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Tarkistus 15
Philippe Boulland

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 
suojataan.

(2) Tällä asetuksella pyritään 
varmistamaan 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 
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 
suojataan.

Or. fr
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Tarkistus 16
Philippe Boulland

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 erityisesti 
jätehuoltoketjussa käsittelevien 
henkilöiden terveyden ja turvallisuuden 
parantamiseksi otettava säännöksiä, joilla 
varmistetaan avoimuus ja laitteiden 
jäljitettävyys.

Or. fr

Tarkistus 17
Philippe Boulland

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 

(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 
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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.

perustuu nanomateriaalin määritelmästä 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.

Or. fr

Tarkistus 18
Marian Harkin

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. On 
otettava huomioon, että näitä vaatimuksia 
sovellettaisiin vain HOSPEEMin ja 
EPSUn välisessä puitesopimuksessa 
nimenomaisesti tunnustetuissa 
terveydenhuoltoympäristöissä, ja tässä 
asetuksessa olisi mahdollistettava 
erillisten neuvottelujen käyminen muissa 
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ympäristöissä, kuten hammasklinikoilla, 
jotka eivät kuulu kyseisen 
puitesopimuksen piiriin.
________________
EUVL 134, 1.6.2010, s. 66.

Or. en

Tarkistus 19
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 kappale

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.

Or. fr

Tarkistus 20
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(21 a) Niiden henkilöiden riittävän 
suojelun varmistamiseksi, jotka 
työskentelevät toiminnassa olevan 
magneettiresonanssikuvauslaitteen 
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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) 
annettua Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiviä1.
______________
1 COM(2011)0348.

Or. fr

Tarkistus 21
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
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.

Or. fr

Tarkistus 22
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 36 kappale
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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 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

(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 varmistaa EU:n 
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 23
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale
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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.

Or. fr

Tarkistus 24
Philippe Boulland

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 erityisesti 
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.

Or. fr

Tarkistus 25
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 52 kappale
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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 erityisesti 
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.

Or. fr

Tarkistus 26
Philippe Boulland

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 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden on tiedotettava asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida, ja mahdollistettava 
asiasta tiedottaminen maille, joihin 
lahjoitetaan tai viedään lääkinnällistä 
materiaalia.

Or. fr
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Tarkistus 27
Marian Harkin

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.

Or. en

Tarkistus 28
Mara Bizzotto

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;

Or. en

Tarkistus 29
Marian Harkin
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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;

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella teksti saatetaan yhdenmukaiseksi maailmanlaajuisesti tunnustetun ja 
sovelletun standardin EN ISO 13485:2012 (Lääkinnälliset laitteet –
laadunhallintajärjestelmät – Sääntelytarkoituksessa sovellettavat vaatimukset) kanssa. Siihen 
sisältyy korjaavan toimenpiteen määritelmä.

Tarkistus 30
Mara Bizzotto

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 toimenpidettä, 
jonka valmistaja toteuttaa potilaan 
kuoleman tai tämän terveydentilan 
vakavan heikkenemisen riskin
vähentämiseksi lääkinnällisen laitteen 
käytön yhteydessä;

Or. en

Tarkistus 31
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 46 alakohta
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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’ tarkoitetaan korjaavia 
toimenpiteitä, jotka valmistaja toteuttaa 
potilaan kuoleman tai tämän 
terveydentilan vakavan heikkenemisen 
riskin vähentämiseksi lääkinnällisen 
laitteen käytön yhteydessä;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden vuoksi olisi otettava käyttöön lääkinnällisten laitteiden 
maailmanlaajuista yhdenmukaistamista käsittelevän erityisryhmän (GHTF) vahvistama 
’käyttöturvallisuutta korjaavan toimenpiteen’ määritelmä.

Tarkistus 32
Mara Bizzotto

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 
lähettämää tiedotetta, joka koskee 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä;

Or. en

Tarkistus 33
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 47 alakohta
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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 
käyttäjille, jätteitä käsitteleville henkilöille
tai asiakkaille lähettämää tiedotetta, joka 
koskee käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä;

Or. fr

Tarkistus 34
Marian Harkin

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 
lähettämää tiedotetta, joka koskee 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä;

Or. en

Perustelu

Johdonmukaisuuden ja jatkuvuuden vuoksi olisi otettava käyttöön lääkinnällisten laitteiden 
maailmanlaajuista yhdenmukaistamista käsittelevän erityisryhmän (GHTF) vahvistama 
’käyttöturvallisuutta koskevan ilmoituksen’ määritelmä (GHTF/SG2/N57R8:vuoden 2006 
määritelmä).

Tarkistus 35
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta
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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.

Or. en

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 36
Marian Harkin

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.

Or. en

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 37
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) että valmistaja on suorittanut 
asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 38
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) että valmistaja on nimennyt 
valtuutetun edustajan 9 artiklan 
mukaisesti;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 39
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) että valmistaja on laatinut EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
tekniset asiakirjat;

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 40
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) että laite on varustettu vaadittavalla 
CE-vaatimustenmukaisuusmerkinnällä;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 41
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) että laitteessa on tämän asetuksen 
mukaiset merkinnät ja sen mukana on 
vaaditut käyttöohjeet ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 42
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) että valmistaja on soveltuvissa 
tapauksissa antanut laitteelle yksilöllisen 
laitetunnisteen 24 artiklan mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Tarkistus 43
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava 
laitteessa, sen pakkauksessa tai laitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa 
nimensä, rekisteröity toiminimensä tai 
rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
rekisteröidyn toimipaikkansa osoite, jossa 
ne ovat tavoitettavissa ja josta niiden 
sijainti voidaan todentaa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä 
peitetä valmistajan merkinnöissä antamia 
tietoja.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 2 kohta).

Tarkistus 44
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Maahantuojien on varmistettava, että 
laite on rekisteröity sähköiseen 
järjestelmään 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 3 kohta).

Tarkistus 45
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Laitteen aiheuttamien riskien 
perusteella aiheellisiksi katsotuissa 
tapauksissa maahantuojien on potilaiden 
ja käyttäjien terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseksi suoritettava otantaan 
perustuvia markkinoille saatettujen 
laitteiden testejä, tutkittava valituksia ja 
pidettävä rekisteriä valituksista, 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautusmenettelyistä ja 
markkinoilta poistamisista sekä 
tiedotettava tästä seurannasta 
valtuutetulle edustajalle ja jakelijoille.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 4 kohta).

Tarkistus 46
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja 
asianmukaisissa tapauksissa toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
maahantuojien on lisäksi viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 5 kohta).

Tarkistus 47
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Maahantuojien on 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan 
pidettävä EU-

Poistetaan.
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vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat ja soveltuvissa tapauksissa 
jäljennös 45 artiklan mukaisesti 
annetusta asianomaisesta todistuksesta ja 
sen mahdollisista lisäyksistä voidaan 
antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten 
saataville. Maahantuoja ja kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja voivat 
kirjallisessa toimeksiannossa sopia tämän 
velvoitteen siirtämisestä valtuutetulle 
edustajalle.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 6 kohta).

Tarkistus 48
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Tämän velvoitteen 
katsotaan tulleen täytetyksi, kun kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja 
toimittaa vaaditut tiedot. Maahantuojien 
on tehtävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla poistetaan 
niiden markkinoille saattamien tuotteiden 
aiheuttamat riskit.

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla. Poistetun tekstinosan olisi koskettava 
erityisesti itsenäisesti toimivia maahantuojia (ks. 11 b artiklan 7 kohta).

Tarkistus 49
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 10 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1) Valmistajalta saadun toimeksiannon 
mukaisesti toimivat maahantuojat
1. Mikäli sellaisen laitteen valmistajalla, 
joka saatetaan unionin markkinoille tai 
jossa on CE-merkintä, vaikkei sitä saateta 
unionin markkinoille, ei ole rekisteröityä 
toimipaikkaa jäsenvaltiossa tai mikäli 
valmistaja ei harjoita asianomaista 
toimintaa jäsenvaltiossa olevassa 
rekisteröidyssä toimipaikassa, tämän on 
nimettävä itselleen yksi tai useampia 
maahantuojia.
2. Nimitys on voimassa vain, jos 
maahantuoja on sen hyväksynyt 
kirjallisesti.
3. Maahantuojan on suoritettava tehtävät, 
jotka täsmennetään valmistajan ja 
maahantuojan yhteisesti sopimassa 
toimeksiannossa.
Toimeksiannossa on yksilöitävä, mitä 
tehtäviä mikäkin taloudellinen toimija 
(valmistaja, valtuutettu edustaja, 
maahantuoja) suorittaa toimeksiannon 
piiriin kuuluvien laitteiden osalta, eli 
mikä toimija:
(a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla tekniset asiakirjat, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 
45 artiklan mukaisesti annetusta 
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asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan;
(b) antaa toimivaltaisen viranomaisen 
perustellusta pyynnöstä kyseiselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi;
(c) tekee toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa yhteistyötä korjaavien 
toimenpiteiden toteuttamisessa laitteiden 
aiheuttamien riskien poistamiseksi;
(d) tiedottaa viipymättä valmistajalle 
terveydenhuollon ammattilaisilta, 
potilailta ja käyttäjiltä saaduista 
valituksista ja raporteista, jotka koskevat 
toimeksiannon piiriin kuuluviin laitteisiin 
liittyviä vaaratilanne-epäilyjä;
(e) päättää toimeksiannon, jos valmistaja 
toimii vastoin tämän asetuksen mukaisia 
velvoitteitaan;
(f) varmistaa, että asianmukainen 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
suoritettu;
(g) varmistaa, että laite on varustettu 
vaadittavalla CE-
vaatimustenmukaisuusmerkinnällä;
(h) varmistaa, että laitteessa on tämän 
asetuksen mukaiset merkinnät ja että sen 
mukana on vaaditut käyttöohjeet ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus;
(i) varmistaa, että valmistaja on 
soveltuvissa tapauksissa antanut laitteelle 
yksilöllisen laitetunnisteen 24 artiklan 
mukaisesti;
(j) rekisteröi laitteen, valmistajan, 
valtuutetun edustajan ja maahantuojan 
sähköiseen järjestelmään 25 artiklan 
mukaisesti;
(k) vastaa markkinoille saatettujen 
laitteiden otantaan perustuvista testeistä, 
valitusten tutkimisesta ja rekisterin 
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pitämisestä valituksista, 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautusmenettelyistä ja 
markkinoilta poistamisista;
(l) jos maahantuoja tai valmistaja katsoo, 
ettei markkinoille saatettava laite ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen, 
vastaa toimenpiteistä kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, 
sen poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi sekä asiasta 
tiedottamisesta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti, ja 
yksityiskohtaisten tietojen ilmoittamisesta 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä;
(m) antaa toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen pyynnöstä kaikki sellaiset 
tiedot ja asiakirjat kyseiselle 
viranomaiselle, jotka ovat tarpeen 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi;
(n) vastaa yhteydenpidosta valmistajan ja 
valtuutetun edustajan kanssa silloin, kun 
toimivaltainen kansallinen viranomainen 
pyytää maahantuojia tekemään kyseisen 
viranomaisen kanssa yhteistyötä toimissa, 
joilla pyritään poistamaan maahantuojien 
markkinoille saattamien tuotteiden 
aiheuttamat riskit.
4. Edellä olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettuun toimeksiantoon ei saa 
sisältyä 8 artiklan 1, 2, 5, 6, 7 ja 
8 kohdassa säädettyjen valmistajan 
velvoitteiden siirtäminen.
5. Maahantuojan, joka päättää 
toimeksiannon 3 kohdan e alakohdassa 
tarkoitetuin perustein, on viipymättä 
tiedotettava toimeksiannon päättämisestä 
ja päättämisen syistä valmistajalle ja 
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valtuutetulle edustajalle.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla.

Tarkistus 50
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 10 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2) Ilman valmistajalta saatua 
toimeksiantoa toimivat maahantuojat
1. Ennen kuin laite saatetaan 
markkinoille, maahantuojien on 
varmistettava, että
(a) valmistaja on suorittanut 
asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn;
(b) valmistaja on nimennyt valtuutetun 
edustajan 9 artiklan mukaisesti;
(c) valmistaja on laatinut EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
tekniset asiakirjat;
(d) laite on varustettu vaadittavalla CE-
vaatimustenmukaisuusmerkinnällä;
(e) laitteessa on tämän asetuksen 
mukaiset merkinnät ja sen mukana on 
vaaditut käyttöohjeet ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus;
(f) valmistaja on soveltuvissa tapauksissa 
antanut laitteelle yksilöllisen 
laitetunnisteen 24 artiklan mukaisesti.
2. Maahantuojien on ilmoitettava 
laitteessa, sen pakkauksessa tai laitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa 
nimensä, rekisteröity toiminimensä tai 
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rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
rekisteröidyn toimipaikkansa osoite, jossa 
ne ovat tavoitettavissa ja josta niiden 
sijainti voidaan todentaa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä 
peitetä valmistajan merkinnöissä antamia 
tietoja.
3. Maahantuojien on varmistettava, että 
laite on rekisteröity sähköiseen 
järjestelmään 25 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
4. Laitteen aiheuttamien riskien 
perusteella aiheellisiksi katsotuissa 
tapauksissa maahantuojien on potilaiden 
ja käyttäjien terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseksi suoritettava otantaan 
perustuvia markkinoille saatettujen 
laitteiden testejä, tutkittava valituksia ja 
pidettävä rekisteriä valituksista, 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautusmenettelyistä ja 
markkinoilta poistamisista sekä 
tiedotettava tästä seurannasta 
valtuutetulle edustajalle ja jakelijoille.
5. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja 
asianmukaisissa tapauksissa toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
maahantuojien on lisäksi viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
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toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.
6. Maahantuojien on 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan 
pidettävä EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat ja soveltuvissa tapauksissa 
jäljennös 45 artiklan mukaisesti 
annetusta asianomaisesta todistuksesta ja 
sen mahdollisista lisäyksistä voidaan 
antaa pyynnöstä kyseisten viranomaisten 
saataville. Maahantuoja ja kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja voivat 
kirjallisessa toimeksiannossa sopia tämän 
velvoitteen siirtämisestä valtuutetulle 
edustajalle.
7. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Tämän velvoitteen 
katsotaan tulleen täytetyksi, kun kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja 
toimittaa vaaditut tiedot. Maahantuojien 
on tehtävä toimivaltaisen kansallisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla poistetaan 
niiden markkinoille saattamien tuotteiden 
aiheuttamat riskit.
8. Maahantuojilla on oltava 
organisaatiossaan vähintään yksi 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on erityisasiantuntemusta 
lääkinnällisiin laitteisiin unionissa 
sovellettavista sääntelyvaatimuksista. 
Erityisasiantuntemus on osoitettava 
jollakin seuraavista:
(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-
asteen tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta oikeustieteessä, 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
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asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 
vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;
(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Niillä maahantuojilla, jotka ovat suoraan yhteydessä valmistajaan, on oltava erilaiset 
velvoitteet kuin itsenäisesti toimivilla maahantuojilla.

Tarkistus 51
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

44 artikla Poistetaan.
Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 

arviointien tarkastelumenettely
1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
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ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. 
2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.
Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.
3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
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tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.
4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon. 
Sen on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.
5. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai -
ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena 
potilasturvallisuuden ja kansanterveyden 
suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
Tämän kohdan nojalla hyväksyttävien 
toimenpiteiden perusteena voi olla 
ainoastaan yksi tai useampia seuraavista 
perusteista:
(a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 
olevan teknologian uutuus ja tästä 
johtuvat huomattavat kliiniset tai 
kansanterveyteen kohdistuvat 
vaikutukset;
(b) tietyn laiteluokan tai -ryhmän riski-
hyötysuhteen haitallinen muutos, joka 
johtuu tieteellisesti todetuista 
terveysriskeistä, jotka koskevat 
komponentteja tai lähdemateriaalia tai 



AM\934293FI.doc 31/38 PE510.536v01-00

FI

vian aiheuttamia terveyteen kohdistuvia 
vaikutuksia;
(c) 61 artiklan mukaisesti raportoitujen 
vakavien vaaratilanteiden määrän kasvu 
tietyn laiteluokan tai -ryhmän osalta;
(d) huomattavat poikkeavuudet eri 
ilmoitettujen laitosten tekemissä 
olennaisilta osiltaan samankaltaisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa;
(e) kansanterveyteen liittyvät 
huolenaiheet, jotka koskevat tiettyä 
laiteluokkaa tai -ryhmää tai niiden 
perustana olevaa teknologiaa.
6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.
7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.
8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

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 
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designated by the Commission will manage to handle them in time. The Commission´s intent 
to tackle fraud should neither affect the treatment needs of the patients nor suffocate 
producers with further administrative burdens.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 52
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Koko tämän prosessin aikana on 
otettava huomioon kaikkien 
sidosryhmien, kuten potilaiden, 
omaishoitajien ja terveydenhuollon 
ammattilaisten ammattialajärjestöjen, 
näkemykset.

Or. en

Tarkistus 53
Mara Bizzotto

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 54
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 kohta
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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 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.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädösten ja delegoitujen säädösten, jotka ovat välttämättömiä tämän 
asetuksen asianmukaista täytäntöönpanoa varten, on oltava valmiita ennen kuin tätä asetusta 
sovelletaan laitteisiin.

Tarkistus 55
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II –osa – 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 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 

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 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
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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.

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.

Or. en

Tarkistus 56
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 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

Or. en

Tarkistus 57
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7. 4 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, 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, 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.

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

Or. en

Perustelu

Syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle vaarallisten aineiden käyttö 
on kielletty kosmetiikassa ja syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien tai lisääntymiselle 
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 ole olemassa, 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 58
Jean Lambert

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 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.

Or. en

Perustelu

Jos nanomateriaaleja käytetään lääkinnällisissä laitteissa, valmistajien olisi esitettävä 
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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 59
Philippe Boulland

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa –  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, erityisesti 
aineksia jätehuoltoketjussa käsittelevien,
henkilöiden kannalta optimaalisissa 
turvallisuusolosuhteissa. Erityisesti 
viruksilta ja muilta tartuntatautien 
aiheuttajilta on suojauduttava käyttämällä 
validoituja virusten poistamis- ja 
inaktivaatiomenetelmiä valmistuksen 
aikana.

Or. fr

Tarkistus 60
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 11 kohta – 11 2. a alakohta (uusi)

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 



PE510.536v01-00 38/38 AM\934293FI.doc

FI

viiltojen ja pistosten, kuten 
neulanpistotapaturmien, yhteydessä. 
Hammaslääkärin ammattiin liittyvät 
erityisolosuhteet on kuitenkin otettava 
huomioon.

Or. en


