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LYHYET PERUSTELUT

Komissio hyväksyi 26. syyskuuta 2012 terveydenhuollon innovaatiopaketin, joka koostuu 
komission tiedonannosta ”Turvalliset, tehokkaat ja innovatiiviset lääkinnälliset laitteet ja in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet – potilaiden, kuluttajien ja 
terveydenhuollon ammattilaisten eduksi”, ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi lääkinnällisistä laitteista sekä ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista. Näiden 
ehdotusten tarkoituksena on ajantasaistaa voimassa olevaa unionin lainsäädäntöä teknisen ja 
tieteellisen kehityksen mukaisesti ja vastata viime aikoina esitettyyn huoleen 
potilasturvallisuuden tietyistä puutteista.

Lääkinnällisiä laitteita koskeva asetusehdotus korvaa aktiivisista implantoitavista 
lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin 90/385/ETY ja lääkinnällisistä laitteista annetun 
direktiivin 93/42/ETY. Sen tarkoituksena on säännellä sellaisten lääkinnällisten laitteiden 
turvallisuus-, laatu- ja suorituskykyvaatimuksia, jotka voidaan saattaa markkinoille unionissa.

Ehdotetun lainsäädännön mukaisesti satojen tuhansien erilaisten unionin markkinoilla olevien 
lääkinnällisten laitteiden, kuten laastareiden, injektioruiskujen, katetrien ja verinäytteen 
ottolaitteiden, puhumattakaan sellaisesta kehittyneestä tekniikasta kuin implantit ja 
elintoimintoja ylläpitävät laitteet, on oltava turvallisia sekä potilaille että laitteita käyttäville 
tai käsitteleville terveydenhuollon ammattilaisille ja muille laitteiden kanssa kosketuksiin 
joutuville henkilöille.

Kuten ehdotuksen johdanto-osan 71 kappaleesta käy ilmi, tämän asetuksen tavoitteena on 
varmistaa lääkinnällisten laitteiden korkeat laatu- ja turvallisuusvaatimukset ja turvata samalla 
potilaiden, käyttäjien ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden korkeatasoinen 
suojelu. Termillä ”käyttäjä” tarkoitetaan ehdotuksessa ”terveydenhuollon ammattilaisia tai 
muita kuin ammattikäyttäjiä, jotka käyttävät laitetta”, ja asetuksessa myönnetään, että 
käyttäjillä on tärkeä rooli potilaiden turvallisuuden varmistamisessa terveydenhuollossa. 
Lääkinnällisiä laitteita käyttävät lähinnä terveydenhuollon ammattilaiset 
sairaalaympäristöissä, mutta niitä käytetään myös muualla, kuten pitkäaikaishoidon 
laitoksissa, potilaiden kodeissa ja vankiloissa. Riskiryhmään kuuluvat laitteita käyttävät 
terveydenhuollon työntekijät, tukipalvelujen (pesula-, siivous- ja jätehuoltopalvelut) 
työntekijät sekä potilaat ja suuri yleisö. Turvalliset lääkinnälliset laitteet vaikuttavat suoraan 
työoloihin, ja niiden on turvattava mahdollisimman turvallinen työympäristö.

Koko asetuksen yleistavoitteena esitetään ”terveys ja turvallisuus”. Ehdotuksen liitteeseen I 
onkin sisällytetty lääkinnällisten laitteiden yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset. 
Tämän liitteen 8 kohdassa todetaan nimenomaisesti, että ”laitteet ja niiden 
valmistusmenetelmät on suunniteltava siten, että poistetaan tai vähennetään minimiin 
ammattikäyttäjälle tai muulle kuin ammattikäyttäjälle tai soveltuvissa tapauksissa muille 
henkilöille aiheutuvan infektion riski”. Liitteen 11 kohdassa korostetaan lisäksi, että laitteet 
eivät saisi aiheuttaa tapaturmariskiä potilaille, käyttäjille tai muille henkilöille.

Koska lääkinnällisten laitteiden turvallisuus ja korkea laatu ovat kytköksissä käyttäjien, 
potilaiden ja muiden henkilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistamisen 
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yleistavoitteeseen, tällä asetuksella on mahdollista aikaansaada synergiavaikutuksia unionin 
sovellettavan työterveyslainsäädännön kanssa. Siksi asetukseen olisi sisällytettävä 
nimenomaisia viittauksia lainsäädäntöön, jolla turvataan käyttäjien ja potilaiden 
turvallisuuden korkea taso terveydenhuollon ympäristöissä, ja siinä olisi otettava huomioon 
lääkinnällisten laitteiden suunnitteluun ja suorituskykyyn liittyvät ominaisuudet siltä osin kuin 
ne mainitaan unionin työterveysdirektiiveissä. Tämä koskee erityisesti terävien instrumenttien 
aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä terveydenhuoltoalalla annettua 
direktiiviä 2010/32/EU, jonka tavoitteena on parantaa työturvallisuutta unionin tason 
työmarkkinaosapuolten välisen puitesopimuksen avulla. Puitesopimuksessa todetaan, että on 
tarpeen ottaa käyttöön lääketieteellisiä instrumentteja, joissa on sisäänrakennettuja 
turvallisuusteknisiä suojamekanismeja, jotta vähennetään terävien instrumenttien aiheuttamia 
tapaturma- ja infektioriskejä. On täysin loogista, että tämä asia otetaan huomioon 
lääkinnällisiä laitteita koskevan asetuksen yleisissä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksissa.

Vaarassa eivät ole ainoastaan sellaiset varsinaiset terveydenhuollon työntekijät kuin 
sairaanhoitajat ja lääkärit vaan myös avoterveydenhoidon ja vaihtoehtoisen terveydenhoidon 
piirissä hoitoa antavat henkilöt, laboratoriohenkilökunta ja sellaiset tukipalvelujen työntekijät 
kuin siivoojat sekä pesula- ja vankilatyöntekijät.

Terveydenhuollon laitosten on pidettävä huolta siitä, että niiden työntekijät saavat 
asianmukaista koulutusta lääkinnällisten laitteiden ja välineiden käyttöön ja käytäntöjen 
soveltamiseen, jotta voidaan vähentää neulanpistojen aiheuttamia tapaturmia, 
terveydenhuollon infektioiden tarttumista ja muita haitallisia vaikutuksia ja varmistaa näin 
uuden lääkinnällisen teknologian ja kirurgisten laitteiden turvallinen käyttö.

Olisi myös huolehdittava terveydenhuollon työntekijöiden asianmukaisesta suojelusta 
rokotuksilla, altistumisen jälkeisellä estolääkityksellä, rutiininomaisilla diagnostisilla 
seulontatutkimuksilla, henkilökohtaisilla suojavarusteilla ja sellaisen lääkinnällisen 
teknologian käytöllä, jolla voidaan vähentää altistumista veren välityksellä tarttuville 
infektioille.

Tässä lausuntoluonnoksessa esitetyissä tarkistusehdotuksissa on otettu huomioon työllisyyden 
ja sosiaaliasioiden valiokunnan aikaisempi työ ja seuraavat sen hyväksymät päätöslauselmat, 
joissa on pyritty varmistamaan terveydenhuollon työntekijöiden turvallisuus:

• Euroopan parlamentin 15. joulukuuta 2011 antama päätöslauselma EU:n työterveys- ja 
työturvallisuusstrategian 2007–2012 väliarvioinnista

• Euroopan parlamentin 11. helmikuuta 2010 antama päätöslauselma ehdotuksesta 
neuvoston direktiiviksi HOSPEEMin ja EPSUn laatiman terävien instrumenttien 
aiheuttamien tapaturmien ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla koskevan 
puitesopimuksen täytäntöönpanosta

• Euroopan parlamentin 15. tammikuuta 2008 antama päätöslauselma yhteisön 
työterveys- ja työturvallisuusstrategiasta vuosiksi 2007–2012
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• Euroopan parlamentin 6. heinäkuuta 2006 antama päätöslauselma suosituksista 
komissiolle eurooppalaisten terveydenhoitoalan työntekijöiden suojaamiseksi veren 
kautta tarttuvilta infektioilta, jotka johtuvat neulojen aiheuttamista loukkaantumisista.

TARKISTUKSET

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa ympäristön, 
kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokuntaa sisällyttämään mietintöönsä 
seuraavat tarkistukset:

Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on terveyden suojelun korkea 
taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 
näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 
yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 
tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 
tavoitteet ovat erottamattomasti 
kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 
ole toissijainen toiseen nähden. SEUT-
sopimuksen 114 artiklan mukaisesti tällä 
asetuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, 
jotka koskevat lääkinnällisten laitteiden ja 
niiden lisälaitteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöön ottamista unionin 
markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta. SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset varmistamalla 
muun muassa, että kliinisissä tutkimuksissa
tuotettavat tiedot ovat luotettavia ja 
varmoja ja että kliinisiin tutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on potilaiden sekä kyseisiä 
laitteita käyttävien ja käsittelevien 
henkilöiden terveyden suojelun korkea 
taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset, joilla vastataan 
näiden tuotteiden turvallisuutta koskeviin 
yleisiin huolenaiheisiin. Molempiin 
tavoitteisiin pyritään yhtäaikaisesti, ja 
tavoitteet ovat erottamattomasti 
kytköksissä toisiinsa eikä kumpikaan niistä 
ole toissijainen toiseen nähden. SEUT-
sopimuksen 114 artiklan mukaisesti tällä 
asetuksella yhdenmukaistetaan sääntöjä, 
jotka koskevat lääkinnällisten laitteiden ja 
niiden lisälaitteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöön ottamista unionin 
markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta. SEUT-sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 
lääkinnällisille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset varmistamalla 
muun muassa, että kliinisissä tutkimuksissa 
tuotettavat tiedot ovat luotettavia ja 
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suojataan. varmoja ja että kliinisiin tutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 
suojataan.

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 
osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinisiä tutkimuksia 
ja kliinistä arviointia, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 
otettava säännöksiä, joilla varmistetaan 
avoimuus ja laitteiden jäljitettävyys.

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 
osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinisiä tutkimuksia 
ja kliinistä arviointia, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveydenhuollon ammattilaisten, 
potilaiden sekä kyseisiä laitteita 
käyttävien ja niitä esimerkiksi 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi otettava säännöksiä, joilla 
varmistetaan avoimuus ja laitteiden 
jäljitettävyys.

Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, terveydenhuollon 
ammattilaisten, kyseisiä laitteita 
käsittelevien henkilöiden sekä potilaiden 
turvallisuuden, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien vastuun ja
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
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tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat 
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat 
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(15 a) Tähän asetukseen sisältyy 
vaatimuksia, jotka koskevat 
lääkinnällisten laitteiden suunnittelu-, 
turvallisuus- ja 
suorituskykyominaisuuksia, joiden 
tarkoituksena on estää työtapaturmia 
HOSPEEMin ja EPSUn tekemän terävien 
instrumenttien aiheuttamien tapaturmien 
ehkäisemistä terveydenhuoltoalalla 
koskevan puitesopimuksen 
täytäntöönpanosta 10 päivänä 
toukokuuta 2010 annetussa neuvoston 
direktiivissä 2010/32/EU1 tarkoitetulla 
tavalla.
_____________
1 EUVL L 134, 1.6.2010, s. 66.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(19) Jotta tunnistettaisiin standardoinnin 
merkittävä rooli lääkinnällisten laitteiden 
alalla, eurooppalaisesta standardoinnista 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […/…] 
määriteltyjen yhdenmukaistettujen 
standardien noudattamista olisi pidettävä 
keinona, jolla valmistajat osoittavat 
noudattavansa yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia ja muita, 
esimerkiksi laatua ja riskinhallintaa 
koskevia oikeudellisia vaatimuksia.

(19) Jotta tunnistettaisiin standardoinnin ja 
jäljitettävyyden merkittävä rooli 
lääkinnällisten laitteiden alalla, 
eurooppalaisesta standardoinnista 
annetussa asetuksessa (EU) N:o […/…] 
määriteltyjen yhdenmukaistettujen 
standardien noudattamista olisi pidettävä 
keinona, jolla valmistajat osoittavat 
noudattavansa yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia ja muita, 
esimerkiksi laatua ja riskinhallintaa 
koskevia oikeudellisia vaatimuksia.

Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Niiden henkilöiden riittävän 
suojelun varmistamiseksi, jotka 
työskentelevät toiminnassa olevan 
magneettiresonanssikuvauslaitteen 
läheisyydessä, on noudatettava terveyttä ja 
turvallisuutta koskevista 
vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
26 päivänä kesäkuuta 2013 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiiviä 2013/35/EU1.
______________
1 EUVL L ..., ..., s. ... (ei vielä 
julkaistu virallisessa lehdessä).

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
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Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tarvittavat varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 
käytettävien skannerien kanssa.

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
on annettava implantoitua laitetta koskevat 
olennaiset, selkeät ja helposti saatavilla 
olevat tiedot, joiden avulla laite voidaan 
tunnistaa ja joissa ilmoitetaan tarvittavat 
varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 
käytettävien skannerien kanssa.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale

Komission teksti Tarkistus

(36) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskeva 
järjestelmä olisi erottamaton osa, jotta 
voidaan koota ja käsitellä tietoja, jotka 
koskevat markkinoilla olevia lääkinnällisiä 
laitteita sekä asianomaisia talouden 
toimijoita, todistuksia, kliinisiä 
tutkimuksia, vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 
tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 
toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 
samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 
moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 
tehostaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 
voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 
unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 
tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 

(36) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskeva 
järjestelmä olisi erottamaton osa, jotta 
voidaan koota ja käsitellä tietoja, jotka 
koskevat markkinoilla olevia lääkinnällisiä 
laitteita sekä asianomaisia talouden 
toimijoita, todistuksia, kliinisiä 
tutkimuksia, vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 
tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 
toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 
samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 
moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 
tehostaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Tietokannan avulla 
voidaan myös helpottaa unionin 
ulkopuolelle lahjoitettavan tai vietävän 
lääkinnällisen materiaalin jäljitettävyyttä.
Sisämarkkinoilla tämä voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ainoastaan unionin tasolla, ja 
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eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission 
päätöksellä 2010/227/EU.

sen vuoksi komission tulisi kehittää 
edelleen ja ylläpitää eurooppalaista 
lääkinnällisten laitteiden tietokantaa 
(Eudamed), joka on perustettu 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission 
päätöksellä 2010/227/EU.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 
jonka tulisi olla julkisesti saatavilla.

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 
jonka tulisi olla julkisesti ja helposti
saatavilla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 40 kappale

Komission teksti Tarkistus

(40) Ilmoitettujen laitosten moitteeton 
toiminta on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa terveyden ja 
turvallisuuden korkeatasoinen suojelu ja 
kansalaisten järjestelmää kohtaan tuntema 
luottamus. Sen vuoksi ilmoitettujen 
laitosten nimeämiseen ja valvontaan, jotka 
jäsenvaltiot toteuttavat yksityiskohtaisten 
ja tiukkojen kriteerien mukaisesti, 
sovelletaan unionin tason valvontaa.

(40) Ilmoitettujen laitosten moitteeton 
toiminta on olennaisen tärkeää, jotta 
voidaan varmistaa terveydenhuollon 
ammattilaisten, potilaiden sekä kyseisiä 
laitteita käyttävien ja niitä esimerkiksi 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja kansalaisten 
järjestelmää kohtaan tuntema luottamus.
Sen vuoksi ilmoitettujen laitosten 
nimeämiseen ja valvontaan, jotka 
jäsenvaltiot toteuttavat yksityiskohtaisten 
ja tiukkojen kriteerien mukaisesti, 
sovelletaan unionin tason valvontaa.
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Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale

Komission teksti Tarkistus

(52) Jotta voidaan suojata paremmin 
terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 
olevien laitteiden yhteydessä, lääkinnällisiä 
laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 
olisi tehostettava luomalla unionin tason 
keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä ilmoittamista varten.

(52) Jotta voidaan suojata paremmin 
terveydenhuollon ammattilaisten, 
potilaiden sekä kyseisiä laitteita 
käyttävien ja niitä esimerkiksi 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 
henkilöiden terveyttä ja turvallisuutta 
markkinoilla olevien laitteiden yhteydessä, 
lääkinnällisiä laitteita koskevaa 
vaaratilannejärjestelmää olisi tehostettava 
luomalla unionin tason keskusportaali 
vakavista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä ilmoittamista varten.

Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista, jotka 
vaikuttavat potilaiden, omaishoitajien, 
terveydenhuollon ammattilaisten tai 
muiden henkilöiden turvallisuuteen,
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.
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Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 45 alakohta

Komission teksti Tarkistus

45) ’korjaavalla toimenpiteellä’ 
tarkoitetaan toimenpidettä, joka 
toteutetaan mahdollisen tai todellisen
poikkeaman tai muun ei-toivotun 
tilanteen syyn poistamiseksi;

45) ’korjaavalla toimenpiteellä’ 
tarkoitetaan toimenpidettä poikkeamien 
syyn poistamiseksi niiden uusiutumisen 
estämiseksi;

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 46 alakohta

Komission teksti Tarkistus

46) ’käyttöturvallisuutta korjaavalla 
toimenpiteellä’ tarkoitetaan korjaavia 
toimenpiteitä, jotka valmistaja toteuttaa 
teknisistä tai lääketieteellisistä syistä 
estääkseen markkinoille saataville 
asetettuun laitteeseen liittyvän vakavan 
vaaratilanteen riskin tai vähentääkseen 
tätä riskiä;

46) ’käyttöturvallisuutta korjaavalla 
toimenpiteellä’ (Field Safety Corrective 
Action, FSCA) tarkoitetaan korjaavaa 
toimenpidettä, jonka valmistaja toteuttaa 
potilaan kuoleman tai tämän 
terveydentilan vakavan heikkenemisen
riskin vähentämiseksi lääkinnällisen 
laitteen käytön yhteydessä;

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 47 alakohta

Komission teksti Tarkistus

47) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 
ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan 
käyttäjille tai asiakkaille lähettämää 
tiedotetta, joka koskee käyttöturvallisuutta 
korjaavaa toimenpidettä;

47) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 
ilmoituksella’ tarkoitetaan valmistajan tai 
sen edustajan laitteen käyttäjille tai 
jätteitä käsitteleville henkilöille lähettämää 
tiedotetta, joka koskee käyttöturvallisuutta 
korjaavaa toimenpidettä;
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Tarkistus 16

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Poistetaan.

Perustelu

Kyseinen teksti olisi poistettava, koska komissiolla on oikeus ainoastaan tarkistaa tai 
täydentää lainsäädäntötekstiä delegoiduilla säädöksillä muita kuin olennaisia osia koskevissa 
tapauksissa. Turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset kuuluvat asetusehdotuksen 
olennaisimpiin osiin, eikä niitä näin ollen pitäisi muuttaa delegoiduilla säädöksillä.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Perustelu

Kyseisen artiklan toinen osa olisi poistettava, koska komissiolla on oikeus ainoastaan 
tarkistaa tai täydentää lainsäädäntötekstiä delegoiduilla säädöksillä muita kuin olennaisia 
osia koskevissa tapauksissa. Teknisissä asiakirjoissa lueteltavat seikat kuuluvat 
asetusehdotuksen olennaisimpiin osiin.
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Tarkistus 18
Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa
89 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

4. Siirretään komissiolle sen jälkeen, kun 
se on kuullut eri sidosryhmiä, kuten 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ammattialajärjestöjä, valta antaa 
89 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Tarkastelun kaikissa vaiheissa on 
otettava huomioon sidosryhmien, kuten 
potilasjärjestöjen, terveydenhuollon 
ammattilaisten ja omaishoitajien 
ammattialajärjestöjen, näkemykset.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. On tehtävä eettinen arviointi. 
Komissio edistää sidosryhmien välistä 
koordinointia ja parhaiden käytäntöjen 
vaihtoa sekä eettisten arviointien 
laatuvaatimusten määrittelemistä koko 
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unionissa.

Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista. Jäsenvaltioiden on 
kuitenkin ylläpidettävä muita malleja, 
joita käytetään ilmoitettaessa epäillyistä 
vakavista vaaratilanteista kansallisille 
toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 
niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa.

1. Jäsenvaltioiden on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että niiden alueella 
ilmennyttä vakavaa vaaratilannetta tai 
niiden alueella toteutettua tai toteutettavaa 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon kaikkien eri sidosryhmien, 
kuten potilasjärjestöjen ja 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ammattialajärjestöjen, näkemykset.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä 
direktiiveissä 90/385/ETY ja 93/42/ETY 
säädetään, tämän asetuksen vaatimukset 
täyttävät vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset voidaan nimetä ja 
ilmoittaa ennen sen soveltamispäivää. 
Tämän asetuksen mukaisesti nimetyt ja 
ilmoitetut ilmoitetut laitokset voivat 
soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja myöntää todistuksia 
tämän asetuksen mukaisesti ennen sen 
soveltamispäivää.

4. Poiketen siitä, mitä 
direktiiveissä 90/385/ETY ja 93/42/ETY 
säädetään, tämän asetuksen vaatimukset 
täyttävät vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset voidaan nimetä ja 
ilmoittaa ennen sen soveltamispäivää. 
Tämän asetuksen mukaisesti nimetyt ja 
ilmoitetut laitokset voivat soveltaa tässä 
asetuksessa säädettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja myöntää todistuksia 
tämän asetuksen mukaisesti ennen sen 
soveltamispäivää edellyttäen, että asiaa 
koskevat delegoidut ja 
täytäntöönpanosäädökset ovat tulleet 
voimaan.

Perustelu

Tämän asetuksen asianmukaisen täytäntöönpanon kannalta välttämättömien 
täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten on oltava valmiita ennen kuin tätä 
asetusta sovelletaan laitteisiin.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 7 kohta – 7.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
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vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti, sekä 
aineisiin, joilla on hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia ja joiden osalta 
on tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti, sekä 
aineisiin, joilla on hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia ja joiden osalta 
on tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
tai jotka on yksilöity kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti tai joiden 
tiedetään tai oletetaan olevan 
hormonaalisia haitta-aineita 
hormonaalisten haitta-aineiden 
tunnistamiskriteerejä koskevan komission 
suosituksen (2013/…/EU) mukaisesti.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 7 kohta – 7.4 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos laitteet tai niiden osat, jotka on 
tarkoitettu

Laitteet tai niiden osat, jotka on tarkoitettu

Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 7 kohta – 7.4 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, jotka luokitellaan 

eivät saa sisältää 0,1 painoprosentin tai 
sitä suurempana pitoisuutena 
homogeenisen materiaalin massasta 



PE506.249v02-00 18/23 AD\940544FI.doc

FI

asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI 
olevan osan 3 mukaisesti kategoriaan 1A 
tai 1B kuuluviin syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin, kyseiset laitteet on 
merkittävä – joko itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
ftalaatteja sisältäviksi laitteiksi. Jos 
tällaisten laitteiden suunniteltuihin 
käyttötarkoituksiin sisältyy lasten tai 
raskaana olevien tai imettävien naisten 
hoitaminen, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

aineita, jotka luokitellaan asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan osan 3 
mukaisesti kategoriaan 1A tai 1B kuuluviin 
syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin 
ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin tai 
ensimmäisen alakohdan mukaisesti 
hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
yksilöityihin aineisiin, ellei valmistaja 
pysty osoittamaan, ettei soveltuvia 
turvallisempia ja tällaisia aineita 
sisältämättömiä aineita tai laitteita ole 
tarjolla.

Jos valmistaja pystyy osoittamaan, ettei 
soveltuvia turvallisempia ja tällaisia 
aineita sisältämättömiä aineita tai laitteita 
ole tarjolla, kyseiset laitteet on merkittävä 
– joko itse laitteeseen ja/tai kunkin yksikön 
pakkaukseen tai soveltuvilta osin 
myyntipakkaukseen – laitteiksi, jotka 
sisältävät aineita, jotka luokitellaan 
kategoriaan 1A tai 1B kuuluviin syöpää 
aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin tai 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin tai 
hormonaalisiksi haitta-aineiksi 
yksilöityihin aineisiin. Valmistajan on 
ilmoitettava teknisissä asiakirjoissa ja 
käyttöohjeissa erityiset perustelut näiden 
aineiden käytölle etenkin tässä kohdassa 
lueteltujen yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamiseksi, 
tiedot jäännösriskeistä potilaiden osalta 
sekä soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

Perustelu

Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö 
on kielletty kosmetiikassa, ja syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle 
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vaarallisten ftalaattien käyttö on kielletty leluissa. Vastaavia rajoituksia olisi asetettava myös 
lääkinnällisille laitteille, joita käytettäessä altistuminen on väistämätöntä, ellei turvallisempia 
vaihtoehtoja ole olemassa. Jos vaihtoehtoja ei ole, valmistajien olisi varustettava laitteet 
merkinnöillä ja annettava selvitys asetuksen turvallisuussäännösten noudattamisesta. Saman 
pitäisi päteä myös hormonaalisiksi haitta-aineiksi tunnistettuihin aineisiin. Koska komissio 
laatii parhaillaan suositusta hormonaalisten haitta-aineiden tunnistamisesta, tekstiin olisi 
sisällytettävä viittaus kyseiseen suositukseen.

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 7 kohta – 7.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.6. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käytettyjen 
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin 
liittyvät riskit minimoidaan. Erityistä 
huolellisuutta on noudatettava, jos laitteet 
sisältävät nanomateriaalia tai koostuvat 
nanomateriaalista, joka voi vapautua
potilaan tai käyttäjän kehoon.

7.6. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käytettyjen 
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin 
liittyvät riskit minimoidaan. Erityistä 
huolellisuutta on noudatettava, jos laitteet 
sisältävät nanomateriaaleja tai koostuvat 
nanomateriaaleista, jotka voivat vapautua 
potilaan tai käyttäjän kehoon. Valmistajan 
on esitettävä teknisissä asiakirjoissa 
erityiset todisteet siitä, että 
nanomateriaalien käytössä noudatetaan 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, ja annettava 
käyttöohjeissa tiedot jäännösriskeistä 
potilaiden osalta sekä soveltuvin osin 
asianmukaisista varotoimista.

Perustelu

Jos nanomateriaaleja käytetään lääkinnällisissä laitteissa, valmistajien olisi esitettävä 
erityiset todisteet siitä, että niiden käytössä noudatetaan yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia. Tämä helpottaisi suuresti tiukimman vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn soveltamista säännön 19 ja johdanto-osan 13 kappaleen mukaisesti.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 8 kohta – 8.1 alakohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) noudatetaan kaikilta osin 
vaatimuksia, joista on säädetty 
sovellettavissa unionin 
työturvallisuusdirektiiveissä, kuten 
direktiivissä 2010/32/EU,

Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 8 kohta – 8.1 alakohta – a alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

ja tarpeen mukaan Poistetaan.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 10 kohta – 10.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Muiden kuin 10.1 ja 10.2 kohdassa 
tarkoitettujen biologisten ainesten 
muuntaminen, säilyttäminen, testaus ja 
käsittely on suoritettava potilaiden, 
käyttäjien ja tarvittaessa muiden 
henkilöiden kannalta optimaalisissa 
turvallisuusolosuhteissa. Erityisesti 
viruksilta ja muilta tartuntatautien 
aiheuttajilta on suojauduttava käyttämällä 
validoituja virusten poistamis- ja 
inaktivaatiomenetelmiä valmistuksen 
aikana.

Muiden kuin 10.1 ja 10.2 kohdassa 
tarkoitettujen biologisten ainesten 
muuntaminen, säilyttäminen, testaus ja 
käsittely on suoritettava potilaiden, 
käyttäjien ja tarvittaessa muiden, 
esimerkiksi aineksia jätehuoltoketjussa 
käsittelevien, henkilöiden kannalta 
optimaalisissa turvallisuusolosuhteissa. 
Erityisesti viruksilta ja muilta 
tartuntatautien aiheuttajilta on 
suojauduttava käyttämällä validoituja 
virusten poistamis- ja 
inaktivaatiomenetelmiä valmistuksen 
aikana.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 11 kohta – 11.2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

11.2 a. Laitteissa on oltava 
direktiivissä 2010/32/EU tarkoitettuja 
asianmukaisia sisäänrakennettuja 
turvallisuusteknisiä suojamekanismeja, 
jos terveydenhuollon henkilökunta, 
potilaat tai muut henkilöt voivat saada 
näiden laitteiden välityksellä veriteitse 
tarttuvia potentiaalisesti 
hengenvaarallisia infektioita tahattomien 
viiltojen ja pistosten, kuten 
neulanpistotapaturmien, yhteydessä. 
Hammaslääkärin ammattiin liittyvät 
erityisolosuhteet on kuitenkin otettava 
huomioon.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 18 kohta – 18.2 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa, 
ja että

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa;

Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa II – 18 kohta – 18.2 alakohta – 1 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– direktiivin 2010/32/EU mukaisesti 
vähennetään niin pitkälle kuin 
mahdollista muiden henkilöiden 
tapaturma- ja infektioriskiä käyttämällä 
sisäänrakennettuja turvallisuusteknisiä 
suojamekanismeja, jotka on suunniteltu 
estämään neulanpistot ja muut terävien 
instrumenttien aiheuttamat tapaturmat, ja
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Perustelu

Joka vuosi yli miljoonalle terveydenhuollon työntekijälle unionissa sattuu heidän elämäänsä 
merkittävästi vaikuttava, potentiaalisesti hengenvaarallinen tapaturma, johon liittyy neuloja 
tai muita teräviä instrumentteja sisältäviä lääkinnällisiä laitteita. Sen lisäksi, että 
terveydenhuollon työntekijät voivat saada veriteitse tarttuvia infektioita, he voivat kantaa 
taudinaiheuttajia ja lisätä näin muiden potilaiden tartuntavaaraa.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – osa III – 19 kohta – 19.3 alakohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Käyttöohjeiden on oltava myös muille 
kuin ammattikäyttäjille soveltuvia ja 
sellaisten eri sidosryhmien kuin 
potilasjärjestöjen ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen 
edustajien tarkistamia.
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