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Muudatusettepanek 15
Philippe Boulland

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
tervishoiutöötajate, patsientide ning 
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.

Or. fr

Muudatusettepanek 16
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) Praeguse õigusliku lähenemise 
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.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 17
Philippe Boulland

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 
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inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

Or. fr

Muudatusettepanek 18
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
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. Kõnealuseid 
nõudeid kohaldatakse üksnes Euroopa 
haiglate ja tervishoiuvaldkonna 
tööandjate ühenduse ja Euroopa avaliku 
sektori töötajate ametiühingu 
raamkokkuleppes eraldi välja toodud 
tervishoiuasutuste suhtes ning käesolev 
määrus peaks võimaldama eraldi 
arutelusid teistes tervishoiuasutustes, nt 
hambaraviasutustes, mis ei kuulu 
raamlepingu reguleerimisalasse.
________________
1 ELT L 134, 1.6.2010, lk 66.

Or. en
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Muudatusettepanek 19
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 20
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 21 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21 a) Selleks et tagada töötavate 
magnetresonantstomograafia (MRT) 
seadmete läheduses töötavate isikute 
piisav kaitse, tuleks viidata Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu direktiivile 
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.

Or. fr
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Muudatusettepanek 21
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 22
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 36

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(36) 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 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 

(36) 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 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 
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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.

mitmekordseid teatamisnõudeid ja 
parandada kooskõlastamist liikmesriikide 
vahel. Samuti võimaldab andmebaas 
tagada EList 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.

Or. fr

Muudatusettepanek 23
Philippe Boulland

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.

Or. fr

Muudatusettepanek 24
Philippe Boulland

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 40

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(40) Teavitatud asutuste nõuetekohane (40) Teavitatud asutuste nõuetekohane 
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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.

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

Or. fr

Muudatusettepanek 25
Philippe Boulland

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 ning 
kasutajate ja käitajate tervist ja ohutust 
paremini kaitsta, eelkõige jäätmete 
kõrvaldamise ahelas, tuleks 
meditsiiniseadmete järelevalvesüsteem 
muuta tõhusamaks, luues tõsistest 
vahejuhtumistest teatamiseks ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
jaoks liidu tasandil keskse portaali.

Or. fr

Muudatusettepanek 26
Philippe Boulland

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 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
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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.

riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused peavad teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 
asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist ja 
võimaldada kõnealuse teabe edastamise 
riikidele, kuhu annetatakse või 
eksporditakse meditsiiniseadmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 27
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
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.

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, mis mõjutavad 
patsientide, hooldajate, tervishoiutöötajate 
või muude isikute ohutust, 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.

Or. en

Muudatusettepanek 28
Mara Bizzotto

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

Or. en

Muudatusettepanek 29
Marian Harkin

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;

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga tagatakse kooskõla kogu maailmas tunnustatud ja kohaldatava 
normiga EN ISO 13485:2012 (meditsiiniseadmed – kvaliteedijuhtimise süsteemid –
regulatiivsetel eesmärkidel kehtestatavad nõuded), mis hõlmab parandusmeetmete mõistet.

Muudatusettepanek 30
Mara Bizzotto

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 

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

Or. en

Muudatusettepanek 31
Marian Harkin

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;

Or. en

Selgitus

Sidususe ja järjepidevuse tagamiseks tuleks valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete mõiste puhul kasutada meditsiiniseadmete ülemaailmset ühtlustamist käsitleva 
rakkerühma väljatöötatud mõistet.

Muudatusettepanek 32
Mara Bizzotto

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 
parandamiseks võetud meetmetega;

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

Or. en
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Muudatusettepanek 33
Philippe Boulland

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 
parandamiseks võetud meetmetega;

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

Or. fr

Muudatusettepanek 34
Marian Harkin

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 
parandamiseks võetud meetmetega;

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

Or. en

Selgitus

Sidususe ja järjepidevuse tagamiseks tuleks valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete mõiste puhul kasutada meditsiiniseadmete ülemaailmset ühtlustamist käsitleva 
rakkerühma väljatöötatud mõistet (GHTF/SG2/N57R8:2006).

Muudatusettepanek 35
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
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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

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 36
Marian Harkin

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

Or. en

Selgitus

Ülaltoodud artikli teine osa tuleks välja jätta, kuna komisjonil on õigus delegeeritud 
õigusaktidega üksnes muuta või täiendada õigusaktide vähem olulisi osi. Tehnilistes 
dokumentides käsitletavad aspektid on aga määruse ettepaneku olulisemaid osi.
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Muudatusettepanek 37
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tootja on läbi viinud nõuetekohase 
vastavushindamismenetluse;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 38
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootja on määranud volitatud esindaja 
kooskõlas artikliga 9;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 39
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tootja on koostanud ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise 
dokumentatsiooni;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 40
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) seade kannab CE-vastavusmärgist; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 41
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) seade on märgistatud vastavalt 
käesoleva määruse nõuetele ja sellega on 
kaasas nõutav kasutusjuhend ja ELi 
vastavusdeklaratsioon;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 42
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) vajaduse korral on tootja määranud 
seadme kordumatu 
identifitseerimistunnuse kooskõlas 
artikliga 24.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 43
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubandusliku nimetuse või 
registreeritud kaubamärgi ja 
registreeritud tegevuskoha 
kontaktaadressi seadmele või selle 
pakendile või seadmega kaasasolevasse 
dokumenti. Nad tagavad, et ükski lisasilt 
ei varja tootja märgisel esitatud teavet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 2).

Muudatusettepanek 44
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Importijad tagavad, et seade on 
registreeritud elektroonilises süsteemis 
vastavalt artikli 25 lõikele 2.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 3).

Muudatusettepanek 45
Mara Bizzotto
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Juhul kui seda peetakse asjakohaseks 
seoses seadmest tulenevate ohtudega, 
korraldavad importijad patsientide ja 
kasutajate tervise ja turvalisuse kaitse 
eesmärgil turustatud toodete pistelisi
kontrolle, uurivad kaebusi ja peavad 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ja selliste toodete tagasivõtmiste ja 
kõrvaldamiste kohta ning teavitavad 
tootjaid, volitatud esindajaid ja levitajaid 
sellistest järelevalvemeetmetest.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 4).

Muudatusettepanek 46
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat ning võtavad 
vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Kui seade on 
ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka 
selle liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 

välja jäetud
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korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 5).

Muudatusettepanek 47
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Importijad säilitavad artikli 8 lõikes 4 
osutatud ajavahemiku jooksul ELi 
vastavustunnistuse koopiat 
turujärelevalve- ja 
tüübikinnitusasutustele esitamiseks ning 
tagavad, et taotluse korral saab nimetatud 
asutustele kättesaadavaks teha tehnilise 
dokumentatsiooni ja vajaduse korral 
koopia artikli 45 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega. Kirjaliku volituse alusel võivad 
importija ja kõnealuse seadme volitatud 
esindaja kokku leppida, et see kohustus 
delegeeritakse volitatud esindajale.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 6).
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Muudatusettepanek 48
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse nõudmise korral talle kogu toote 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme volitatud esindaja. 
Importijad teevad pädeva riikliku 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmetes.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused: väljajäetud osa peaks kehtima konkreetselt iseseisvate importijate kohta (vt 
artikli 11 b lõige 7).

Muudatusettepanek 49
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Tootja volitusel tegutsevad importijad
1. Euroopa Liidus turule lastud seadme 
või CE-märgist kandva, kuid liidus turule 
laskmata seadme tootja, kellel ei ole 
registreeritud tegevuskohta mõnes 
liikmesriigis või kes ei teosta asjakohaseid 
tegevusi oma registreeritud tegevuskohas 
liikmesriigis, määrab ühe või mitu 
importijat.
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2. Määramine on kehtiv üksnes juhul, kui 
importija on sellega kirjalikult nõustunud.
3. Importija täidab tootja ja importija 
vahel kokkulepitud volituses täpsustatud 
ülesandeid.
Volituses määratakse kindlaks, milline 
ettevõtja (tootja, volitatud esindaja, 
importija) täidab järgmisi volituses 
hõlmatud seadmetega seotud ülesandeid: 
(a) hoida tehniline dokumentatsioon, ELi 
vastavusdeklaratsioon ja vajaduse korral 
koopia artikli 45 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega pädevatele asutustele 
kättesaadavana artikli 8 lõikes 4 
sätestatud ajavahemiku jooksul;
(b) esitada pädevate ametiasutuste 
põhjendatud nõudmise korral neile kogu 
seadme vastavust tõendav teave ja 
dokumendid;
(c) teha pädevate asutustega koostööd 
seadmete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud parandusmeetmete 
puhul;
(d) teavitada tootjat viivitamatult 
tervishoiutöötajate, patsientide ja 
kasutajate kaebustest ja teadetest 
võimalike vahejuhtumite kohta seoses 
seadmega, mille jaoks neid on volitatud 
esindajaks määratud;
(e) lõpetada volitus, kui tootja tegutseb 
vastupidiselt käesolevast määrusest 
tulenevatele kohustustele;
(f) kontrollida, kas nõuetekohane 
vastavushindamine on läbi viidud;
(g) kontrollida, kas seade kannab 
nõutavat CE-vastavusmärgist;
(h) kontrollida, kas seade on märgistatud 
vastavalt käesoleva määruse nõuetele 
ning sellega on kaasas nõutav 
kasutusjuhend ja ELi 
vastavusdeklaratsioon;
(i) kontrollida vajaduse korral, kas tootja 
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on määranud seadme kordumatu 
identifitseerimistunnuse kooskõlas 
artikliga 24;
(j) registreerida seade, tootja, volitatud 
esindaja ja importija elektroonilises 
süsteemis kooskõlas artikliga 25;
(k) teostada turustatud toodete pistelisi 
kontrolle, uurida kaebusi ja pidada 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ning selliste toodete tagasivõtmiste 
ja kõrvaldamiste kohta;
(l) võtta vastutus juhul, kui importija või 
tootja on seisukohal, et turule viidud 
seade ei vasta käesoleva määruse 
nõuetele, ning võtta meetmeid toote 
vastavusse viimiseks, selle kõrvaldamiseks 
või tagasivõtmiseks ja teavitada selle 
liikmesriigi pädevaid asutusi, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta;
(m) esitada pädeva riikliku asutuse 
nõudmise korral talle kogu toote vastavust 
tõendav teave ja dokumentatsioon;
(n) suhelda tootja ja volitatud esindajaga, 
kui pädev riiklik asutus nõuab, et 
importijad teeksid koostööd kõigi nende 
poolt turule lastud toodete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud meetmete 
puhul.
4. Lõikes 3 osutatud volitus ei hõlma 
artikli 8 lõigetes 1, 2, 5, 6, 7 ja 8 
sätestatud tootja kohustuste delegeerimist.
5. Importija, kes lõpetab volituse lõike 3 
punktis e osutatud põhjustel, teavitab 
viivitamata tootjat ja volitatud esindajat 
volituse lõppemisest ja selle põhjustest.

Or. en
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Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused.

Muudatusettepanek 50
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10 – punkt 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) Ilma tootja volituseta tegutsevad 
importijad
1. Enne seadme turule laskmist tagavad 
importijad, et:
(a) tootja on läbi viinud nõuetekohase 
vastavushindamismenetluse;
(b) tootja on määranud volitatud esindaja 
kooskõlas artikliga 9;
(c) tootja on koostanud ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja tehnilise 
dokumentatsiooni;
(d) seade kannab CE-vastavusmärgist;
(e) seade on märgistatud vastavalt 
käesoleva määruse nõuetele ja sellega on 
kaasas nõutav kasutusjuhend ja ELi 
vastavusdeklaratsioon;
(f) vajaduse korral on tootja määranud 
seadme kordumatu 
identifitseerimistunnuse kooskõlas 
artikliga 24.
2. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubandusliku nimetuse või 
registreeritud kaubamärgi ja 
registreeritud tegevuskoha 
kontaktaadressi seadmele või selle 
pakendile või seadmega kaasasolevasse 
dokumenti. Nad tagavad, et ükski lisasilt 
ei varja tootja märgisel esitatud teavet.
3. Importijad tagavad, et seade on 
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registreeritud elektroonilises süsteemis 
kooskõlas artikli 25 lõikega 2.
4. Juhul kui seda peetakse asjakohaseks 
seoses seadmest tulenevate ohtudega, 
korraldavad importijad patsientide ja 
kasutajate tervise ja turvalisuse kaitse 
eesmärgil turustatud toodete pistelisi 
kontrolle, uurivad kaebusi ja peavad 
registrit kaebuste, nõuetele mittevastavate 
toodete ja selliste toodete tagasivõtmiste ja 
kõrvaldamiste kohta ning teavitavad 
tootjaid, volitatud esindajaid ja levitajaid 
sellistest järelevalvemeetmetest.
5. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesoleva 
määruse nõuetele, teavitavad viivitamatult 
tootjat ja tema volitatud esindajat ning 
võtavad vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Kui seade on 
ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka 
selle liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.
6. Importijad säilitavad artikli 8 lõikes 4 
osutatud ajavahemiku jooksul ELi 
vastavustunnistuse koopiat 
turujärelevalve- ja 
tüübikinnitusasutustele esitamiseks ning 
tagavad, et taotluse korral saab nimetatud 
asutustele kättesaadavaks teha tehnilise 
dokumentatsiooni ja vajaduse korral 
koopia artikli 45 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega. Kirjaliku volituse alusel võivad 
importija ja kõnealuse seadme volitatud 
esindaja kokku leppida, et see kohustus 
delegeeritakse volitatud esindajale.
7. Importijad esitavad pädeva riikliku 
asutuse nõudmise korral talle kogu toote 
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vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme volitatud esindaja. 
Importijad teevad pädeva riikliku 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigi nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmete puhul.
8. Importijate organisatsioonis on 
vähemalt üks kvalifitseeritud inimene, 
kellel on erialased teadmised 
meditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa 
Liidu õigusnormide valdkonnas. 
Erialaseid teadmisi tõendatakse ühega 
järgmistest kvalifikatsioonidest:
(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist õigusteaduse, loodusteaduste, 
meditsiini, farmaatsia, inseneriteaduste 
või muus asjakohases valdkonnas ning 
vähemalt kaks aastat erialast töökogemust 
meditsiiniseadmetega seotud regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas;
(b) viis aastat erialast töökogemust 
meditsiiniseadmetega seotud regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Tootjaga otseselt seotud importijatel ja iseseisvalt tegutsevatel importijatel on erinevad 
kohustused.

Muudatusettepanek 51
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44



PE510.536v01-00 26/34 AM\934293ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 välja jäetud
Teatavate vastavushindamiste 

järelevalvemehhanism
1. Teavitatud asutus teatab komisjonile 
III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 
2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib 28 päeva 
jooksul alates teabe saamisest paluda 
teavitatud asutusel esitada esialgne 
vastavushindamise kokkuvõte enne 
sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet.
Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest.
3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
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märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul ja 
hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.
4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.
5. Kui seda peetakse patsientide ohutuse 
ja rahvatervise seisukohast vajalikuks, 
võib komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul lõikeid 1–4. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.
Selle lõike kohased meetmed on 
põhjendatud ainult ühe või mitme 
järgmise kriteeriumi korral:
(a) seadme või selle aluseks oleva 
tehnoloogia uudsus ja sellest tulenev 
oluline kliiniline mõju või mõju inimeste 
tervisele;
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(b) teatava seadmekategooria või -rühma 
riski-kasu suhte halvenemine, mille 
põhjuseks on teaduslikult usaldusväärne 
terviseoht seoses komponendi või 
lähtematerjaliga või mõjuga tervisele 
seadme rikke korral;
(c) artikli 61 kohaselt teatatud tõsiste 
vahejuhtumite arvu suurenemine teatava 
seadmekategooria või -rühma osas;
(d) märkimisväärsed lahknevused eri 
teavitatud asutuste tehtud sisuliselt 
sarnaseid seadmeid käsitlevates 
vastavushindamistes;
(e) oht inimeste tervisele, mis on seotud 
teatava seadmekategooria või -rühmaga 
või selle aluseks oleva tehnoloogiaga.
6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.
7. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
teavitatud asutuste ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma vahel.
8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte lõigete 2 ja 3 kohast 
edastamist ja analüüsimist käsitlevad 
üksikasjalikud sätted ja menetluskorra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

There is no scientific evidence to support the need for the scrutiny mechanism proposed by the 
Commission. Such a mechanism will merely prevent the treatment of patients, as they will 
have to wait indefinitely before the needed devices are finally approved. Considering the very 
high number of new devices produced each year, it is highly unlikely that the new authority 
designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
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to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

Muudatusettepanek 52
Marian Harkin

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. en

Muudatusettepanek 53
Mara Bizzotto

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osaleb kooskõlas artikliga 44 teatavate 
vastavushindamiste kontrollimises;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 54
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 

4. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 
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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.

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.

Or. en

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 55
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
1. 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 
endokriinseid häireid põhjustavad 

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 pööratakse 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 
endokriinseid häireid põhjustavad 
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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.

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.

Or. en

Muudatusettepanek 56
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – alapunkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Or. en

Muudatusettepanek 57
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.4 – alapunkt 1 – kolmas taane – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, mis on liigitatud 
kategooria 1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse

ei sisalda üle 0,1% homogeense materjali
massist aineid, mis on liigitatud kategooria 
1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse



PE510.536v01-00 32/34 AM\934293ET.doc

ET

(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 
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.

(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 
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.

Or. en

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 
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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.

Muudatusettepanek 58
Jean Lambert

Ettepanek võtta vastu määrus
1. 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.

Or. en

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 59
Philippe Boulland
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Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 10 – alapunkt 10.3 – alapunkt 1

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 eelkõige jäätmete 
kõrvaldamise ahelas. Eelkõige tuleb 
ohutusele tähelepanu pöörata viiruste ja 
teiste nakkustegurite puhul ning rakendada 
valmistamise ajal viiruste kõrvaldamise või 
inaktiveerimise tunnustatud meetodeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 60
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
1. 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.

Or. en


