lisäsäännöksistä koskevat ilmoitettujen laitosten riittävän 

hallinnollisen, teknisen ja tieteellisen henkilöstön jatkuvaa saatavuutta niin, että ne pystyvät 

hoitamaan vaatimustenmukaisuuden arviointiin liittyvät toimensa onnistuneesti. Yhteinen 

arviointi ilmoitettujen laitosten nimeämisen yhteydessä, jatkuva seuranta ja laitosten 

vuotuinen uudelleenarviointi sekä paikalla suoritettavat tarkastukset, myös ilman 

etukäteisilmoitusta, on toinen toimi, jolla varmistetaan asiantuntemuksen jatkuva laatu ja se, 

että kaikki unionin ilmoitetut laitokset noudattavat lainsäädännön vaatimuksia. Kaikille niille 

on myös tarjottava yhtäläiset toimintaedellytykset ja avoimuus eri jäsenvaltioissa. Tämän 

uuden säännöksen esitti parlamentti, ja sen mukaan ilmoitettujen laitosten on esitettävä ja 

julkistettava luettelot vaatimustenmukaisuuden arvioinnista perityistä vakiomaksuista.  

 

Vertailulaboratoriot ja tiettyjä suuririskisiä laitteita koskeva erityismenettely  

 

Komission alkuperäistä ehdotusta, joka koskee D-luokan laitteiden tarkastelumenettelyä, 

laajennetaan niin, että näille laitteille tehdään ylimääräinen vaatimustenmukaisuuden arviointi 

unionin vertailulaboratoriossa. Lisäksi yhteislainsäätäjät ottivat käyttöön säännöksen 

(48 artikla), joka koskee toisen tason tarkastusta. Tämä erityismenettely suoritetaan 

vaatimustenmukaisuuden arvioinnin yhteydessä ja ennen sertifiointia (liitteessä IX oleva 

4.9 kohta) suuriskisimmille innovoiville D-luokan laitteille, kun näille laitteille ei ole yhteisiä 

eritelmiä ja kun kyseessä on myös nimenomaisen laitetyypin ensimmäinen sertifiointi. 

Menettely käsittää lääkinnällisistä laitteista annetussa asetuksessa (sen 106 artiklassa) 

tarkoitetun erityisen asiantuntijapaneelin suorittaman riippumattoman arvioinnin. 

Vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja sertifioinnin yleisessä ja hajautetussa unionin 

järjestelmässä tällä uudella säännöksellä pyritään varmistamaan, että suuririskisimmillä 

laitteilla on EU:n tasolla ylimääräinen valvonnan taso. Siitä vastaavat asiantuntijat, jotka 

arvioivat uudelleen ilmoitettujen laitosten tällaisista laitteista esittämät kliiniset 

arviointikertomukset. 

 

Valmistajien vastuu 

 

Kun otetaan huomioon viimeaikaiset kokemukset viallisista laitteista ja niistä käyttäjille 

aiheutuneet seuraukset, parlamentti piti erittäin tärkeänä, että uudessa sääntelykehyksessä 

käsiteltäisiin komission ehdotuksesta puuttunutta kysymystä: valmistajien vastuuvakuutusta. 

Asia liittyi myös useisiin tapauksiin, joissa potilaat eivät saaneet tarvittavaa tietoa vian ja 

vahingon välisen syy-yhteyden osoittamiseksi, kuten tuotevastuudirektiivi edellyttää. Sen 
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vuoksi neuvoston kanssa päädyttiin kompromissiin, jossa valmistajien velvoitteita koskevaan 

10 artiklaan lisättiin säännös, joka edellyttää, että valmistajilla on riskiluokkaan, laitteen 

tyyppiin ja yrityksen kokoon nähden oikeasuhteisella tavalla käytössä toimenpiteet, joiden 

avulla ne kykenevät tarjoamaan riittävän rahallisen korvauksen sen vastuun osalta, joka niitä 

mahdollisesti koskee edellä mainitun direktiivin nojalla. Lisäksi sovittiin lisäsäännöistä, 

joiden mukaan toimivaltaisten viranomaisten on helpotettava tietojen antamista henkilöille, 

joita viallinen laite on saattanut vahingoittaa. 

 

Kliininen tutkimus / arviointi – mukautus kliinisiä kokeita koskevaan asetukseen 

 

Pohjana käytetään nykyisten direktiivien säännöksiä lääkinnällisiä laitteita koskevien 

kliinisten tutkimusten suorittamisesta (vastaa lääkkeiden kliinisiä kokeita), ja uudessa 

asetuksessa on yksityiskohtaisia säännöksiä koko prosessista sekä selvästi määritettyjä 

sääntöjä ja velvoitteita valmistajille, toimeksiantajille, tutkimukseen osallistuville tutkittaville 

henkilöille ja asianomaisille viranomaisille (luku IV ja liite XIII). Koska kliinisiä kokeita 

koskeva asetus hyväksyttiin ennen lääkinnällisiä laitteita koskevaa asetusta, neuvotellulla 

tekstillä pyrittiin mukauttamaan jälkimmäistä mahdollisimman pitkälle ja ottamaan mukaan 

kaikki säännökset, jotka koskivat tietoon perustuvaa suostumusta, eettisiä komiteoita, 

vajaakykyisiä tutkittavia, alaikäisiä, raskaana olevia naisia ja avoimuutta, samoin kuin 

säännös, joka koski koordinoidun arviointimenettelyn pakollista soveltamista (kun 

tutkimuksia tehdään useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa) seitsemän vuoden kuluttua 

nykyisen asetuksen soveltamispäivämäärästä.  

 

Geneettinen neuvonta 

 

Geenitestien käyttöön liittyvä tieto, tietoon perustuva suostumus ja neuvonta oli yksi 

keskeisistä kysymyksistä in vitro -diagnostiikkaa koskevassa parlamentin ensimmäisen 

käsittelyn kannassa. Parlamentti on vakuuttunut siitä, että tällaisten testien käyttö edellyttää 

vähimmäissääntöjen kehystä. Neuvosto vastusti parlamentin alkuperäistä kantaa 

voimakkaasti, mutta 4 artiklasta päästiin sopimukseen. Siinä säädetään perustasta, jonka 

mukaan geenitestien kohteena oleville henkilöille on annettava kaikki asiaan liittyvät tiedot 

geenitestin luonteesta, merkityksestä ja seurauksista. Heidän on myös saatava asianmukaista 

neuvontaa, jos testi antaa tietoa yleisesti parantumattomana pidettävään lääketieteelliseen 

tilaan ja/tai sairauteen liittyvästä geneettisestä taipumuksesta. Komissio tarkastelee erityisesti 

4 artiklan soveltamista ja ottaa tällöin huomioon sille 111 artiklan nojalla kuuluvat velvoitteet 

ja nykyisen asetuksen toimivuuden arvioinnin, kuten se vahvisti myös 

lainsäädäntöpäätöslauselmaan liitetyssä lausumassaan.  

 

Vaaratilannejärjestelmä ja markkinoille saattamisen jälkeinen valvonta 

 

Lupamenettelyjen vahvistamisen ohella yksi uuden ehdotuksen keskeisistä osista on se, että 

laajennetaan yleisesti laitteiden jäljitettävyyttä, vaaratilannejärjestelmää ja markkinoille 

saattamisen jälkeistä valvontaa, jotta voidaan varmistaa jatkuva valvonta ja nopea reagointi 

ongelmatapauksissa (luku VII). Komission ehdotuksen lisäksi lainsäädäntövallan käyttäjät 

ottivat käyttöön valmistajia koskevan velvoitteen, joka on suhteessa laitteen riskiluokkaan ja 

jonka mukaan niiden on kutakin laitetyyppiä varten suunniteltava, perustettava, 

dokumentoitava ja pantava täytäntöön markkinoille saattamisen jälkeistä valvontaa koskeva 

järjestelmä, jota niiden on pidettävä yllä ja ajan tasalla. Näin voidaan kerätä, tallentaa ja 

analysoida kaikkia laitteiden turvallisuuteen liittyviä relevantteja tietoja laitteiden koko 
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elinkaaren ajan. Lisäksi otettiin käyttöön vähintään kerran vuodessa päivitettävät 

määräaikaiset turvallisuuskatsaukset riskiluokille C ja D, kuten lääkkeiden osalta oli tehty. 

Lainsäädäntövallan käyttäjät myös velvoittavat jäsenvaltiot toteuttamaan tarvittavat 

toimenpiteet, joiden avulla terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä ja potilaita kannustetaan 

ilmoittamaan epäillyistä vakavista vaaratilanteista kansallisella tasolla käyttäen 

yhdenmukaistettuja malleja ja joiden avulla heitä autetaan siinä.  

 

Suositus 

 

Koska neuvoston ensimmäisen käsittelyn kanta on toimielinten välisissä neuvotteluissa 

saavutetun yhteisymmärryksen mukainen, esittelijä suosittelee, että se hyväksytään ilman 

tarkistuksia. 
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