
AM\934291FI.doc PE510.535v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta

2012/0267(COD)

26.4.2013

TARKISTUKSET
9 - 20

Lausuntoluonnos
Edite Estrela
(PE506.246v01-00)

in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 

Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0541 – C7-0318/2 – 2012/0267(COD))



PE510.535v01-00 2/10 AM\934291FI.doc

FI

AM_Com_LegOpinion



AM\934291FI.doc 3/10 PE510.535v01-00

FI

Tarkistus 9
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti Tarkistus

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on terveyden suojelun korkea
taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 
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. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan mukaisesti tällä asetuksella 
yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 
koskevat in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 
niiden lisälaitteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöön ottamista unionin 
markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 
näille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset varmistamalla 
muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 
koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 
suorituskyvyn arviointitutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 
suojataan.

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sisämarkkinoiden toiminta siten, että 
lähtökohtana on terveydenhuollon 
ammattilaisten, potilaiden sekä kyseisiä 
laitteita käyttävien ja käsittelevien 
henkilöiden terveyden suojelun korkea 
taso. Samalla tässä asetuksessa asetetaan 
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. Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 
114 artiklan mukaisesti tällä asetuksella 
yhdenmukaistetaan sääntöjä, jotka 
koskevat in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 
niiden lisälaitteiden markkinoille 
saattamista ja käyttöön ottamista unionin 
markkinoilla, jotka voivat sitten hyötyä 
tavaroiden vapaan liikkuvuuden 
periaatteesta. Euroopan unionin 
toiminnasta tehdyn sopimuksen 
168 artiklan 4 kohdan c alakohdan 
mukaisesti tässä asetuksessa asetetaan 
näille laitteille korkeat laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset varmistamalla 
muun muassa, että kliinistä suorituskykyä 
koskevissa tutkimuksissa tuotettavat tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja ja että kliinisiin 
suorituskyvyn arviointitutkimuksiin 
osallistuvien tutkittavien turvallisuus 
suojataan.
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Tarkistus 10
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 kappale

Komission teksti Tarkistus

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 
osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, riskiluokitusta, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinistä näyttöä, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveyden ja turvallisuuden parantamiseksi 
otettava säännöksiä, joilla varmistetaan 
avoimuus ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
jäljitettävyys.

(3) Nykyisen sääntelykehyksen keskeisiä 
osia, kuten ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, riskiluokitusta, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä, kliinistä näyttöä, 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa, olisi merkittävästi 
vahvistettava samalla kun käyttöön olisi 
terveydenhuollon ammattilaisten, 
potilaiden sekä kyseisiä laitteita 
käyttävien ja niitä erityisesti 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi otettava säännöksiä, joilla 
varmistetaan avoimuus ja in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys.

Or. fr

Tarkistus 11
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Niiden henkilöiden riittävän 
suojelun varmistamiseksi, jotka 
työskentelevät toiminnassa olevan 
magneettiresonanssikuvauslaitteen 
läheisyydessä, on noudatettava terveyttä ja 
turvallisuutta koskevista 
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vähimmäisvaatimuksista työntekijöiden 
suojelemiseksi altistumiselta fysikaalisista 
tekijöistä (sähkömagneettiset kentät) 
aiheutuville riskeille (kahdeskymmenes 
direktiivin 89/391/ETY 16 artiklan 
1 kohdassa tarkoitettu erityisdirektiivi) 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Tarkistus 12
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa.

(27) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia, 
jätehuoltoa ja varastonhallintaa.

Or. fr
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Tarkistus 13
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

(28) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 
sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

(28) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti 
ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset sekä 
kaikki muut asianosaiset henkilöt saavat 
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 
sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

Or. fr

Tarkistus 14
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 
olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 
käsitellä tietoja, jotka koskevat 
markkinoilla olevia in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 
todistuksia, kliinistä suorituskykyä 
koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 
muita kliinistä suorituskykyä koskevia 
tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 
kohdistuvia riskejä, sekä 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 
olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 
käsitellä tietoja, jotka koskevat 
markkinoilla olevia in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 
todistuksia, kliinistä suorituskykyä 
koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 
muita kliinistä suorituskykyä koskevia 
tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 
kohdistuvia riskejä, sekä 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 
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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 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

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 varmistaa unionin 
ulkopuolelle lahjoitettavan tai vietävän 
lääkinnällisen materiaalin jäljitettävyys.
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 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

Or. fr

Tarkistus 15
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(48) Jotta voidaan suojata paremmin 
terveyttä ja turvallisuutta markkinoilla 
olevien laitteiden yhteydessä, in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita koskevaa vaaratilannejärjestelmää 
olisi tehostettava luomalla unionin tason 
keskusportaali vakavista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä ilmoittamista varten sekä 
EU:ssa että sen ulkopuolella.

Or. fr
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Tarkistus 16
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 55 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

55) ’käyttöturvallisuutta koskevalla 
ilmoituksella’ ’käyttöturvallisuutta 
koskevalla ilmoituksella’ tarkoitetaan 
valmistajan käyttäjille, jätteitä 
käsitteleville henkilöille tai asiakkaille 
lähettämää tiedotetta, joka koskee 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä;

Or. fr

Tarkistus 17
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 4 kohta – johdantokappale 

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–
73 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

4. Siirretään komissiolle sen jälkeen, kun 
se on kuullut eri sidosryhmiä, kuten 
terveydenhuollon ammattilaisten 
ammattialajärjestöjä sekä laitteiden 
valmistajien järjestöjä, valta antaa 
85 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 59–
73 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

Or. cs
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Tarkistus 18
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Koko tarkasteluprosessin aikana on 
otettava huomioon sidosryhmien, kuten 
potilaiden, terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen sekä 
laitteiden valmistajien järjestöjen, 
näkemykset.

Or. cs

Tarkistus 19
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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 59 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa.

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 59 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa. 
Toimivaltaisen viranomaisen on otettava 
huomioon kaikkien eri sidosryhmien, 
kuten potilaiden, terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen sekä 
laitteiden valmistajien järjestöjen, 
näkemykset.

Or. cs
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Tarkistus 20
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III kohta – 17 alakohta – 17. 3. 2. i a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

i a) Käyttöohjeiden on oltava myös muille 
kuin ammattikäyttäjille soveltuvia ja 
sellaisten eri sidosryhmien kuin 
potilaiden, terveydenhuollon
ammattilaisten ammattialajärjestöjen sekä 
laitteiden valmistajien järjestöjen 
edustajien tarkistamia.

Or. cs


