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Muudatusettepanek 9
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
siseturu toimimine in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas, 
võttes aluseks tervise kaitse kõrge taseme. 
Samal ajal kehtestatakse käesoleva 
määrusega seadmete 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. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 114 seisukohast 
ühtlustatakse käesoleva määrusega in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja nende 
tarvikute turulelaskmise ja 
kasutuselevõtmise eeskirju liidu turul, 
millele võib seega kaupade vaba liikumine 
kasuks tulla. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 168 lõike 4 punkti c 
seisukohast sätestatakse käesolevas 
määruses kõnealuste seadmete kõrged 
kvaliteedi- ja ohutusstandardid, tagades 
muu hulgas, et kliinilise toimivuse 
uuringute käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad ning et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus on 
kaitstud.

(2) Käesoleva määruse eesmärk on tagada 
siseturu toimimine in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas, 
võttes aluseks tervishoiutöötajate,
patsientide ning kõnealuste seadmete 
kasutajate ja operaatorite tervise kaitse 
kõrge taseme. Samal ajal kehtestatakse 
käesoleva määrusega seadmete 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. Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artikli 114 
seisukohast ühtlustatakse käesoleva 
määrusega in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja nende 
tarvikute turulelaskmise ja 
kasutuselevõtmise eeskirju liidu turul, 
millele võib seega kaupade vaba liikumine 
kasuks tulla. Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 168 lõike 4 punkti c 
seisukohast sätestatakse käesolevas 
määruses kõnealuste seadmete kõrged 
kvaliteedi- ja ohutusstandardid, tagades 
muu hulgas, et kliinilise toimivuse 
uuringute käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad ning et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus on 
kaitstud.

Or. fr

Muudatusettepanek 10
Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praeguse õigusliku lähenemise 
põhielemente, nagu teavitatud asutuste 
järelevalve, riski klassifitseerimine, 
vastavushindamismenetlused, kliinilised 
tõendid, järelevalve ja turujärelevalve, 
tuleks oluliselt tugevdada, samas tuleks 
lisada sätted, mis tagavad in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete osas 
läbipaistvuse ja jälgitavuse.

(3) Tervishoiutöötajate, patsientide, 
seadmete kasutajate ja operaatorite, eriti 
jäätmete kõrvaldamisega tegelevate 
töötajate tervise ja ohutuse parandamiseks 
tuleks oluliselt tugevdada praeguse 
õigusliku lähenemise põhielemente, nagu 
teavitatud asutuste järelevalve, riski 
klassifitseerimine, 
vastavushindamismenetlused, kliinilised 
tõendid, järelevalve ja turujärelevalve, ning
lisada sätted, mis tagavad in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete osas 
läbipaistvuse ja jälgitavuse.

Or. fr

Muudatusettepanek 11
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Töös oleva 
magnetresonantstomograafi (MRT) 
läheduses töötavate isikute piisava kaitse 
tagamiseks tuleb järgida Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivi 
töötervishoiu ja tööohutuse 
miinimumnõuete kohta seoses töötajate 
kokkupuutega füüsikalistest mõjuritest 
(elektromagnetväljad) tulenevate 
riskidega (kahekümnes üksikdirektiiv 
direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 
tähenduses)1. 
______________
1 COM(2011)0348.
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Muudatusettepanek 12
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat ja laovarude haldamist.

(27) In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
jälgitavus rahvusvahelistel suunistel 
põhineva kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi abil 
peaks parandama in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
turustamisjärgse ohutuse tulemuslikkust, 
sest vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmed ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat, jäätmete kõrvaldamist ja 
laovarude haldamist.

Or. fr

Muudatusettepanek 13
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(28) Läbipaistvus ja parem teave on 
olulised, et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
teadlikke otsuseid, luua kindel alus 
regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 

(28) Läbipaistvus ja parem teave on 
olulised, et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele ning kõigile 
teistele asjaomastele isikutele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
teadlikke otsuseid, luua kindel alus 
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suurendada usaldust õigussüsteemi vastu. regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 
suurendada usaldust õigussüsteemi vastu.

Or. fr

Muudatusettepanek 14
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Üks põhiaspekte on keskse 
andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja 
asjaomaste ettevõtjate, sertifikaatide, 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muid kliinilise toimivuse uuringuid, 
millega kaasnevad uuringus osalejate jaoks 
riskid, 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.

(29) Üks põhiaspekte on keskse 
andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja 
asjaomaste ettevõtjate, sertifikaatide, 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muid kliinilise toimivuse uuringuid, 
millega kaasnevad uuringus osalejate jaoks 
riskid, 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. Andmebaasi abil saab tagada ka 
liidust välja annetatavate või 
eksporditavate meditsiinivahendite 
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 
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(Eudamed) kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 15
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(48) Selleks et turul olevate seadmete osas 
tervist ja ohutust paremini kaitsta, tuleks in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
järelevalvesüsteem muuta tõhusamaks, 
luues ELis ja sellest väljaspool toimunud
tõsistest vahejuhtumistest teatamiseks ja 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete jaoks liidu tasandil keskse 
portaali.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõik 1 – alapunkt 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) „valdkonna ohutusteatis” – teatis, 
mille tootja saadab kasutajatele või 
klientidele seoses valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meetmetega;

(55) „valdkonna ohutusteatis” – teatis, 
mille tootja saadab kasutajatele, 
jäätmetega tegelevatele töötajatele või 
klientidele seoses valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meetmetega;

Or. fr
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Muudatusettepanek 17
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 4 – sissejuhatav osa 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 59–73 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 85 vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
järgmist:

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 59–73 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile pärast 
konsulteerimist asjaomaste 
sidusrühmadega, sh tervishoiutöötajate 
organisatsioonidega ja tootjate 
ühendustega, õigus võtta kooskõlas 
artikliga 85 vastu delegeeritud õigusakte, 
mis käsitlevad järgmist:

Or. cs

Muudatusettepanek 18
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – punkt 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kogu järelevalveprotsessi käigus 
võetakse arvesse asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide, 
tervishoiutöötajate organisatsioonide ja 
tootjate ühenduste seisukohti.

Or. cs

Muudatusettepanek 19
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 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 59 
kohaselt teavitatud, hindab riiklikul 
tasandil liikmesriigi pädev asutus, tehes 
seda võimaluse korral koostöös tootjaga.

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 59 
kohaselt teavitatud, hindab riiklikul 
tasandil liikmesriigi pädev asutus, tehes 
seda võimaluse korral koostöös tootjaga. 
Pädev asutus võtab arvesse kõigi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
patsientide, tervishoiutöötajate 
organisatsioonide ja tootjate ühenduste 
seisukohti.

Or. cs

Muudatusettepanek 20
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – peatükk 3 – punkt 17 – alapunkt 17.3.2 – alapunkt i a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i a) Kasutusjuhend on tavakasutajale 
arusaadav ja selle vaatavad läbi 
asjaomaste sidusrühmade, sealhulgas 
patsientide, tervishoiutöötajate 
organisatsioonide ja tootjate ühenduste 
esindajad.

Or. cs


