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TARKISTUKSET 16-34

Lausuntoluonnos (PE 376.632v01-00)
Anneli Jäätteenmäki
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi neuvoston 
direktiivien 90/385/ETY ja 93/42/ETY sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/8/EY muuttamisesta lääkinnällisistä laitteista annettujen direktiivien 
tarkistamisen osalta

Ehdotus direktiiviksi (KOM(2005)0681 – C6-0006/2006 – 2005/0263(COD) – muutossäädös)

Komission teksti Parlamentin tarkistukset

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 16
JOHDANTO-OSAN 2 A KAPPALE (uusi)

(2a) uudelleenkäsittelyn suhteen komissiota 
pyydetään harkitsemaan asiaa edelleen ja 
kuulemaan sidosryhmiä laajemmin, jotta 
korkeatasoisen potilasturvan sisältävää 
asianmukaista lainsäädäntöä voitaisiin 
mahdollisesti kehittää. Komissiota 
pyydetään myös saapumaan asiasta 
vastaavien Euroopan parlamentin 
valiokuntien kuultavaksi kahden 
kuukauden kuluessa tämän direktiivin 
hyväksymisestä kertomaan asian 
edistymisestä.

Or. en
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 17
JOHDANTO-OSAN 2 B KAPPALE (uusi)

(2b) Potilasturva edellyttää, että lopullisen 
uudelleenkäsittelyn yhteydessä valmistajat 
noudattavat seuraavia vaatimuksia. 
Valmistajien olisi rekisteröitävä tuote 
lääkinnälliseksi laitteeksi uuteen luokkaan 
rajoitetusti toistuvaan käyttöön, ja samalla 
niiden on ilmoitettava uudelleenkäsittelyä 
ja käyttökertojen enimmäismäärää 
koskevista turvamenettelyistä.
Jäsenvaltion tehtäväksi jää hyväksyä 
toimet, jotka mahdollistavat näiden 
menettelyjen objektiivisen valvonnan ja 
joilla velvoitetaan säilyttämään tiedot 
kaikesta näiden laitteiden käyttämisestä 
lääketieteellisiin tarkoituksiin. 

Or. en

Perustelu

Tämä saattaa johtaa uudelleenkäsittelyn laillistamiseen, mikä on tällä hetkellä meneillään 
ympäri Eurooppaa ilman, että käytössä on objektiivista valvontaa. Se johtaa potilaiden 
kannalta suurempiin vammautumisriskeihin. 

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 18
JOHDANTO-OSAN 6 KAPPALE

(6) On tarpeen selventää, että 
lääketieteelliseen tarkoitukseen käytettävän 
tuotteen tarkastelu on ominaista 
lääkinnällisen laitteen määritelmälle ja että 
ohjelmisto yksinään voidaan määritellä 
lääkinnälliseksi laitteeksi.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 19
JOHDANTO-OSAN 20 KAPPALE

(20) Koska ohjelmistojen merkitys kasvaa 
koko ajan lääkinnällisten laitteiden alalla 
sekä itsenäisinä yksiköinä että osana 
laitteita, nykykäytännön mukaisen 
ohjelmiston validoinnin olisi oltava 
olennainen vaatimus.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 20
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 90/385/ETY)

a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, yhdessä mahdollisten 
lisälaitteiden kanssa, mukaan luettuna niiden 
asianmukaiseen toimintaan tarvittavat 
ohjelmistot, joita valmistaja on tarkoittanut 
käytettäviksi lääketieteellisessä 
tarkoituksessa ihmisten:

”a) ’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita 
käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, 
yhdessä mahdollisten lisälaitteiden kanssa, 
mukaan luettuna niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavat ohjelmistot, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa ihmisten:

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 21
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan 4 a luetelmakohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

– näön tai silmän ulkonäön korjaamiseen 
silmän päälle asettamisen avulla

Or. en

Perustelu

Piilolinssien myynti ja jakelu ilman reseptiä on yleistä kaikkialla EU:n alueella, ja se uhkaa 
ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Ilman ammattimaisten silmän hoidon asiantuntijoiden 
neuvontaa ja valvontaa tapahtunut piilolinssien väärinkäyttö on lisääntynyt aiheuttaen 
käyttäjille terveysongelmia. Sääntelemällä piilolinssien jakelua kaikissa myynti- tai 
tilauspisteissä voimassa olevan reseptin perusteella turvaisi kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden ja säilyttäisi valinnan vapauden. EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 
1 kohdan mukaan on tärkeää, että ihmisten terveyden korkean tason suojelu varmistetaan 
kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien määritelmissä ja täytäntöönpanossa, mukaan 
luettuna parhaillaan tarkastelun alla oleva lääkinnällisten laitteiden direktiivi.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 22
1 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA
1 artiklan 2 kohdan i a alakohta (uusi) (direktiivi 90/385/ETY)

i a) (uusi): 
"Kaikki piilolinssit olisi katsottava 
lääkinnällisiksi laitteiksi tämän direktiivin 
mukaisesti."

Or. en

Perustelu

Toisin kuin Yhdysvalloissa ja muilla markkinoilla, kosmeettiset linssit eivät tällä hetkellä 
kuulu Euroopassa lääkinnällisiä laitteita koskevan sääntelyn piiriin, vaikka niillä on samat 
vaikutukset ja mahdolliset silmään kohdistuvat terveysriskit, jos ne on valmistettu 
epäasianmukaisesti tai niitä käytetään ilman silmän hoitoon erikoistuneen asiantuntijan 
neuvontaa ja valvontaa. EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 1 kohdan mukaan on 
tärkeää, että ihmisten terveyden korkean tason suojelu varmistetaan kaikkien yhteisön 
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politiikkojen ja toimien määritelmissä ja täytäntöönpanossa.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 23
1 ARTIKLAN 2 KOHDAN 2 ALAKOHTA(uusi)

Korvataan 2 artikla seuraavasti:
"Markkinoille saattaminen ja 
käyttöönotto"
1. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä kaikkiin 
tarvittaviin toimiin sen varmistamiseksi, 
että laitteet voidaan saattaa markkinoille 
ja/tai ottaa käyttöön vain, jos ne ovat tämän 
direktiivin vaatimusten mukaisia silloin, 
kun ne on asianmukaisesti tuotettu, 
asennettu, huollettu ja käytetty 
alkuperäisen käyttötarkoituksensa 
mukaisesti.
2. "Jäsenvaltioiden on myös ryhdyttävä 
kaikkiin tarvittaviin toimiin sen 
varmistamiseksi, että lääkinnällisten 
laitteiden myyminen Internetin kautta, 
postimyynnissä tai muiden vaihtoehtoisten 
jakelukanavien kautta ei vaaranna 
kuluttajien terveyttä ja turvallisuutta ja että 
laitteet ovat kaikkien tämän direktiivin 
säännösten mukaisia."

Or. en

Perustelu

Piilolinssien myynti Internetin kautta, postimyyntinä ja muiden vaihtoehtoisten 
jakelukanavien kautta yleistyy Euroopan maissa ja voi aiheuttaa Euroopan kansalaisille 
terveysriskejä, koska niihin ei liity ammattimaisen silmien hoidon asiantuntijan neuvontaa. 
EY:n perustamissopimuksen 151 artiklan 1 kohdan mukaan on tärkeää, että ihmisten 
terveyden korkean tason suojelu varmistetaan kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien 
määritelmissä ja täytäntöönpanossa.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 24
2 ARTIKLAN 1 KOHDAN A ALAKOHDAN I ALAKOHTA

1 artiklan 2 kohdan a alakohdan johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
ohjelmistoja, materiaaleja tai muita 
tarvikkeita, joita käytetään joko yksinään tai 
yhdistelminä, sekä niiden asianmukaiseen 
toimintaan tarvittavia ohjelmistoja, joita 
valmistaja on tarkoittanut käytettäviksi 
lääketieteelliseen tarkoitukseen ihmisten:

’lääkinnällisellä laitteella’ kaikkia 
instrumentteja, laitteistoja, välineitä, 
materiaaleja tai muita tarvikkeita, joita 
käytetään joko yksinään tai yhdistelminä, 
sekä niiden asianmukaiseen toimintaan 
tarvittavia ohjelmistoja, joita valmistaja on 
tarkoittanut käytettäviksi lääketieteelliseen 
tarkoitukseen ihmisten:”

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 25
2 ARTIKLAN 2 KOHTA

4 artiklan 2 kohdan 2 luetelmakohta (direktiivi 93/42/ETY)

– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu vakuutus, 
joka on toimitettava nimetylle potilaalle.

”– yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden markkinoille saattamista tai 
käyttöönottoa, jos ne täyttävät 11 artiklassa 
säädetyt edellytykset yhdessä liitteen VIII 
kanssa; II a, II b ja III luokan laitteisiin on 
liitettävä liitteessä VIII tarkoitettu vakuutus, 
josta on toimitettava kopio yksiselitteisesti 
tunnistettavalle potilaalle hänen 
pyynnöstään." Periaate on, että vakuutus 
jää sen viimeksi toimittaneelle taholle, ja se 
on koska tahansa annettava nähtäväksi. 
Vakuutuksessa on yksilöitävä valmistaja 
yksiselitteisesti.

Or. en

Perustelu

Tietosuojan vuoksi on oltava mahdollista suojata potilaan henkilöllisyys myös salauksen 
avulla. 
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Pääsääntöisesti potilas ei ole niinkään kiinnostunut valmistajasta. Sen vuoksi ilmoituksen 
antaminen kaikille mukaan kotiin tuottaa suhteellisen paljon vaivaa. On 
tarkoituksenmukaisempaa, että lääkäri säilyttää tiedot. Valmistaja on yksilöitävä 
vakuutuksessa yksiselitteisesti. Joissakin tapauksissa pelkkä nimi ei välttämättä riitä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 26
2 ARTIKLAN 6 KOHTA

2 artiklan 6 kohta (uusi):
Lisätään 13 artikla seuraavasti:
"Piilolinssejä koskeva erityismenettely
1. Koska piilolinssejä käytetään laajalti ja 
niiden myyntiin ja jakeluun ilman lääkärin 
määräystä liittyy riskejä, tätä artiklaa on 
erityisesti sovellettava kaiken tyyppisiin 
piilolinsseihin.
2. Jäsenvaltioiden on säänneltävä kaikkien 
piilolinssien myyntiä ja jakelua voimassa 
olevien määräysten perusteella kaikissa 
myyntipisteissä, jotta voidaan turvata 
Euroopan kuluttajien terveys ja 
turvallisuus ja samalla säilyttää 
mahdollisuus valita valtuutettu myyntipiste 
tai ostopaikka."

Or. en

Perustelu

Piilolinssien myynti ja jakelu ilman reseptiä on yleistä kaikkialla EU:n alueella, ja se uhkaa 
ihmisten terveyttä ja turvallisuutta. Ilman ammattimaisten silmän hoidon asiantuntijoiden 
neuvontaa ja valvontaa tapahtunut piilolinssien väärinkäyttö on lisääntynyt aiheuttaen 
käyttäjille terveysongelmia. Sääntelemällä piilolinssien jakelua kaikissa myynti- tai 
tilauspisteissä voimassa olevan reseptin perusteella turvaisi kuluttajien terveyden ja 
turvallisuuden ja säilyttäisi valinnan vapauden. EY:n perustamissopimuksen 152 artiklan 
1 kohdan mukaan on tärkeää, että ihmisten terveyden korkean tason suojelu varmistetaan 
kaikkien yhteisön politiikkojen ja toimien määritelmissä ja täytäntöönpanossa, mukaan 
luettuna parhaillaan tarkastelun alla oleva lääkinnällisten laitteiden direktiivi.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 27
2 ARTIKLA

17 artiklan 2 kohdan 2 alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

CE-merkintään on liitettävä liitteissä II, IV, 
V ja VI tarkoitettujen menettelyjen 
täytäntöönpanosta vastaavan ilmoitetun 
laitoksen tunnusnumero.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Kyseinen vaatimus aiheuttaa huomattavia kustannuksia, kun yhtiö haluaa vaihtaa tai sen on 
vaihdettava ilmoitettua laitosta. Eurooppalaisen tietokannan avulla viranomaisilla on jo nyt 
mahdollisuus selvittää, mikä ilmoitettu laitos on sertifioinut yhtiön ja tuotteet.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 28
LIITE I, 1 KOHTA, A ALAKOHTA

9 kohta, 7 luetelmakohta (direktiivi 90/385/ETY)

Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

”Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston, ohjelmisto on validoitava 
nykykäytännön mukaisesti ottaen huomioon 
kehityskaareen, riskinhallintaan, validointiin 
ja tarkastuksiin liittyvät periaatteet.”

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.

Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 29
LIITE II, 1 KOHTA, B ALAKOHTA

Liite I, 7.4 kohta (direktiivi 93/42/ETY)
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7.4 Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

7.4 Jos laitteeseen sisältyy erottamattomana 
osana aine, jota erikseen käytettynä voidaan 
pitää direktiivin 2001/83/EY 1 artiklassa 
tarkoitettuna lääkkeenä ja jolla voi laitteen 
vaikutuksen lisäksi olla lisävaikutus 
ihmiskehoon, on tämän aineen laatu, 
turvallisuus ja käyttökelpoisuus tarkastettava 
direktiivissä 2001/83/EY esitettyjä 
menetelmiä vastaavin menetelmin.

Vastuu aineen käyttökelpoisuuden 
varmentamisesta on ilmoitetulla laitoksella, 
kun taas Euroopan lääkeviraston tai 
jäsenvaltioiden nimeämien toimivaltaisten 
viranomaisten tehtävänä on ainoastaan 
antaa tieteellinen lausunto aineen laadusta 
ja turvallisuudesta.

Or. en

Perustelu

Selventämällä Euroopan lääkeviraston ja toimivaltaisten viranomaisten roolia voidaan estää 
lääkinnällisten laitteiden, joihin kuuluu osana täysin dokumentoituja lääkkeitä, käsitellään 
käytännössä farmaseuttisina tuotteina, mikä lisäisi suhteettomasti kustannuksia ja aikaa 
tuomatta potilaille mitään lisäetuja.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 30
LIITE II, 1 KOHTA, E ALAKOHTA

Liite I, 12.1 a kohta (direktiivi 93/42/ETY)

12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston, ohjelmisto on validoitava 
nykykäytännön mukaisesti ottaen huomioon 
kehityskaareen, riskinhallintaan, validointiin 
ja tarkastuksiin liittyvät periaatteet.

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 31
LIITE II, 1 KOHTA, E ALAKOHTA

Liite I, 12.1 a kohta (direktiivi 93/42/ETY)

12.1 a Kun on kyse laitteista, jotka sisältävät 
ohjelmiston tai jotka ovat erillisiä 
lääketieteellisiä ohjelmistoja, ohjelmisto on 
validoitava nykykäytännön mukaisesti 
ottaen huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.

12. 1 a Kun on kyse laitteista, jotka 
sisältävät ohjelmiston, sen suhteen on 
otettava huomioon kehityskaareen, 
riskinhallintaan, validointiin ja tarkastuksiin 
liittyvät periaatteet.”

Or. en

Perustelu

Ilmaus "validoitava" on poistettava, jotta vältetään turha tiedonkeruu.

Tarkistuksen esittäjä(t): Charlotte Cederschiöld

Tarkistus 32
LIITE II, 1 KOHTA, G ALAKOHTA, II ALAKOHTA
Liite I, 13.3 kohta, b alakohta (direktiivi 93/42/ETY)

b) käyttäjälle ehdottoman välttämättömät 
tiedot laitteen ja pakkauksen sisällön 
tunnistamiseksi sekä kansainvälisesti 
tunnustetun geneeristen lääkinnällisten 
laitteiden nimikkeistön asianomainen 
koodi;

b) käyttäjälle ehdottoman välttämättömät 
tiedot laitteen ja pakkauksen sisällön 
tunnistamiseksi;

Or. en

Perustelu

Koodien lisääminen tuotteisiin, pakkauksiin ja käyttöohjeisiin ainoastaan lisää hallinnollisia 
kustannuksia tuomatta potilaille mitään lisäetuja. Geneeristen lääkinnällisten laitteiden 
nimikkeistön koodeja käytetään jo valvontaraporteissa, joten ne antavat viranomaisille 
mahdollisuuden arvioida mahdollisia riskejä.
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Tarkistuksen esittäjä(t): Glenis Willmott

Tarkistus 33
LIITE II, 8 KOHTA, E ALAKOHTA

Liite VIII, 5 kohta, johdantokappale (direktiivi 93/42/ETY)

5. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajan on sitouduttava 
perustamaan ja pitämään ajan tasalla 
järjestelmällinen menettely, jossa 
tarkastellaan laitteista saatuja kokemuksia 
tuotannonjälkeisessä vaiheessa ottaen 
huomioon liitteessä X tarkoitetut 
säännökset, sekä soveltamaan aiheellisia 
keinoja tarvittavien korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamiseksi. Tämä 
sitoumus velvoittaa valmistajan 
ilmoittamaan toimivaltaisille viranomaisille 
seuraavista tapauksista heti saatuaan niistä 
tiedon:

5. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajan on sitouduttava 
arvioimaan valmistusta seuraavista 
vaiheista saamansa kokemukset ja 
ryhtymään toimiin tarpeellisten korjausten 
tekemiseksi. Tämä sitoumus velvoittaa 
valmistajan ilmoittamaan toimivaltaisille 
viranomaisille seuraavista tapauksista, lähes 
sattuneista tapauksista ja vastaavista 
korjauksista heti saatuaan niistä tiedon:

Or. en

Perustelu

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen laitteiden valmistajilla on parhaat mahdollisuudet 
seurata tuotteitaan, koska potilas tunnetaan nimeltä. Tässä kohdassa vaadittava 
järjestelmällinen menettely (ISO 13485 -normin käyttöönotto) aiheuttaa muun muassa 
hammasteknikoille, optikoille, kuulolaitteiden ja ortopedisten jalkineiden valmistajille 
vuosittain 2 000–5 000 euron lisäkustannukset. Tämä ei voi olla perusteltua, koska myös 
yleisillä sanamuodoilla vältetään riskejä.

Tarkistuksen esittäjä(t): Zuzana Roithová

Tarkistus 34
Liite II, 9 KOHTA, A ALAKOHTA, I ALAKOHTA

Liite IX, 1.4 kohta (direktiivi 93/42/ETY)

Itsenäisenä yksikkönä olevaa ohjelmistoa 
pidetään aktiivisena lääkinnällisenä 
laitteena.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ohjelmisto sinällään ei voi olla lääkinnällinen laite.
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