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LÜHISELGITUS

Komisjon võttis 26. septembril 2012. aastal vastu õigusaktide paketi, mis käsitleb 
innovatsiooni tervishoius ja mille hulka kuuluvad teatis „Ohutud, tõhusad ja innovatiivsed 
meditsiiniseadmed ja in vitro diagnostikameditsiiniseadmed, mis toovad kasu patsientidele, 
tarbijatele ja tervishoiuspetsialistidele”, ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
määrus, milles käsitletakse meditsiiniseadmeid, ning ettepanek võtta vastu Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro diagnostikameditsiiniseadmete kohta. Nende 
ettepanekute eesmärk on teaduse ja tehnika arengut arvesse võttes ajakohastada kehtivaid ELi 
õigusakte ning käsitleda hiljuti üles kerkinud probleeme seoses patsientide ohutuse teatud 
aspektidega. 

Meditsiiniseadmeid käsitleva määruse ettepanekuga, millega asendatakse direktiiv 
90/385/EMÜ aktiivsete siirdatavate meditsiiniseadmete kohta ning direktiiv 93/42/EMÜ 
meditsiiniseadmete kohta, soovitakse reguleerida nende meditsiiniseadmete ohutust, kvaliteeti 
ja tõhusust, mida võib Euroopa Liidus turule lasta. 

Esildatud õigusaktiga nõutakse, et praegu Euroopa Liidu turul olevad sajad tuhanded eri liiki 
meditsiiniseadmed, alustades kleepplaastritest, süstaldest, kateetritest ja vereproovi võtmise 
seadmetest kuni keerukate implantaatide ja meditsiinitehnikani välja, oleksid ohutud mitte 
ainult patsientide, vaid ka neid kasutavate ja käsitavate tervishoiutöötajate ning nendega 
kokku puutuvate tavakasutajate jaoks. 

Ettepaneku põhjenduses 71 on sätestatud, et määruse eesmärk on tagada meditsiiniseadmete 
kvaliteedi ja ohutuse kõrged standardid, mille kaudu tagatakse patsientide, kasutajate ja 
muude isikute tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase. Termini „kasutaja” definitsioon selles 
ettepanekus on järgmine: „seadet kasutav tervishoiutöötaja või väljaõppeta isik”. Määruses 
tõdetakse, et kasutajatel on täita oluline roll ohutu meditsiiniabi osutamisel patsientidele. 
Meditsiiniseadmeid kasutavad peamiselt haiglates tervishoiutöötajad, kuid neid kasutatakse 
ka mujal, sealhulgas hooldekodudes, patsientide kodudes ja vanglates. Ohustatud on nii 
seadmeid kasutavad tervishoiutöötajad, abitöötajad (kelle ülesanneteks on pesupesemine, 
koristamine, jäätmete kogumine) kui ka patsiendid ja muu elanikkond. Ohutud 
meditsiiniseadmed aitavad otseselt kaasa töötingimustele ning peavad tagama võimalikult 
ohutu töökeskkonna. 

Tervist ja ohutust on määruses läbivalt mainitud kui üldeesmärki. Sellest lähtuvalt on eelnõu I 
lisas sätestatud meditsiiniseadmete üldised ohutus- ja toimivusnõuded. I lisa punktis 8 on 
sõnaselgelt välja toodud, et „seadmed ja nende valmistamise protsess peavad olema 
kavandatud nii, et kõrvaldada või vähendada nii palju kui võimalik patsientide, kasutajate ja, 
kui asjakohane, muude isikute nakatumise ohtu”. I lisa punktis 11 on samuti rõhutatud 
vajadust vältida patsiendi, kasutaja ja muude isikute vigastuste ohtu.

Seos ohutute ja kvaliteetsete meditsiiniseadmete nõude ning üldeesmärgi vahel tagada 
kasutajate, patsientide ja muude isikute tervis ja ohutus võimaldab esildatud määrusel luua 
sünergiat kehtivate ELi õigusaktidega töötervishoiu kohta. Seepärast peaks määrus sisaldama 
selgeid viiteid õigusaktidele, millega nähakse ette kasutajate ja patsientide kõrge ohutustase 
tervishoiuasutustes, ning võtma arvesse meditsiiniseadmete omadusi ja toimivust, millele on 



PE506.249v02-00 4/21 AD\940544ET.doc

ET

osutatud asjaomastes ELi direktiivides töötervishoiu kohta. Igal juhul kehtib see nõukogu 
direktiivi 2010/32/EL kohta, mis käsitleb teravate instrumentide põhjustatud vigastuste 
ärahoidmist haigla- ja tervishoiusektoris ning mille eesmärk on parandada tööohutust 
vastavalt raamkokkuleppele, mis on sõlmitud ELi tasandil sotsiaalpartnerite vahel ja milles 
tunnistatakse vajadust valmistada kaitsemehhanismidega varustatud meditsiinivahendeid, et 
vähendada teravate meditsiiniinstrumentide põhjustatud vigastuste ja nakkuste ohtu. Seepärast 
on täiesti loogiline, et sellist ettekirjutust tunnustataks meditsiiniseadmete määruse üldistes 
ohutus- ja toimivusnõuetes.

Ohustatud ei ole üksnes põhiline meditsiinipersonal, nagu õed ja arstid, vaid ka 
meditsiinitöötajad ambulatoorsetes ja muudes tervishoiuasutustes, laboritöötajad ja 
abitöötajad, nagu koristajad, pesula töötajad, vangla töötajad jne. 

Tervishoiuasutused peavad kindlustama, et nende töötajad saavad vajaliku koolituse, kuidas 
nõuetekohaselt kasutada meditsiiniseadmeid, -vahendeid ja -tavasid. See aitaks vähendada 
süstlatorkevigastusi, tervishoiuteenustega seotud nakkuste ülekandumist ja muud kahjulikku 
mõju ning tagaks uue meditsiinitehnoloogia ja kirurgiliste võtete ohutu kasutuse.

Kõiki tervishoiutöötajaid tuleks asjakohaselt kaitsta vaktsineerimise, kokkupuutejärgse 
profülaktika, diagnostiliste tavauuringute ja isikliku kaitsevarustusega ning kasutada tuleks 
meditsiiniseadmeid, mis vähendavad verega ülekantavate nakkuste ohtu.

Arvamuse projektis esitatud ettepanekutes on arvesse võetud tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni 
varasemat tööd ning tervishoiutöötajate ohutuse tagamist käsitlevaid järgmisi vastuvõetud 
resolutsioone:

• Euroopa Parlamendi 15. detsembri 2011. aasta resolutsioon ELi töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia (2007–2012) vahehindamise kohta;

• Euroopa Parlamendi 11. veebruari 2010. aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta 
vastu nõukogu direktiiv, millega rakendatakse Euroopa haiglate ja tervishoiu valdkonna 
tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja Euroopa avaliku sektori töötajate ametiühingu (EPSU) 
sõlmitud raamkokkulepet teravate instrumentide põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta 
haigla- ja tervishoiusektoris;

• Euroopa Parlamendi 15. jaanuari 2008. aasta resolutsioon ühenduse töötervishoiu ja 
tööohutuse strateegia kohta aastateks 2007–2012; 

• Euroopa Parlamendi 6. juuli 2006. aasta resolutsioon komisjonile esitatavate 
soovituste kohta Euroopa tervishoiutöötajate kaitsmise osas vere kaudu levivate nakkuste eest 
süstlatorkevigastuste tagajärjel.
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MUUDATUSETTEPANEKUD

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon palub vastutaval keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse 
komisjonil lisada oma raportisse järgmised muudatusettepanekud:

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
siseturu toimimine meditsiiniseadmete 
valdkonnas, võttes aluseks tervise kaitse 
kõrge taseme. Samal ajal kehtestatakse 
käesoleva määrusega meditsiiniseadmete 
suhtes kõrged kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
kõnealuste toodetega seotud ühiste 
ohutusprobleemide lahendamiseks.
Mõlemat eesmärki taotletakse ühel ajal ja 
need on omavahel lahutamatult seotud ning 
mõlemad on ühtviisi tähtsad. ELi 
toimimise lepingu artikli 114 seisukohast 
ühtlustatakse käesoleva määrusega 
meditsiiniseadmete ja nende tarvikute 
turulelaskmise ja kasutuselevõtmise 
eeskirju liidu turul, millele võib seega 
kaupade vaba liikumine kasuks tulla. ELi 
toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti 
c seisukohast sätestatakse käesolevas 
määruses kõnealuste meditsiiniseadmete 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid, 
tagades muu hulgas, et kliiniliste uuringute 
käigus kogutud andmed on usaldusväärsed 
ja kindlad ning et kliinilises uuringus 
osalejate ohutus on kaitstud.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
siseturu toimimine meditsiiniseadmete 
valdkonnas, võttes aluseks patsientide, 
kasutajate ja käitajate tervise kaitse kõrge 
taseme. Samal ajal kehtestatakse käesoleva 
määrusega meditsiiniseadmete suhtes 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
kõnealuste toodetega seotud ühiste 
ohutusprobleemide lahendamiseks.
Mõlemat eesmärki taotletakse ühel ajal ja 
need on omavahel lahutamatult seotud ning 
mõlemad on ühtviisi tähtsad. ELi 
toimimise lepingu artikli 114 seisukohast 
ühtlustatakse käesoleva määrusega 
meditsiiniseadmete ja nende tarvikute 
turulelaskmise ja kasutuselevõtmise 
eeskirju liidu turul, millele võib seega 
kaupade vaba liikumine kasuks tulla. ELi 
toimimise lepingu artikli 168 lõike 4 punkti 
c seisukohast sätestatakse käesolevas 
määruses kõnealuste meditsiiniseadmete 
kõrged kvaliteedi- ja ohutusstandardid, 
tagades muu hulgas, et kliiniliste uuringute 
käigus kogutud andmed on usaldusväärsed 
ja kindlad ning et kliinilises uuringus 
osalejate ohutus on kaitstud.

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praeguse õigusliku lähenemise (3) Praeguse õigusliku lähenemise 
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põhielemente, nagu teavitatud asutuste 
järelevalve, vastavushindamismenetlused, 
kliinilised uuringud ja kliiniline hindamine, 
järelevalve ja turujärelevalve, tuleks 
oluliselt tugevdada, samas tuleks lisada 
sätted, mis tagavad seadmete osas 
läbipaistvuse ja jälgitavuse.

põhielemente, nagu teavitatud asutuste 
järelevalve, vastavushindamismenetlused, 
kliinilised uuringud ja kliiniline hindamine, 
järelevalve ja turujärelevalve, tuleks
tervishoiutöötajate, patsientide, kasutajate 
ja käitajate tervise ja ohutuse
parandamiseks, sealhulgas jäätmete 
kõrvaldamise ahelas, oluliselt tugevdada, 
samas tuleks lisada sätted, mis tagavad 
seadmete osas läbipaistvuse ja jälgitavuse.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus.
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil.
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis võivad kanduda 
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus.
Tervisekaitse ning tervishoiutöötajate, 
käitajate ja patsientide ohutuse kõrge 
taseme, kaupade vaba liikumise ning 
tootjate vastutuse ja tootjatele 
õiguskindluse tagamiseks on vaja võtta 
kasutusele ühtne nanomaterjalide 
määratlus, mis põhineb komisjoni 18. 
oktoobri 2011. aasta soovitusel 
2011/696/EL (nanomaterjali määratluse 
kohta), tehes seda vajaliku paindlikkusega, 
et kohandada kõnealust määratlust teaduse 
ja tehnika arenguga ja sellest tuleneva 
regulatiivse arenguga liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil.
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis võivad kanduda 
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
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Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(15 a) Käesolev määrus hõlmab 
meditsiiniseadmete kavandamist, ohutust 
ja toimivusnäitajaid käsitlevaid nõudeid, 
mille eesmärk on ära hoida töö käigus 
saadavaid vigastusi, nagu on sätestatud 
nõukogu 10. mai 2010. aasta direktiivis 
2010/32/EL, millega rakendatakse 
Euroopa haiglate ja tervishoiuvaldkonna 
tööandjate ühenduse (HOSPEEM) ja 
Euroopa avaliku sektori töötajate 
ametiühingu (EPSU) sõlmitud 
raamkokkulepet teravate instrumentide 
põhjustatud vigastuste ärahoidmise kohta 
haigla- ja tervishoiusektoris1.
_____________
1 ELT L 134, 1.6.2010, lk 66.

Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) Selleks, et tunnustada standardimise 
olulist rolli meditsiiniseadmete valdkonnas, 
peaks määruses (EL) nr […/…], mis 
käsitleb Euroopa standardimist, 
määratletud ühtlustatud standardite 
täitmine olema tootjatele vahend, millega 
tõendada kooskõla üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete ja muude õigusnõuetega, 
nagu kvaliteedi- ja riskijuhtimine.

(19) Selleks et tunnustada standardimise ja 
jälgitavuse olulist rolli meditsiiniseadmete 
valdkonnas, peaks määruses (EL) nr 
[…/…], mis käsitleb Euroopa 
standardimist, määratletud ühtlustatud 
standardite täitmine olema tootjatele 
vahend, millega tõendada kooskõla üldiste 
ohutus- ja toimivusnõuete ja muude 
õigusnõuetega, nagu kvaliteedi- ja 
riskijuhtimine.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Töötavate 
magnetresonantstomograafia (MRT) 
seadmete läheduses töötavate isikute 
piisav kaitse tagamiseks tuleks tugineda 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. 
juuni 2013. aasta direktiivile 2013/35/EL, 
mis käsitleb töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõudeid seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate 
riskidega (20. üksikdirektiiv direktiivi 
89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses)1.
______________
1 ELT L ..., ..., lk ... (ELTs seni 
avaldamata).

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse,
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse,
peavad saama selge ja kergesti 
juurdepääsetava põhiteabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) Üks põhiaspekte on keskse (36) Üks põhiaspekte on keskse 



AD\940544ET.doc 9/21 PE506.249v02-00

ET

andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate meditsiiniseadmete 
ja asjaomaste ettevõtjate, sertifikaatide, 
kliiniliste uuringute, järelevalve ja 
turujärelevalve kohta. Andmebaasi 
eesmärk on parandada üldist läbipaistvust, 
lihtsustada teabevoogusid ettevõtjate, 
teavitatud asutuste või sponsorite ja 
liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide 
endi ja komisjoni vahel ning muuta need 
teabevood sujuvamaks, et vältida 
mitmekordseid teatamisnõudeid ja 
parandada kooskõlastamist liikmesriikide 
vahel. Siseturu piires saab seda 
tulemuslikult tagada vaid liidu tasandil 
ning komisjon peaks seepärast edasi 
arendama ja haldama Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka
(Eudamed), mis on loodud komisjoni 19. 
aprilli 2010. aasta otsusega 2010/227/EL 
Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga 
(Eudamed) kohta.

andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate meditsiiniseadmete 
ja asjaomaste ettevõtjate, sertifikaatide, 
kliiniliste uuringute, järelevalve ja 
turujärelevalve kohta. Andmebaasi 
eesmärk on parandada üldist läbipaistvust, 
lihtsustada teabevoogusid ettevõtjate, 
teavitatud asutuste või sponsorite ja 
liikmesriikide vahel, samuti liikmesriikide 
endi ja komisjoni vahel ning muuta need 
teabevood sujuvamaks, et vältida 
mitmekordseid teatamisnõudeid ja 
parandada kooskõlastamist liikmesriikide 
vahel. Samuti võimaldab andmebaas 
tagada liidust väljapoole toimuva 
meditsiiniseadmete annetamise või 
ekspordi jälgitavuse. Siseturu piires saab 
seda tulemuslikult tagada vaid liidu 
tasandil ning komisjon peaks seepärast
edasi arendama ja haldama Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed), mis on loodud komisjoni 19. 
aprilli 2010. aasta otsusega 2010/227/EL 
Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga 
(Eudamed) kohta.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
koondama seadme peamised ohutuse ja 
toimivuse aspektid ning kliinilise
hindamise tulemused ühte dokumenti, mis 
peaks olema üldsusele kättesaadav.

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
koondama seadme peamised ohutuse ja 
toimivuse aspektid ning kliinilise 
hindamise tulemused ühte dokumenti, mis 
peaks olema üldsusele kergesti
kättesaadav.
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Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Teavitatud asutuste nõuetekohane 
toimimine on määrava tähtsusega, et 
tagada tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase 
ja kodanike usaldus süsteemi vastu.
Üksikasjalike ja rangete kriteeriumide 
kohast teavitatud asutuste määramist ja 
järelevalvet liikmesriikides tuleks seepärast 
liidu tasandil kontrollida.

(40) Teavitatud asutuste nõuetekohane 
toimimine on määrava tähtsusega, et 
tagada tervishoiutöötajate, patsientide, 
kasutajate ja käitajate tervise ja ohutuse 
kaitse kõrge tase, sealhulgas jäätmete 
kõrvaldamise ahelas, ja kodanike usaldus 
süsteemi vastu. Üksikasjalike ja rangete 
kriteeriumide kohast teavitatud asutuste 
määramist ja järelevalvet liikmesriikides 
tuleks seepärast liidu tasandil kontrollida.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 52

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(52) Selleks et turul olevate seadmete osas 
tervist ja ohutust paremini kaitsta, tuleks 
meditsiiniseadmete järelevalvesüsteem 
muuta tõhusamaks, luues tõsistest 
vahejuhtumistest teatamiseks ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
jaoks liidu tasandil keskse portaali.

(52) Selleks et turul olevate seadmete osas
tervishoiutöötajate, patsientide, kasutajate 
ja käitajate tervist ja ohutust paremini 
kaitsta, sealhulgas jäätmete kõrvaldamise 
ahelas, tuleks meditsiiniseadmete 
järelevalvesüsteem muuta tõhusamaks, 
luues tõsistest vahejuhtumistest 
teatamiseks ja valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meetmete jaoks 
liidu tasandil keskse portaali.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
patsientide, hooldajate, tervishoiutöötajate 
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riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused peaksid teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 
asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist.

või muude isikute ohutust mõjutavatest
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused peaksid teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 
asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist.

Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) „parandusmeetmed” – meetmed, 
millega kõrvaldatakse võimaliku või 
tõelise rikkumise põhjus või muu 
soovimatu olukord;

(45) „parandusmeetmed” – meetmed, 
millega kõrvaldatakse rikkumise põhjus, et 
vältida rikkumise kordumist;

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 46

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(46) „valdkonna ohutuse parandamiseks 
võetud meetmed” – parandusmeetmed, 
mille tootja võtab tehnilistel või 
meditsiinilistel põhjustel, et ennetada või 
vähendada tõsise vahejuhtumi ohtu seoses 
turul kättesaadavaks tehtud seadmega;

(46) „valdkonna ohutuse parandamiseks 
võetud meetmed” – parandusmeetmed, 
mille tootja võtab, et vähendada 
meditsiiniseadme kasutamisest tingitud 
surma või tervisliku seisundi tõsise
halvenemise ohtu;

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) „valdkonna ohutusteatis” – teatis, 
mille tootja saadab kasutajatele või
klientidele seoses valdkonna ohutuse 

(47) „valdkonna ohutusteatis” – teatis, 
mille tootja või selle esindaja saadab
seadme kasutajatele või jäätmekäitlejatele 
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parandamiseks võetud meetmetega; seoses valdkonna ohutuse parandamiseks 
võetud meetmetega;

Muudatusettepanek 16

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Selgitus

Ülaltoodud tekst tuleks välja jätta, kuna komisjonil on õigus delegeeritud õigusaktidega 
üksnes muuta või täiendada õigusaktide mitteolemuslikke osi. Ohutus- ja toimivusnõuded on 
määruse ettepaneku olulisemaid osi, mida ei tohiks seetõttu muuta delegeeritud 
õigusaktidega.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Selgitus

Ülaltoodud artikli teine osa tuleks välja jätta, kuna komisjonil on õigus delegeeritud 
õigusaktidega üksnes muuta või täiendada õigusaktide mitteolemuslikke osi. Tehnilistes 
dokumentides käsitletavad aspektid on aga määruse ettepaneku olulisemaid osi.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 89 vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
järgmist:

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile pärast 
konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega, sh tervishoiutöötajate 
organisatsioonidega, õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, mis käsitlevad järgmist:

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Järelevalveprotsessi käigus võetakse 
arvesse kõigi asjaomaste sidusrühmade, 
sealhulgas patsientide, tervishoiutöötajate 
ja hooldajate organisatsioonide 
seisukohti.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Viiakse läbi eetikakontroll. Komisjon 
hõlbustab kooskõlastamist sidusrühmade 
vahel ning aitab kogu liidus vahetada 
parimaid tavasid ja töötada välja 
eetikakontrolli kvaliteedistandardid.
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Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.
Sellele vaatamata säilitavad liikmesriigid 
muud vormid, mille abil teavitada 
riiklikke pädevaid asutusi võimalikest 
tõsistest vahejuhtumitest.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et nende 
territooriumil ilmnenud tõsist vahejuhtumit 
või nende territooriumil võetud või 
võetavaid valdkonna ohutuse 
parandusmeetmeid käsitlevat teavet, 
millest neid on artikli 61 kohaselt 
teavitatud, hindab riiklikul tasandil 
liikmesriigi pädev asutus, tehes seda 
võimaluse korral koostöös tootjaga.

1. Liikmesriigid võtavad vajalikud 
meetmed selle tagamiseks, et nende 
territooriumil ilmnenud tõsist vahejuhtumit 
või nende territooriumil võetud või 
võetavaid valdkonna ohutuse 
parandusmeetmeid käsitlevat teavet, 
millest neid on artikli 61 kohaselt 
teavitatud, hindab riiklikul tasandil 
liikmesriigi pädev asutus, tehes seda 
võimaluse korral koostöös tootjaga. Pädev 
asutus võtab arvesse kõigi asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide ja 
tervishoiutöötajate organisatsioonide 
seisukohad.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 
määrusele vastavad teavitatud asutused 
määrata ja neist teatada enne selle määruse 
kohaldamise kuupäeva. Teavitatud 
asutused, mis on määratud ja millest on 
teatatud käesoleva määruse kohaselt, 
võivad kohaldada käesolevas määruses 
sätestatud vastavushindamismenetlusi ja 
väljastada käesoleva määruse kohaseid 
sertifikaate enne selle kohaldamise 
kuupäeva.

4. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 
määrusele vastavad teavitatud asutused 
määrata ja neist teatada enne selle määruse 
kohaldamise kuupäeva. Teavitatud 
asutused, mis on määratud ja millest on 
teatatud käesoleva määruse kohaselt, 
võivad kohaldada käesolevas määruses 
sätestatud vastavushindamismenetlusi ja 
väljastada käesoleva määruse kohaseid 
sertifikaate enne selle kohaldamise 
kuupäeva, tingimusel et asjakohased 
delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid 
on jõustunud.

Selgitus

Käesoleva määruse nõuetekohaseks rakendamiseks vajalikud rakendusaktid ja delegeeritud 
õigusaktid peavad olemas olema enne seda, kui käesolevat määrust hakatakse kohaldama mis 
tahes seadme suhtes.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu.
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
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endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele või mis on kindlaks 
tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega või mis on 
teadaolevalt või eeldatavalt 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad 
vastavalt komisjoni soovitusele 
(2013/…/EL) sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavate kemikaalide 
kindlaksmääramise kohta.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 2 – taanetele järgnev osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, mis on liigitatud 
kategooria 1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse
(EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel, 
peab neil seadmetel ja/või igal pakendil või 
vajaduse korral kaubastatava üksuse 
pakendil olema märge ftalaatide leidumise
kohta neis seadmeis. Kui selliste seadmete 
kavandatud kasutus hõlmab laste, 
rasedate ja imetavate naiste ravi, peab

ei sisalda üle 0,1% homogeense materjali
massist aineid, mis on liigitatud kategooria 
1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse
(EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel, või 
aineid, mille puhul on kindlaks tehtud, et 
nad on esimese alapunkti kohaselt 
sisesekretsioonisüsteemi kahjustavad, 
välja arvatud juhul, kui tootja suudab 
tõestada, et ei ole olemas sobivaid 
ohutumaid aineid või seadmeid ilma 
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tootja tehnilises dokumentatsioonis esitama 
täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, 
eelkõige käesolevas lõikes esitatud 
nõuetega, ning peab kasutusjuhendis 
esitama teabe selle kohta, millised on 
nende patsiendirühmade jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

kõnealuste aineteta.

Juhul kui tootja suudab tõestada, et ei ole 
olemas sobivaid ohutumaid aineid või 
seadmeid ilma kõnealuste aineteta, peab 
neil seadmetel ja/või igal pakendil või 
vajaduse korral kaubastatava üksuse 
pakendil olema märge selle kohta, et 
seadmed sisaldavad aineid, mis on 
liigitatud kategooria 1A või 1B 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks, või 
aineid, mille puhul on kindlaks tehtud, et 
nad on sisesekretsioonisüsteemi 
kahjustavad. Tootja peab tehnilises 
dokumentatsioonis esitama täpse 
põhjenduse selliste ainete kasutamiseks, 
võttes arvesse kooskõla üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuetega, eelkõige käesolevas 
lõikes esitatud nõuetega, ning peab 
kasutusjuhendis esitama teabe selle kohta, 
millised on nende patsientide jääkriskid ja,
kui vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

Selgitus

Kantserogeensete, mutageensete ja reproduktiivtoksiliste ainete (CMR) kasutamine on 
keelatud kosmeetikatoodetes ning CMR-ftalaatide kasutamine mänguasjades. Sarnased 
piirangud tuleks kehtestada meditsiiniseadmete puhul, kus selliste ainete kasutamine on 
vältimatu juhul, kui ei ole olemas ohutumaid alternatiive. Alternatiivide puudumisel peaksid 
tootjad seadmetele kandma vastavasisulise märke ja esitama konkreetse põhjenduse selle 
kohta, kas on täidetud käesolevas määruses sätestatud ohutuseeskirjad. Samamoodi tuleks 
toimida teadaolevate sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete puhul. Kuna komisjonis on 
vastuvõtmisel soovitus sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate kemikaalide kindlaksmääramise 
kohta, tuleks lisada sellekohane viide.
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Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.6. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et vähendada miinimumini 
ohtu, mis on seotud kasutatavate osakeste 
suuruse ja omadustega. Kui seadmed 
koosnevad nanomaterjalist või sisaldavad
sellist nanomaterjali, mis võib sattuda 
patsiendi või kasutaja kehasse, tuleb võtta 
erimeetmeid.

7.6. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et vähendada miinimumini 
ohtu, mis on seotud kasutatavate osakeste 
suuruse ja omadustega. Kui seadmed 
koosnevad nanomaterjalidest või 
sisaldavad selliseid nanomaterjale, mis 
võib sattuda patsiendi või kasutaja kehasse, 
tuleb võtta erimeetmeid. Tootja peab 
tehnilises dokumentatsioonis konkreetselt 
tõendama, et nanomaterjalide kasutamine 
on kooskõlas üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuetega, ning peab 
kasutusjuhendis esitama teabe selle kohta, 
millised on patsientide jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

Selgitus

Juhul kui meditsiiniseadmetes kasutatakse nanomaterjale, peaksid tootjad konkreetselt 
tõendama, et nende kasutamine on kooskõlas üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega. See 
hõlbustaks tunduvalt artiklis 19 ja põhjenduses 13 ettenähtud rangeima vastavushindamise 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 8 – alapunkt 8.1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) vastaks täielikult nõuetele, mis on 
ette nähtud kehtivate liidu direktiividega 
tööohutuse kohta, nagu direktiiv 
2010/32/EL,

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
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I lisa – II osa – punkt 8 – alapunkt 8.1 – alapunkt a järel olev lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja vajaduse korral välja jäetud

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 10 – alapunkt 10.3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Punktides 10.1 ja 10.2 nimetamata 
bioloogilise ainese töötlemine, säilitamine, 
uurimine ja käsitlemine peab toimuma nii, 
et oleks tagatud patsientide, kasutajate ja 
vastavalt vajadusele muude isikute 
optimaalne ohutus. Eelkõige tuleb 
ohutusele tähelepanu pöörata viiruste ja 
teiste nakkustegurite puhul ning rakendada 
valmistamise ajal viiruste kõrvaldamise või 
inaktiveerimise tunnustatud meetodeid.

Punktides 10.1 ja 10.2 nimetamata 
bioloogilise ainese töötlemine, säilitamine, 
uurimine ja käsitlemine peab toimuma nii, 
et oleks tagatud patsientide, kasutajate ja 
vastavalt vajadusele muude isikute 
optimaalne ohutus, sealhulgas jäätmete 
kõrvaldamise ahelas. Eelkõige tuleb 
ohutusele tähelepanu pöörata viiruste ja 
teiste nakkustegurite puhul ning rakendada 
valmistamise ajal viiruste kõrvaldamise või 
inaktiveerimise tunnustatud meetodeid.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 11 – alapunkt 11.2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.2 a. Seadmed, mis võivad üle kanda 
vere kaudu levivaid eluohtlikke nakkusi 
tervishoiutöötajatele, patsientidele või 
muudele isikutele tahtmatute lõigete või 
torgete kaudu, näiteks 
süstlatorkevigastuste kaudu, tuleb 
varustada asjakohaste 
kaitsemehhanismidega vastavalt 
direktiivile 2010/32/EL. Siiski tuleb 
arvesse võtta hambaraviga seonduvaid 
eripärasid.
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Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 18 – alapunkt 18.2 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– oleks tagatud, et eeldataval kasutajal on 
seda kõikides protseduurietappides kerge 
käsitseda, ja

– oleks tagatud, et eeldataval kasutajal on 
seda kõikides protseduurietappides kerge 
käsitseda,

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – II osa – punkt 18 – alapunkt 18.2 – taane 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavalt direktiivis 2010/32/EL 
sätestatule võimalikult vähendada teiste 
inimeste vigastamise või nakatamise ohtu, 
varustades seadme kaitsemehhanismiga, 
mille eesmärk on ära hoida süstalde ja 
muude teravate instrumentide põhjustatud 
vigastusi, ning

Selgitus

Igal aastal saab rohkem kui 1 miljon tervishoiutöötajat ELis eluohtlikke vigastusi seoses 
meditsiiniseadmetega, mis sisaldavad süstlanõelu või muid teravaid instrumente. Ohustatud 
on nii tervishoiutöötajad, kes võivad saada vere kaudu levivaid eluohtlikke nakkusi, kui ka 
teised patsiendid, kellele nad võivad nakkuse edasi anda.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – III osa – punkt 19 – alapunkt 19.3 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kasutusjuhend on tavakasutajale 
arusaadav ja selle vaatavad läbi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
patsientide ja tervishoiutöötajate 
organisatsioonide esindajad.
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