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Muudatusettepanek 75
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5) Tuleb arvestada erijooni, mis on 
omased in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetele, eelkõige 
riski klassifitseerimise, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
tõendite osas, ja in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete sektorile, 
mis nõuavad selliste eriõigusaktide 
vastuvõtmist, mis lahkneb muid 
meditsiiniseadmeid käsitlevatest 
õigusaktidest, kuid samas tuleks mõlemale 
sektorile ühised horisontaalsed aspektid 
kooskõlla viia.

(5) Tuleb arvestada erijooni, mis on 
omased in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetele, eelkõige 
riski klassifitseerimise, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
tõendite osas, ja in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete sektorile, 
mis nõuavad selliste eriõigusaktide 
vastuvõtmist, mis lahkneb muid 
meditsiiniseadmeid käsitlevatest 
õigusaktidest, kuid samas tuleks mõlemale 
sektorile ühised horisontaalsed aspektid 
kooskõlla viia, tegemata seejuures 
kompromisse liidus innovatsiooniga 
seotud vajaduste valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 76
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Olukordades, kus tootja ei ole 
valmistanud toodet meditsiinilistel 
eesmärkidel, ei saa nõuda selle 
sertifitseerimist in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmena; samuti ei 
saa toode olla kindla in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme abiseade, 
kui selle puhul ei ole tootja näinud 
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konkreetselt ette, et see võimaldab või 
aitab in vitro diagnostikameditsiiniseadet 
otstarbekohaselt kasutada.

Or. en

Muudatusettepanek 77
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme tarviku 
määratluse alla.

(8) Komisjon peaks juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme tarviku 
määratluse alla.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et tagada määruse ühetaoline rakendamine liikmesriikides.

Muudatusettepanek 78
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 

(8) Selleks et tagada järjepidev 
klassifikatsioon kõigis liikmesriikides, 
peaks komisjon juhtumipõhiselt vastutama 
selle otsustamise eest, kas toode või 
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korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme tarviku 
määratluse alla.

tooterühmad kuuluvad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte ning in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme tarviku 
määratluse alla.

Or. en

Muudatusettepanek 79
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) Kooskõlas määruse (EL) nr [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 78 a sätestatud tingimustega ja 
viisiga tuleks asutada ekspertide ning 
sidusrühmade ja kodanikuühiskonna 
organisatsioonide esindajate valdkondade 
ülene nõuandekomitee, et anda 
komisjonile, meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale ja liikmesriikidele 
teaduslikku nõu in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
tehnoloogia, klassifitseerimise ja vastavalt 
vajadusele käesoleva määruse 
rakendamise muude aspektidega seotud 
küsimustes.

Or. en

Muudatusettepanek 80
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9) Selleks et tagada tervise kaitse kõrgeim 
tase, tuleks selgitada ja tugevdada eeskirju, 
millega reguleeritakse vaid ühes 
terviseasutuses toodetavaid ja kasutatavaid 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid, 
sealhulgas mõõtmisi ja tulemusi.

(9) Selleks et tagada tervise kaitse kõrgeim 
tase, tuleks selgitada ja tugevdada eeskirju, 
millega reguleeritakse vaid ühes kohas
toodetavaid ja kasutatavaid in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid.

Or. en

Selgitus

Sõna „terviseasutuses” on välja jäetud; kuna käesolevat määrust ei kohaldata terviseasutuste 
suhtes, on põhjenduse objekt hoopis äri eesmärgiga laborid, mis kuuluvad määruse 
reguleerimisalasse.

Muudatusettepanek 81
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Võttes arvesse subsidiaarsuse 
põhimõtet, ei hõlma käesolev määrus 
seadmeid, mis on valmistatud 
tervishoiuasutuste laborites nimetatud 
keskkonnas kasutamiseks ja mis ei ole 
äritehingute objekt.

Or. en

Muudatusettepanek 82
Esther de Lange

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) On ülitähtis, et tõsiste vahejuhtumite 
korral meditsiiniseadmetega antaks 
patsientidele selget teavet. Seetõttu ei 
tohiks liikmesriigid anda oma kodanikele 
vastuolulist nõu selle kohta, kuidas 
tegutseda tõsiste vahejuhtumite korral, et 
vältida eri liikmesriikide patsientidele 
erineva teabe jagamist, mis võib patsiente 
segadusse ajada.

Or. en

Muudatusettepanek 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 a) Patsientide kiireloomuliste või 
rahuldamata meditsiiniliste vajaduste, 
näiteks uute haigustekitajate ja 
haruldaste haiguste korral, peaks 
üksikutel terviseasutustel olema võimalus 
toota, muuta ja kasutada seadmeid 
asutusesiseselt ning vastata nii 
mitteärilises ja paindlikus raamistikus 
konkreetsetele vajadustele, mida ei saa 
rahuldada olemasoleva CE-märgisega
seadme abil.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga võetakse terviseasutustelt ära võimalus toota või muuta D klassi seadmeid. 
Kõigi patsientide vajaduste jaoks ei ole müügil IVD meditsiiniseadmeid, näiteks väga 
haruldaste haiguste diagnoosimiseks või uute haigustekitajate tuvastamiseks. Nimetatud 
seadmete asutusesisese valmistamise kaudu täidavad terviseasutused tähtsat rolli 
rahvatervise kaitsmisel. Muudatusettepanekutega soovitakse säilitada see rahvatervisega 
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seotud ülesanne, tagades samas ennekõike patsientide ohutuse.

Muudatusettepanek 84
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(9 b) Kuid käesolevat määrust 
kohaldatakse seadmete suhtes, mis on 
valmistatud laborites, mis ei kuulu 
tervishoiuasutustele, ja võetud kasutusele 
ilma turule laskmiseta.

Or. en

Muudatusettepanek 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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



AM\935941ET.doc 9/100 PE510.740v01-00

ET

Kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteem peaks ühilduma teiste juba turul 
olevate süsteemidega.

Or. de

Muudatusettepanek 86
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt kehtestatakse elektrooniline meditsiiniline autentimissüsteem võltsitud ravimite 
direktiivi kohaselt. On tähtis, et in vitro diagnostikameditsiiniseadmete ja ravimite süsteemid 
oleksid omavahel toimivad. Muul juhul lasuks tarneahelas osalejatel, kes töötavad mõlemat 
liiki toodetega, suur koormus, mille haldamisega nad ei pruugi toime tulla.
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Muudatusettepanek 87
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 28

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(28) Läbipaistvus ja nõuetekohane 
juurdepääs teabele, mis on kavandatava 
kasutaja jaoks sobivalt esitatud, on 
olulised, et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
teadlikke otsuseid, luua kindel alus 
regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 
suurendada usaldust õigussüsteemi vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 88
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 29

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(29) Üks põhiaspekte on keskse 
andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja 
asjaomaste ettevõtjate, sertifikaatide, 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muid kliinilise toimivuse uuringuid, 
millega kaasnevad uuringus osalejate jaoks 
riskid, järelevalve ja turujärelevalve kohta. 
Andmebaasi eesmärk on parandada üldist 
läbipaistvust, lihtsustada teabevoogusid 
ettevõtjate, teavitatud asutuste või 

(29) Üks põhiaspekte on keskse 
andmebaasi loomine, mis peaks 
integreerima erinevad elektroonilised 
süsteemid, ning kordumatu 
identifitseerimistunnus oleks selle 
lahutamatu osa, et võrrelda ja töödelda 
andmeid turul olevate in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete ja 
asjaomaste ettevõtjate, müügilubade, 
sertifikaatide, sekkuvate kliinilise 
toimivuse uuringute ja muid kliinilise 
toimivuse uuringuid, millega kaasnevad 
uuringus osalejate jaoks riskid, järelevalve 
ja turujärelevalve kohta. Andmebaasi 
eesmärk on parandada üldist läbipaistvust, 
parandades selleks üldsuse ja 
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sponsorite ja liikmesriikide vahel, samuti 
liikmesriikide endi ja komisjoni vahel ning 
muuta need teabevood sujuvamaks, et 
vältida mitmekordseid teatamisnõudeid ja 
parandada kooskõlastamist liikmesriikide 
vahel. Siseturu piires saab seda 
tulemuslikult tagada vaid liidu tasandil 
ning komisjon peaks seepärast edasi 
arendama ja haldama Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed), arendades edasi andmepanka, 
mis on loodud komisjoni 19. aprilli 2010. 
aasta otsusega 2010/227/EL Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanga 
(Eudamed) kohta.

tervishoiutöötajate juurdepääsu teabele,
lihtsustada teabevoogusid ettevõtjate, 
Euroopa Ravimiameti, teavitatud asutuste 
või sponsorite ja liikmesriikide vahel, 
samuti liikmesriikide endi ja komisjoni 
vahel ning muuta need teabevood 
sujuvamaks, et vältida mitmekordseid 
teatamisnõudeid ja parandada 
kooskõlastamist liikmesriikide vahel. 
Siseturu piires saab seda tulemuslikult 
tagada vaid liidu tasandil ning komisjon 
peaks seepärast edasi arendama ja haldama 
Euroopa meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed), arendades edasi andmepanka, 
mis on loodud komisjoni 19. aprilli 2010. 
aasta otsusega 2010/227/EL Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanga 
(Eudamed) kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 89
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Turulolevaid seadmeid, asjaomaseid 
ettevõtjaid ja sertifikaate käsitlevad 
Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse jaoks võimalikuks 
olla asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Kliinilise toimivuse 
uuringute elektrooniline süsteem peaks 
olema liikmesriikide koostöö vahend, mis 
võimaldab sponsoritel esitada vabatahtlikul 
alusel üheainsa taotluse mitme liikmesriigi 
jaoks ning kõnealusel juhul teatada 
tõsistest kõrvalnähtudest. Järelevalve 
elektrooniline süsteem peaks võimaldama 
tootjatel teatada tõsistest vahejuhtumitest ja 
muudest teatamisele kuuluvatest 
juhtumitest ning toetama nende hindamist 

(30) Turulolevaid seadmeid, asjaomaseid 
ettevõtjaid ja sertifikaate käsitlevad
Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse jaoks võimalikuks 
olla asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Kliinilise toimivuse 
uuringute elektrooniline süsteem peaks 
olema liikmesriikide koostöö vahend, mis 
võimaldab sponsoritel esitada vabatahtlikul 
alusel üheainsa taotluse mitme liikmesriigi 
jaoks ning kõnealusel juhul teatada 
tõsistest kõrvalnähtudest. Järelevalve 
elektrooniline süsteem peaks võimaldama 
tootjatel teatada tõsistest vahejuhtumitest ja 
muudest teatamisele kuuluvatest 
juhtumitest ning toetama nende hindamist 
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riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend.

riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend. 
Tervishoiutöötajatele ja üldsusele tuleks 
teha kättesaadavaks järelevalve ja 
turujärelevalve alase teabe korrapärane 
ülevaade.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele ja üldsusele tuleb kasuks järelevalve ja turujärelevalve alase teabe 
korrapärane ülevaade. Kuna sellise teabega tuleb ettevaatlikult ümber käia, on 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm õige foorum teabe edastamiseks Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka.

Muudatusettepanek 90
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 30

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(30) Turulolevaid seadmeid, asjaomaseid 
ettevõtjaid ja sertifikaate käsitlevad
Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse jaoks võimalikuks 
olla asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Kliinilise toimivuse 
uuringute elektrooniline süsteem peaks 
olema liikmesriikide koostöö vahend, mis 
võimaldab sponsoritel esitada vabatahtlikul 
alusel üheainsa taotluse mitme liikmesriigi 
jaoks ning kõnealusel juhul teatada 
tõsistest kõrvalnähtudest. Järelevalve 
elektrooniline süsteem peaks võimaldama 
tootjatel teatada tõsistest vahejuhtumitest ja 
muudest teatamisele kuuluvatest 
juhtumitest ning toetama nende hindamist 
riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 

(30) Turulolevaid seadmeid, asjaomaseid 
ettevõtjaid ja sertifikaate käsitlevad
Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse ja 
tervishoiutöötajate jaoks võimalikuks olla 
asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Ülimalt tähtis on 
üldsuse ja tervishoiutöötajate piisaval 
tasemel juurdepääs nendele Eudamedi 
elektrooniliste süsteemide osadele, mis 
annavad peamist teavet in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete kohta, mis 
võivad tekitada ohtu rahvatervisele ja 
ohutusele. Piiratud juurdepääsu korral 
peaks olema võimalik põhjendatud 
taotluse alusel saada juurdepääs 
olemasolevale teabele in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete kohta, 
välja arvatud juhul, kui 
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omavahelise teabevahetuse vahend. juurdepääsupiirang on põhjendatud 
konfidentsiaalsusega. Kliinilise toimivuse 
uuringute elektrooniline süsteem peaks 
olema liikmesriikide koostöö vahend, mis 
võimaldab sponsoritel esitada vabatahtlikul 
alusel üheainsa taotluse mitme liikmesriigi 
jaoks ning kõnealusel juhul teatada 
tõsistest kõrvalnähtudest. Järelevalve 
elektrooniline süsteem peaks võimaldama 
tootjatel teatada tõsistest vahejuhtumitest ja 
muudest teatamisele kuuluvatest 
juhtumitest ning toetama nende hindamist 
riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend.

Or. en

Muudatusettepanek 91
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
peaksid tootjad koondama seadme 
peamised ohutuse ja toimivuse aspektid 
ning kliinilise hindamise tulemused ühte 
dokumenti, mis peaks olema üldsusele 
kättesaadav.

(32) C ja D klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
peaksid tootjad koondama seadme 
peamised ohutuse ja toimivuse aspektid 
ning kliinilise hindamise tulemused ühte 
dokumenti, mis peaks olema üldsusele 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga viiakse põhjendus kooskõlla artikliga 24.

Muudatusettepanek 92
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
peaksid tootjad koondama seadme 
peamised ohutuse ja toimivuse aspektid 
ning kliinilise hindamise tulemused ühte 
dokumenti, mis peaks olema üldsusele 
kättesaadav.

(32) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
peaksid tootjad esitama vastavalt kas 
riiklikule asutusele või Euroopa 
Ravimiametile, kes on kaasatud müügiloa 
menetlusse, täieliku aruande kõnealuse 
seadme ohutuse ja kliinilise toimivuse 
aspektide kohta. Selle aruande kokkuvõte
peaks olema Eudamedi kaudu üldsusele 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 93
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
tuleks varases etapis teavitada 
ametiasutusi seadmetest, mille suhtes 
kehtib vastavushindamise nõue, ja anda 
neile õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud 
asutuste tehtud eelhindamist, eelkõige mis 
puudutab seadmeid, mille kohta 
puuduvad ühised tehnilised kirjeldused, 
seadmeid, mis on uudsed ja mille puhul 
kasutatakse uudset tehnoloogiat, 
seadmeid, mis kuuluvad sagedamate 
raskete vahejuhtumitega seadmete 
kategooriasse, või seadmeid, mille puhul 
on tehtud kindlaks märkimisväärsed 
lahknevused teavitatud asutuste tehtud 

välja jäetud
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vastavushindamistes olulises osas 
sarnaste seadmete puhul. Käesolevas 
määruses ettenähtud protsess ei takista 
tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 94
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
tuleks varases etapis teavitada ametiasutusi 
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud asutuste 
tehtud eelhindamist, eelkõige mis puudutab 
seadmeid, mille kohta puuduvad ühised 
tehnilised kirjeldused, seadmeid, mis on 
uudsed ja mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate raskete vahejuhtumitega 
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 
olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 

(35) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
tuleks varases etapis teavitada riikliku ja 
liidu tasandi asjaomaseid ametiasutusi 
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud asutuste 
tehtud eelhindamist, eelkõige mis puudutab 
seadmeid, mille kohta puuduvad ühised 
tehnilised kirjeldused, seadmeid, mis on 
uudsed ja mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate raskete vahejuhtumitega
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 
olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
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taotluse esitamist teavitatud asutusele. vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanek on vajalik, et täpsustada, millistele asutustele põhjenduses viidatakse.

Muudatusettepanek 95
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
tuleks varases etapis teavitada ametiasutusi 
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud asutuste 
tehtud eelhindamist, eelkõige mis puudutab 
seadmeid, mille kohta puuduvad ühised 
tehnilised kirjeldused, seadmeid, mis on 
uudsed ja mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate raskete vahejuhtumitega 
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 
olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele.

(35) Kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul 
tuleks varases etapis teavitada ametiasutusi 
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud asutuste 
tehtud eelhindamist, eelkõige mis puudutab 
seadmeid, mille kohta puuduvad ühised 
tehnilised kirjeldused, seadmeid, mis on 
uudsed ja mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate raskete vahejuhtumitega 
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 
olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele. 
Kõrge riskiteguriga D klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete jaoks 
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luuakse müügiloa menetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 96
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35 a) Vastavushindamismenetlust ei 
tohiks kohaldada D klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete suhtes. 
Uudsete D klassi seadmete jaoks tuleks 
kasutusele võtta kiire tsentraliseeritud 
müügiloa menetlus. Kõigi teiste D klassi 
seadmete jaoks tuleks kasutusele võtta 
kiire detsentraliseeritud müügiloa 
menetlus, kus seda liiki seadmete tootjatel 
on võimalik taotleda pigem 
tsentraliseeritud müügiloa menetluse 
kasutamist.

Or. en

Muudatusettepanek 97
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) A klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
vastavushindamismenetlus tuleks üldjuhul 
teha tootjate ainuvastutusel, sest sellised 
seadmed on patsientide jaoks väikse 
riskiga. B, C ja D klassi in vitro 

(38) A klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
vastavushindamismenetlus tuleks üldjuhul 
teha tootjate ainuvastutusel, sest sellised 
seadmed on patsientide jaoks väikse 
riskiga. B ja C klassi in vitro 
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diagnostikameditsiiniseadmete puhul peaks 
olema teavitatud asutuse asjakohases 
ulatuses kaasamine kohustuslik.

diagnostikameditsiiniseadmete puhul peaks 
olema teavitatud asutuse asjakohases 
ulatuses kaasamine kohustuslik. D klassi 
seadmete jaoks peaks olema kohustuslik 
müügiloa menetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 98
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) A klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
vastavushindamismenetlus tuleks üldjuhul 
teha tootjate ainuvastutusel, sest sellised 
seadmed on patsientide jaoks väikse 
riskiga. B, C ja D klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul peaks 
olema teavitatud asutuse asjakohases 
ulatuses kaasamine kohustuslik.

(38) A klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
vastavushindamismenetlus tuleks üldjuhul 
teha tootjate ainuvastutusel, sest sellised 
seadmed on patsientide jaoks väikse 
riskiga. B ja C klassi in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete puhul peaks 
olema teavitatud asutuse asjakohases 
ulatuses kaasamine kohustuslik. D klassi in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
puhul peaks olema kohustuslik kaasata 
Euroopa Ravimiamet või liikmesriigid.

Or. en

Muudatusettepanek 99
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Selleks et tagada turu üldine 
turvalisus, on igal füüsilisel ja juriidilisel 
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isikul õigus avalikustada või jagada heas 
usus teavet asjaolu, andmeühiku või 
tegevuse kohta niipea, kui teadmatus 
sellest asjaolust, andmeühikust või 
tegevusest näib ohustavat tervist või 
keskkonda.

Or. en

Selgitus

Põhjenduse eesmärk on kaitsta rikkumistest teatajaid.

Muudatusettepanek 100
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Sekkuvat kliinilise toimivuse 
uuringut või mis tahes muud kliinilise 
toimivuse uuringut võib alustada alles 
pärast seda, kui sõltumatu eetikakomitee 
on selle heaks kiitnud. Liikmesriigid 
peaksid võtma vajalikke meetmeid 
eetikakomiteede loomiseks seal, kus need 
puuduvad.

Or. en

Muudatusettepanek 101
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Sponsoritele, kes rahastavad 
sekkuvaid kliinilise toimivuse uuringuid ja 
muid kliinilise toimivuse uuringuid, 

(45) Sponsoritele, kes rahastavad 
sekkuvaid kliinilise toimivuse uuringuid ja 
muid kliinilise toimivuse uuringuid, 
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millega kaasnevad ohud uuringutes 
osalejatele, tuleks halduskoormuse 
vähendamiseks anda võimalus esitada 
üksainus taotlus. Selleks et võimaldada 
ressursside jagamist ja tagada kooskõla 
tervise ja ohutusaspektide hindamisega, 
mis on seotud toimivuse suhtes hinnatava 
seadme ja mitmes liikmesriigis tehtava 
kliinilise toimivuse uuringu teadusliku 
vormiga, peaks üksainus taotlus
lihtsustama liikmesriikide vahelist 
koordineerimist koordineeriva liikmesriigi 
juhendamisel. Koordineeritud hindamine 
ei tohiks hõlmata kliinilise toimivuse 
uuringu olemuselt riiklike, kohalike ja 
eetiliste aspektide hindamist, sealhulgas 
teadvat nõusolekut. Igale liikmesriigile 
peaks jääma lõplik vastutus selle 
otsustamisel, kas kliinilise toimivuse 
uuringut tohib tema territooriumil teha.

millega kaasnevad ohud uuringutes 
osalejatele, tuleks halduskoormuse 
vähendamiseks anda võimalus esitada 
üksainus taotlus. Selleks et võimaldada 
ressursside jagamist ja tagada kooskõla 
tervise ja ohutusaspektide hindamisega, 
mis on seotud toimivuse suhtes hinnatava 
seadme ja mitmes liikmesriigis tehtava 
kliinilise toimivuse uuringu teadusliku 
vormiga, peaks üksainus taotlus 
lihtsustama liikmesriikide vahelist 
koordineerimist koordineeriva liikmesriigi 
juhendamisel. Igale liikmesriigile peaks 
jääma lõplik vastutus selle otsustamisel, 
kas kliinilise toimivuse uuringut tohib tema 
territooriumil teha.

Or. en

Muudatusettepanek 102
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) 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.

(49) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme, ning vastavalt 
vajadusele tuleb tagada neile 
anonüümsus. 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
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Selgitus

VII peatükis sätestatud järelevalvemenetlus toimib nõuetekohaselt ainult siis, kui 
tervishoiutöötajad tunnevad, et saavad teatada vahejuhtumitest, ilma et neid selle eest 
karistatakse. Mõnel juhul võib olla vajalik kaitsta rikkumisest teataja anonüümsust, et tagada 
täielikud ja ausad teated vahejuhtumite kohta.

Muudatusettepanek 103
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 49

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(49) 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.

(49) Liikmesriigid peaksid võtma kõik 
vajalikud meetmed 
tervishoiuspetsialistide, kasutajate ja 
patsientide teavitamiseks võimalike tõsiste 
vahejuhtumite kohta teatamise tähtsusest.
Tervishoiuspetsialistidel ja patsientidel 
peaks olema õigus teatada oodatavatest 
tõsistest vahejuhtumitest riiklikul tasandil, 
kasutades selleks ühtlustatud vorme. 
Selleks et vähendada selliste 
vahejuhtumite kordumist, peaksid 
riiklikud pädevad asutused teavitama 
tootjaid ja esitama teabe Eudamedi 
vastava elektroonilise süsteemi kaudu, kui 
nad kinnitavad tõsise vahejuhtumi 
esinemist, et minimeerida kõnealuste 
vahejuhtumite kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 104
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Liikmesriik nõuab teavitatud asutuste 
määramise ja kontrollimise eest tasu, et 
tagada kõnealuste asutuste kontrollimise 
jätkusuutlikkus liikmesriikides ja luua 
teavitatud asutuste jaoks võrdsed 
tingimused.

(53) Liikmesriik nõuab teavitatud asutuste 
määramise ja kontrollimise eest tasu, et 
tagada kõnealuste asutuste kontrollimise 
jätkusuutlikkus liikmesriikides ja luua 
teavitatud asutuste jaoks võrdsed 
tingimused. Tasu peaks olema 
liikmesriigiti võrreldav ja selle suurus 
tuleks avalikustada.

Or. en

Muudatusettepanek 105
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Kuigi käesolev määrus ei tohiks 
mõjutada liikmesriigi õigust võtta tasu 
riikliku tasandi tegevuse eest, peaksid 
liikmesriigid läbipaistvuse tagamiseks 
teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike, 
enne kui nad kinnitavad tasude suuruse ja 
struktuuri.

(54) Kuigi käesolev määrus ei tohiks 
mõjutada liikmesriigi õigust võtta tasu 
riikliku tasandi tegevuse eest, peaksid 
liikmesriigid läbipaistvuse tagamiseks 
teavitama komisjoni ja teisi liikmesriike, 
enne kui nad kinnitavad tasude võrreldava
suuruse ja struktuuri.

Or. en

Muudatusettepanek 106
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Liikmesriigid peaksid kehtestama 
eeskirjad teavitatud asutuste 
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standardtasude kohta, mis peaksid olema 
liikmesriigiti võrreldavad. Komisjon peaks 
andma suunised kõnealuste tasude 
võrreldavuse suurendamiseks. 
Liikmesriigid peaksid esitama oma 
standardtasude nimekirja komisjonile ja 
tagama, et nende territooriumil 
registreeritud teavitatud asutused teevad 
standardtasude nimekirja 
vastavushindamistoimingute kohta 
üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 107
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Määruse (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) artiklis 78 
määratletud tingimustel ja viisil tuleks luua 
eksperdikomitee ehk meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm, mille moodustavad 
liikmed, kelle liikmesriigid on määranud 
nende rolli või kogemuse alusel 
meditsiiniseadmete ja in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas, 
et täita temale käesoleva määruse ja 
määrusega (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel.

(55) Määruse (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) artiklis 78 
määratletud tingimustel ja viisil tuleks luua 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
mille moodustavad liikmed, kelle 
liikmesriigid on määranud nende rolli või 
kogemuse alusel meditsiiniseadmete ja in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
valdkonnas, et täita temale käesoleva 
määruse ja määrusega (EL) [viide 
tulevasele määrusele meditsiiniseadmete 
kohta] (meditsiiniseadmete kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 108
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Määruse (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) artiklis 78 
määratletud tingimustel ja viisil tuleks luua 
eksperdikomitee ehk meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm, mille moodustavad 
liikmed, kelle liikmesriigid on määranud 
nende rolli või kogemuse alusel 
meditsiiniseadmete ja in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas, 
et täita temale käesoleva määruse ja 
määrusega (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel.

(55) Määruse (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) artiklis 78 
määratletud tingimustel ja viisil tuleks luua 
eksperdikomitee ehk meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm, mille moodustavad 
liikmed, kelle liikmesriigid on määranud 
nende rolli või kogemuse alusel 
meditsiiniseadmete ja in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas, 
et täita temale käesoleva määruse ja 
määrusega (EL) [viide tulevasele 
määrusele meditsiiniseadmete kohta] 
(meditsiiniseadmete kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel. 
Enne oma ülesannete täitmist avaldavad 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
liikmed kohustuste deklaratsiooni ja 
huvide deklaratsiooni, milles tunnistavad 
selliste huvide puudumist, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks, 
või selliste otseste või kaudsete huvide 
olemasolu, mida võib pidada nende 
sõltumatust kahjustavaks. 
Deklaratsioonid kinnitab komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 109
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel



AM\935941ET.doc 25/100 PE510.740v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selleks, et tagada sujuv üleminek in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
asjaomaste ettevõtjate ja sertifikaatide 
registreerimisele, peaks asjakohase teabe 
esitamise kohustus käesoleva määruse 
alusel liidu tasandil loodud 
elektroonilistesse süsteemidesse täielikult 
jõustuma alles 18 kuud pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva. 
Üleminekuperioodil peaksid direktiivi 
98/79/EÜ artikkel 10 ja artikli 12 lõike 1 
punktid a ja b endiselt jõusse jääma. Kuid 
ettevõtjaid ja teavitatud asutusi, kes 
registreerivad end liidu tasandil loodud 
vastavates elektroonilistes süsteemides, 
tuleb pidada vastavaks nendele 
registreerimisnõuetele, mille liikmesriigid 
on direktiivi kõnealuste sätete kohaselt 
vastu võtnud, et vältida mitmekordseid 
registreerimisi.

(65) Selleks, et tagada sujuv üleminek in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
asjaomaste ettevõtjate ja sertifikaatide 
registreerimisele, peaks asjakohase teabe 
esitamise kohustus käesoleva määruse 
alusel liidu tasandil loodud 
elektroonilistesse süsteemidesse täielikult 
jõustuma 12 kuud pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva. 
Üleminekuperioodil peaksid direktiivi 
98/79/EÜ artikkel 10 ja artikli 12 lõike 1 
punktid a ja b endiselt jõusse jääma. Kuid 
ettevõtjaid ja teavitatud asutusi, kes 
registreerivad end liidu tasandil loodud 
vastavates elektroonilistes süsteemides, 
tuleb pidada vastavaks nendele 
registreerimisnõuetele, mille liikmesriigid 
on direktiivi kõnealuste sätete kohaselt 
vastu võtnud, et vältida mitmekordseid 
registreerimisi.

Or. en

Selgitus

Elektroonilisel süsteemil on käesolevas määruses kaalukas roll ning see tuleks kehtestada ja 
peaks täielikult toimima hakkama 12 kuu pärast.

Muudatusettepanek 110
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolev määrus ei mõjuta siseriiklikke 
õigusakte, mis näevad ette teatavate 
seadmete väljastamise üksnes retsepti 

6. Käesolev määrus ei mõjuta siseriiklikke 
õigusakte, mis näevad ette teatavate 
seadmete väljastamise üksnes retsepti 
alusel. Käesoleva määruse alusel üksnes 
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alusel. retsepti alusel väljastatavateks liigitatud 
seadmete otsene reklaamimine tarbijale 
on ebaseaduslik.
Järgmisi seadmeid võib väljastada üksnes 
retsepti alusel:
1) D klassi seadmed;
2) järgmiste kategooriate C klassi 
seadmed:
a) geenitesti seadmed;
b) personaliseeritud ravimispetsiifilised 
diagnostilised kompleksid.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
on komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 85 vastu delegeeritud õigusaktid, 
et teha otsus enesetestimiseks ettenähtud 
seadmete ja teiste C kategooria testide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 111
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Mairead 
McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Käesolev määrus ei mõjuta siseriiklikke 
õigusakte, mis näevad ette teatavate 
seadmete väljastamise üksnes retsepti 
alusel.

6. Käesolevas määruses nõutakse, et 
teatavaid seadmeid tohib väljastada 
üksnes retsepti alusel, aga määrus ei 
mõjuta siseriiklikke õigusakte, mis näevad 
samuti ette teatavate teiste seadmete 
väljastamise üksnes retsepti alusel. 
Käesoleva määruse alusel üksnes retsepti 
alusel väljastatavateks liigitatud seadmete 
otsene reklaamimine tarbijale on 
ebaseaduslik.
Järgmisi seadmeid võib väljastada üksnes 
retsepti alusel:
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1) D klassi seadmed;
2) järgmiste kategooriate C klassi 
seadmed:
(a) geenitesti seadmed;
(b) personaliseeritud ravimispetsiifilised 
diagnostilised kompleksid.
Pärast sidusrühmadega konsulteerimist 
on komisjonil õigus võtta kooskõlas 
artikliga 85 vastu delegeeritud õigusaktid, 
et teha otsus teiste C kategooria testide 
kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 112
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, 
seireks, raviks või leevendamiseks;

– haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, 
seireks, ennustamiseks, prognoosimiseks,
raviks või leevendamiseks,

Or. en

Selgitus

Haiguste ennustamine ja prognoosimine on seadmete põhiülesandeid.

Muudatusettepanek 113
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme (3) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
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abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada või aidata in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada või konkreetselt 
suurendada in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme(te) 
otstarbekohast meditsiinilist 
funktsionaalsust;

Or. en

Muudatusettepanek 114
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada või aidata in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

(4) „in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
abiseade” – toode, mis ei ole in vitro 
diagnostikameditsiiniseade, kuid mille 
puhul tootja on konkreetselt ette näinud 
selle kasutamise koos ühe või mitme in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmega, et 
võimaldada in vitro 
diagnostikameditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada või aidata 
konkreetselt kaasa seadme(te) 
meditsiinilise funktsiooni täitmisele, 
arvestades seadme(te) määratud otstarvet;

Or. cs

Muudatusettepanek 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „enesetestimisvahend” – vahend, mille 
tootja on ette näinud kasutamiseks isikute 
poolt, kes ei oma vastavat väljaõpet;

(4) „enesetestimisvahend” – vahend, mille 
tootja on ette näinud kasutamiseks isikute 
poolt, kes ei oma vastavat väljaõpet, kaasa 
arvatud testimisteenused, mida pakutakse 
vastava väljaõppeta isikutele 
infoühiskonna teenuste vahendusel;

Or. en

Selgitus

Enesetestimisvahendite suhtes kehtivad konkreetsed vastavushindamise nõuded, näiteks 
kasutajauuringud ja ettenähtud kasutaja keeles juhendid, mis on kavandatud nii, et 
vähendada sellistele seadmetele omaseid ohte, nagu vastava väljaõppeta kasutajate 
meditsiinilise/tehnilise/teadusalase koolituse puudumine. See konkreetne oht on ühtmoodi 
olemas nii poest ostetud testimiskomplektide kui ka internetist ostetud teenuste puhul.

Muudatusettepanek 116
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud eelnevalt 
diagnoositud seisundi või eelsoodumusega 
patsientide valimiseks teatava ravi 
sihtrühmaks;

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud eelnevalt 
diagnoositud seisundi või eelsoodumusega 
patsientide valimiseks konkreetse ravi 
sihtrühmaks;

Or. en

Muudatusettepanek 117
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
spetsiaalselt ette nähtud eelnevalt
diagnoositud seisundi või 
eelsoodumusega patsientide valimiseks
teatava ravi sihtrühmaks;

(6) „personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks” – seade, mis on 
ette nähtud selleks, et anda vastava 
ravitoote ohutuks ja tõhusaks 
kasutamiseks vajalikku teavet. Kui 
personaliseeritud ravimispetsiifilist 
diagnostilist kompleksi tuleks kasutada 
koos kindla ravitootega, on see kirjas nii 
diagnostikameditsiiniseadme kui ka 
sellega sobituva ravitoote märgistusse 
ning kõigi ravitootega võrdväärsete 
geneeriliste ravimite märgistusse 
kuuluvas kasutusjuhendis või nimetatud 
diagnostikameditsiiniseadme 
sihtotstarbena.
IVD personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleksseade võib olla 
hädavajalik vastava ravitoote ohutuks ja 
tõhusaks kasutamiseks, et
– teha kindlaks, millistele patsientidele 
peaks olema konkreetne ravitoode kõige 
kasulikum;

– teha kindlaks patsiendid, kelle puhul on 
suurem oht, et konkreetse ravitoote 
kasutamise tagajärjel ilmnevad tõsised 
kahjulikud kõrvalnähud;

– jälgida ravivastust, et kohandada ravi 
(nt skeem, doos, katkestamine) ohutuse 
või tõhususe suurendamiseks.

Or. en

Selgitus

Praegusel kujul on määratlus liiga kitsas; näiteks ei hõlma see õige doosi valimiseks (nt 
farmakogeneetilised testid raviks varfariiniga) kasutatavaid personaliseeritud 
ravimispetsiifilisi diagnostilisi komplekse, mis võivad osutuda äärmiselt tähtsaks konkreetse 
ravimi ohutuse ja tõhususe tagamisel.
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Muudatusettepanek 118
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(10) „märgistus” – kirjalik, trükitud või 
graafiline teave kas seadmel enesel või iga 
üksuse pakendil või mitme seadme 
pakendil;

(10) „märgistus” – kirjalik, trükitud või 
graafiline teave kas seadmel enesel või iga 
üksuse pakendil või mitme seadme 
pakendil või tootja veebisaidil;

Or. en

Selgitus

Praegusel kujul ei hõlma märgistuse mõiste laboris väljatöötatud teste. Selliste seadmetega 
saadud tulemuste saajate juurdepääs märgistuses esitatud teabele peaks olema samaväärne 
teiste IVD seadmete kasutajatega.

Muudatusettepanek 119
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „uudne seade” –
– seade, mis kasutab tehnoloogiat 
(analüüt, tehnoloogia või katseplatvorm), 
mida ei ole varem diagnostikas kasutatud, 
või
– olemasolev seade, mida kasutatakse 
esimest korda uuel ettenähtud 
kasutusotstarbel;

Or. en
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Muudatusettepanek 120
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Nora Berra, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) „geenitesti seade” – in vitro
diagnostikameditsiiniseade, mille eesmärk 
on määrata kindlaks inimese geneetiline 
omadus, mille ta on pärinud või 
omandanud varasel sünnieelsel 
arenguperioodil;

Or. en

Selgitus

Raporti projekti muudatusettepanekust 18 erinev määratlus

Muudatusettepanek 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi;

Or. en

Selgitus

Ei ole piisavalt selge, mis kuulub selliste organisatsioonide kategooriasse, mille peamine 
eesmärk on „rahvatervise edendamine”, sest seda ei ole mujal määratletud. Arusaamatuste ja 
ebaselguse vältimiseks tuleks see välja jätta.
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Muudatusettepanek 122
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(21) „tervishoiuasutus” – liikmesriigi 
riiklikku tervishoiusüsteemi kuuluv
organisatsioon, mille peamine eesmärk on 
patsientide hooldus või ravi või 
rahvatervise edendamine; 
diagnostikateenuseid osutavad äri 
eesmärgiga laborid ei ole 
tervishoiuasutused;

Or. en

Muudatusettepanek 123
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt 21

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine, välja arvatud 
kaubanduslikke kliinilisi teenuseid 
osutavad laborid;

Or. en

Muudatusettepanek 124
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 3 – punkt 22
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(22) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(22) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi ja kellel on olemas 
õigusvõime nende eesmärkide täitmiseks;

Or. cs

Muudatusettepanek 125
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) „kliiniline toimivus” – seadme võime 
anda tulemusi, mis on seotud konkreetse 
kliinilise või füsioloogilise seisundiga 
vastavalt sihtrühmale ja ettenähtud 
kasutajale;

(32) „kliiniline toimivus” – seadme 
kliiniline kehtivus ja vajaduse korral 
seadme kliiniline kasulikkus seadme 
sihtotstarbelisel kasutamisel;

Or. en

Muudatusettepanek 126
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 32 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) „kliiniline kehtivus” – seadme võime 
tuvastada või prognoosida konkreetset 
kliinilist või füsioloogilist seisundit 
seadme sihtotstarbelisel kasutamisel 
(näiteks sõeluuringud, diagnoosimine, 
prognoos);

Or. en
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Muudatusettepanek 127
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 32 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32 b) „kliiniline kasulikkus” –
testitulemuse kliinilise kasutamise 
oodatav mõju muu hulgas 
tervisenäitajatele, kui seadme sihtotstarve
hõlmab tootja kohaselt kliinilist 
kasutamist, näiteks ravi valik (nt 
personaliseeritud ravimispetsiifiline 
diagnostiline kompleks);

Or. en

Muudatusettepanek 128
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 38

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(38) „diagnostiline eripära” – seadme 
võime tunda ära konkreetse haiguse või 
seisundiga seotud kontrollitava markeri 
puudumine;

(38) „diagnostiline eripära” – olukord, kus 
uuringus osalejal ei ole konkreetset 
kliinilist häiret, tema testitulemused on 
negatiivsed või jäävad määratletud 
otsustuspiiri raamesse;

Or. en

Muudatusettepanek 129
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 39
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39) „diagnostiline tundlikkus” – seadme 
võime tuvastada konkreetse haiguse või 
seisundiga seotud kontrollitava markeri 
olemasolu;

(39) „diagnostiline tundlikkus” – olukord, 
kus uuringus osalejal on selgekujuline 
kliiniline häire, tema testitulemused on 
positiivsed või ületavad määratletud 
otsustuspiiri (s.o positiivne testitulemus ja 
haigete osalejate tuvastamine);

Or. en

Muudatusettepanek 130
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise ja juhtimise 
eest;

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise, juhtimise 
või rahastamise eest;

Or. en

Muudatusettepanek 131
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 47 – taane 2 – alapunkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

iii) haiglaravi või selle kestuse
pikenemine;

iii) haiglaravile paigutamine või patsiendi
haiglaravi pikenemine;

Or. en
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Selgitus

Vajalik sõnastuse kooskõlastamiseks standardiga ISO 14155 „Meditsiiniseadmete inimmõju 
kliiniline uuring. Hea kliiniline tava“.

Muudatusettepanek 132
Peter Liese, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 5 – punkt 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) „seadme puudulikkus” – puudused 
toimivuse hindamise seadme 
identifitseerimises, kvaliteedis, 
vastupidavuses, usaldusväärsuses, 
ohutuses või toimimises, sealhulgas rikked, 
kasutusvead või tootja esitatud teabe 
ebapiisavus;

(48) „seadme puudulikkus” – puudused 
toimivuse hindamise seadme 
identifitseerimises, kvaliteedis, 
stabiilsuses, usaldusväärsuses, ohutuses 
või toimimises, sealhulgas rikked, 
kasutusvead või tootja esitatud teabe 
ebapiisavus;

Or. en

Selgitus

Mõiste „vastupidavus” ei ole päris selge ja seda võidakse vääriti mõista.

Muudatusettepanek 133
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 7 – punkt 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) „laboris väljatöötatud test” – seade, 
mis on valmistatud ja mida kasutatakse 
ainult ühes kindlas kohas. See hõlmab 
seadmeid, mille labor on ise välja 
töötanud, ning teistest ametlikest ja 
muudest allikatest pärit seadmeid, mida 
labor arendab või muudab, ning 
seadmeid, mille puhul labor
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– muudab juba turule lastud või 
kasutusele võetud seadme sihtotstarvet;
– muudab juba turule lastud või 
kasutusele võetud seadet viisil, mis võib 
mõjutada vastavust kohaldatavatele 
nõuetele.

Or. en

Selgitus

Põhjendused 9 ja 15 ning artiklid 4 ja 5 kajastavad püüdu tagada, et määruse nõuded 
kehtiksid ühes kindlas kohas (mille puhul kohaldatakse muidugi erandit tervishoiuasutuste 
suhtes, vt allpool) väljatöötatud ja kasutatavatele IVD seadmetele. Määruses ei ole aga 
selliseid seadmeid selgelt määratletud. Määratlust on vaja, et vältida arusaamatusi.

Muudatusettepanek 134
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 7 – punkt 58 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(58 a) „eetikakomitee” – liikmesriigi 
sõltumatu organ, mis tagab, et kaitstakse
uuringus osalejate õigusi, turvalisust ja 
heaolu. Eetikakomitee tegutseb vastavalt 
selle riigi või nende riikide seadustele ja 
määrustele, kus uuringut läbi viiakse, ja 
peab kinni kõikidest asjakohastest 
rahvusvahelistest normidest ja tavadest. 
Eetikakomitee koosneb põhjendatud 
arvust liikmetest, kellel kollektiivselt on 
vajalik kvalifikatsioon ja kogemus 
esitatud testi teaduslike, meditsiiniliste ja 
eetiliste aspektide läbivaatamiseks ja 
hindamiseks.

Or. en

Selgitus

Et tagada uuringus osalejate kaitse, on vaja, et liikmesriikide heakskiit sõltuks 
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interdistsiplinaarse ja sõltumatu eetikakomitee otsusest.

Muudatusettepanek 135
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 2 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

II peatükk VI peatükk

 Seadmete kättesaadavaks tegemine, 
ettevõtjate kohustused, CE-märgis, vaba 
liikumine

Seadmete kättesaadavaks tegemine, 
ettevõtjate kohustused, CE-märgis, vaba 
liikumine

Or. en

Muudatusettepanek 136
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid peavad nõudma, 
et tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja kehtestavad asjaomaste 
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asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

seadmete valmistamise ja kasutamise 
suhtes täiendavaid ohutusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Ühes tervishoiuasutuses valmistatavad ja patsientide ravis kasutatavad in vitro seadmed 
peavad olema avalikud, sest see aitab liikmesriikidel tagada nende seadmete nõuetekohaseid 
ohutusnõudeid.

Muudatusettepanek 137
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes,
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted laboris 
väljatöötatud testide suhtes, mida 
valmistatakse ja kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Parandatud sõnastus on „akrediteeritud vastavalt”.

Muudatusettepanek 139
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, mis on VII lisas sätestatud 
eeskirjade kohaselt liigitatud D klassi, 

välja jäetud
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peavad isegi siis, kui neid valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata 
nende seadmete suhtes artiklis 16 
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid 
ja artiklites 21–25 sätestatud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 140
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, mis on VII lisas sätestatud 
eeskirjade kohaselt liigitatud D klassi, 
peavad isegi siis, kui neid valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata 
nende seadmete suhtes artiklis 16
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid 
ja artiklites 21–25 sätestatud kohustusi.

Seadmete suhtes, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud D 
klassi ning mida valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, ei kohaldata käesoleva 
määruse nõudeid, välja arvatud artikli 59 
lõiget 4 ja I lisas sätestatud üldisi ohutus-
ja toimivusnõudeid, kui on täidetud 
järgmised tingimused:
(a) ravitava patsiendi või patsientide 
rühma vajadusi ei saa rahuldada 
olemasoleva CE-märgisega seadme abil;
(b) tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteeme 
käsitlevale standardile ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile;
(c) tervishoiuasutus esitab artiklis 26 
osutatud pädevale asutusele selliste 
seadmete nimekirja, mis sisaldab 
põhjendust nende valmistamise, muutmise 
või kasutamise kohta, eelkõige juhul, kui 
turule on lastud sarnaseid seadmeid. 
Kõnealune teave avalikustatakse. 
Liikmesriikidele jääb õigus piirata mingit 
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kindlat liiki in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
asutusesisest valmistamist ja kasutust 
aspektides, mis ei ole käesoleva 
määrusega kaetud, ning nad võivad 
kohaldada kõnealuste seadmete
valmistamise ja kasutamise suhtes
täiendavad ohutusnõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmed, mis on VII lisas sätestatud 
eeskirjade kohaselt liigitatud D klassi, 
peavad isegi siis, kui neid valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata
nende seadmete suhtes artiklis 16 
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid
ja artiklites 21–25 sätestatud kohustusi.

Seadmete suhtes, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud D 
klassi ning mida valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, ei kohaldata käesoleva 
määruse nõudeid, välja arvatud artikli 59 
lõiget 4, kui on täidetud järgmised 
tingimused:

(a) ravitava patsiendi või patsientide 
rühma vajadusi ei saa rahuldada 
olemasoleva CE-märgisega seadme abil;
(b) tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt kvaliteedijuhtimissüsteeme 
käsitlevale standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile;
(c) tervishoiuasutus esitab artiklis 26 
osutatud pädevale asutusele selliste 
seadmete nimekirja, mis sisaldab 
põhjendust nende valmistamise või 
muutmise kohta, eelkõige juhul, kui 
turule on lastud sarnaseid seadmeid. 
Kõnealust teavet uuendatakse igal aastal 
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ja see avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga võetakse terviseasutustelt ära võimalus toota või muuta D klassi seadmeid. 
Kõigi patsientide vajaduste jaoks ei ole müügil IVD meditsiiniseadmeid, näiteks väga 
haruldaste haiguste diagnoosimiseks või uute haigustekitajate tuvastamiseks. Nimetatud 
seadmete asutusesisese valmistamise kaudu täidavad terviseasutused tähtsat rolli 
rahvatervise kaitsmises. Muudatusettepanekutega soovitakse säilitada see rahvatervisega 
seotud ülesanne, tagades samas ennekõike patsientide ohutuse.

Muudatusettepanek 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriikidele jääb õigus piirata 
mingit kindlat liiki in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
asutusesisest valmistamist ja kasutust 
aspektides, mis ei ole käesoleva 
määrusega kaetud, ning nad võivad 
kohaldada kõnealuste seadmete 
valmistamise ja kasutamise suhtes 
täiendavad ohutusnõudeid.

Or. en

Selgitus

Ettepanekuga võetakse terviseasutustelt ära võimalus toota või muuta D klassi seadmeid. 
Kõigi patsientide vajaduste jaoks ei ole müügil IVD meditsiiniseadmeid, näiteks väga 
haruldaste haiguste diagnoosimiseks või uute haigustekitajate tuvastamiseks. Nimetatud 
seadmete asutusesisese valmistamise kaudu täidavad terviseasutused tähtsat rolli 
rahvatervise kaitsmises. Muudatusettepanekutega soovitakse säilitada see rahvatervisega 
seotud ülesanne, tagades samas ennekõike patsientide ohutuse.

Muudatusettepanek 143
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Geneetiline teave, nõustamine ja vaba 
nõusolek
1. Seadet võib geenitestiks kasutada 
üksnes juhul, kui testi viivad läbi isikud, 
kellel on meditsiinilise kutsetegevuse luba 
vastavalt riigis kehtivatele õigusaktidele.
2. Toodet võib geenitestiks kasutada 
üksnes juhul, kui testis osalejate õigused, 
ohutus ja heaolu on kaitstud ning testi 
käigus saadud andmed on eeldatavasti 
usaldusväärsed ja kindlad.
3. Enne seadme kasutamist geenitestiks 
annab lõikes 1 osutatud isik testis 
osalejale geenitesti olemuse, tähenduse ja 
tagajärgede kohta asjakohast teavet.
4. Enne seadme kasutamist geenitestiks 
nõustab lõikes 1 osutatud isik testis 
osalejat arusaadavalt geneetika teemal, 
olles tulemuse suhtes avatud. Geneetiline 
nõustamine hõlmab meditsiinilisi, eetilisi, 
sotsiaalseid, psühholoogilisi ja õiguslikke 
aspekte.
Geneetilise nõustamise vorm ja ulatus 
määratakse kindlaks vastavalt testi 
tulemuste mõjule ja nende tähendusele 
asjaomase isiku või tema pereliikmete
jaoks, sh arvestades võimalikku mõju 
otsusele soojätkamise kohta.
5. Seadet võib geenitestiks kasutada ainult 
pärast seda, kui testis osaleja on andnud 
selleks vaba ja teadva nõusoleku. See 
nõusolek antakse sõnaselgelt kirjalikult. 
Nõusoleku võib igal ajal kirjalikult või 
suuliselt tühistada.
6. Alaealiste puhul võetakse teadev 
nõusolek vanematelt või seaduslikult 
esindajalt. Nõusolek peab kajastama 



PE510.740v01-00 46/100 AM\935941ET.doc

ET

alaealise eeldatavat tahet ja nõusoleku 
võib igal ajal alaealist kahjustamata 
tühistada. Piiratud teovõimega 
täiskasvanute puhul, kes ei saa teavitatud 
õiguslikku nõusolekut anda, võetakse 
seadusliku esindaja teadev nõusolek. 
Nõusolek peab kajastama asjaomase isiku 
eeldatavat tahet ja nõusoleku võib igal 
ajal isikut kahjustamata tühistada.
Tooteid, mis annavad teavet 
täiskasvanueas tekkiva geneetilise haiguse 
kohta või mõjutavad pereplaneerimist, ei 
tohi alaealiste puhul kasutada, välja 
arvatud juhul, kui enne testitava isiku 
teovõimelisse vanusesse jõudmist on 
võimalik kasutada ennetavaid 
ravivõimalusi.
7. Sünnieelset geneetilist uuringut, mille 
eesmärk on teha kindlaks embrüo või 
loote geneetilised omadused seoses 
haigusega, mis üldtunnustatud 
arstiteaduse ja -tehnika taseme kohaselt 
vallandub alles pärast 18. eluaastat, ei 
tohi läbi viia.
8. Seadet võib kasutada soo tuvastamiseks 
seoses sünnieelse diagnostikaga üksnes 
juhul, kui tuvastamine toimub 
meditsiinilistel eesmärkidel ja kui on 
kõrge risk soospetsiifiliseks pärilikuks 
haiguseks. Erandina artikli 2 lõigetest 1 ja 
2 kohaldatakse sama kasutuspiirangut 
toodete suhtes, mis ei ole mõeldud 
kasutamiseks konkreetsel meditsiinilisel 
eesmärgil.
9. Käesoleva artikli sätted seadmete 
kasutamise kohta geenitestideks ei keela 
liikmesriikidel säilitada või kehtestada 
tervisekaitse või avaliku korra 
eesmärkidel selles valdkonnas rangemaid 
riiklikke õigusakte.

Or. de

Selgitus

See uus peatükk on seotud Euroopa Parlamendi ja teiste rahvusvaheliste institutsioonide, 
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näiteks Euroopa Nõukogu ja OECD pikaajaliste taotlustega. Geeniteste peaksid läbi viima 
elukutselised meditsiinitöötajad pärast asjakohast nõustamist geneetika teemal. Teadev 
nõusolek on põhiõiguste hartas sisalduv eesõigus ja tuleks seepärast õigusakti lisada.

Muudatusettepanek 144
Peter Liese, Christel Schaldemose, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne 
Delvaux, Anna Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, 
Mairead McGuinness, Richard Seeber, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
1. Seadet võib geenitestiks kasutada 
üksnes juhul, kui selle kiidab pärast 
isiklikku konsultatsiooni heaks isik, kellel 
on meditsiinilise kutsetegevuse luba 
vastavalt riigis kehtivatele õigusaktidele.
2. Toodet võib geenitestiks kasutada 
üksnes nõnda, et testis osalejate õigused, 
ohutus ja heaolu on kaitstud ning testi 
käigus saadud kliinilised andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad.
3. Teave. Enne seadme kasutamist 
geenitestiks annab lõikes 1 nimetatud isik 
asjaomasele isikule geenitesti olemuse, 
tähenduse ja tagajärgede kohta 
asjakohast teavet.
4. Geneetiline nõustamine. Nõuetekohane 
geneetiline nõustamine on kohustuslik 
enne seadme kasutamist prognoosimiseks 
ja sünnieelseteks uuringuteks ning pärast 
geneetilise haiguse diagnoosimist. See 
hõlmab meditsiinilisi, eetilisi, sotsiaalseid, 
psühholoogilisi ja õiguslikke aspekte ning 
seda võivad läbi viia ainult vastava 
kvalifikatsiooniga arstid.
Geneetilise nõustamise vorm ja ulatus 
määratakse kindlaks vastavalt testi 
tulemuste mõjule ja nende tähendusele 
asjaomase isiku või tema pereliikmete 
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jaoks, sh arvestades võimalikku mõju 
otsusele soojätkamise kohta.
5. Nõusolek. Seadet võib geenitestiks 
kasutada ainult pärast seda, kui 
asjaomane isik on andnud selleks vaba ja 
teadva nõusoleku. Nõusolek tuleb anda 
sõnaselgelt ja kirjalikult. Nõusoleku võib 
igal ajal kirjalikult või suuliselt tühistada.
6. Testid alaealistega. Alaealiste puhul 
võetakse lapsevanemate või seadusliku 
esindaja teadev nõusolek; nõusolek peab 
kajastama alaealise eeldatavat tahet ja 
seda võib igal ajal tühistada, ilma et see 
kahjustaks alaealist. Piiratud teovõimega 
täiskasvanute puhul, kes ei saa teavitatud 
õiguslikku nõusolekut anda, võetakse 
seadusliku esindaja teadev nõusolek; 
nõusolek peab kajastama asjaomase isiku 
eeldatavat tahet ja nõusoleku võib igal 
ajal isikut kahjustamata tühistada.
Seadmeid, millega prognoositakse 
geneetilist seisundit, mis võib olla 
haiguste põhjustajaks täiskasvanueas või 
avaldada mõju pereplaneerimisele, ei 
kasutata alaealiste puhul, välja arvatud 
juhul, kui ennetav ravi on kättesaadav 
enne, kui testis osalev isik jõuab 
nõusoleku andmise ikka.
7. Seadet võib kasutada soo tuvastamiseks 
seoses sünnieelse diagnostikaga üksnes 
juhul, kui tuvastamine toimub 
meditsiinilistel eesmärkidel ja kui on 
kõrge risk soospetsiifiliseks pärilikuks 
haiguseks. Erandina artikli 2 lõigetest 1 ja 
2 kohaldatakse seda ka toodete suhtes, 
mis ei ole mõeldud kasutamiseks 
konkreetsel meditsiinilisel eesmärgil.
8. Käesoleva artikli sätted seadmete 
kasutamise kohta geenitestideks ei keela 
liikmesriikidel säilitada või kehtestada 
tervisekaitse või avaliku korra 
eesmärkidel selles valdkonnas rangemaid 
riiklikke õigusakte.

Or. en
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Selgitus

Muudatusettepanek erineb raporti projekti (muudatusettepanek 30) sõnastusest punktis 5, 
kuhu on lisatud uus osa. Variraportööride ja ekspertidega peetud arutelust johtuvalt 
täpsustatakse muudatusettepanekus ka artikli 4 a lõike 4 eesmärki. Tuleb selgeks teha, et 
geneetiline nõustamine ei ole kohustuslik, kui sellega ainult kinnitatakse konkreetset 
diagnoosi, ning et see ei ole vajalik ka mitte personaliseeritud ravimispetsiifilise diagnostilise 
kompleksi puhul ega siis, kui geenitesti tulemused on korras.

Muudatusettepanek 145
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Ilma et see piiraks siseriiklike 
meditsiinialast kutsetegevust reguleerivate 
õigusaktide kohaldamist, peab seade, mida 
ei ole lastud turule, vaid kasutatakse 
kaubandustegevuse käigus diagnostika- või 
raviteenuse pakkumiseks direktiivi 
98/34/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
infoühiskonna teenuste vahendusel või 
muude kommunikatsioonivahendite kaudu 
liidus asuvatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele, vastama käesoleva määruse 
nõuetele.

2. Seade, mida ei ole lastud turule, vaid 
kasutatakse kaubandustegevuse käigus 
diagnostika- või raviteenuse pakkumiseks 
mis tahes kommunikatsioonivahendite (sh 
infoühiskonna teenuste) kaudu liidus 
asuvatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele, peab vastama käesoleva määruse 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 146
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kaugsuhtlusvahendeid tagavad 
teenusepakkujad peavad asjaomase 
asutuse nõudel viivitamata esitama 
toodete kaugmüüki teostava ettevõtte 
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andmed.

Or. pl

Selgitus

Zapisy, które zostały zaproponowane przez Komisję w projektach rozporządzeń nie są 
wystarczające i tym samym nie zabezpieczają w przedmiotowym zakresie interesów państw 
członkowskich. Utrzymanie propozycji komisyjnej, która została już ugruntowana w praktyce 
organów kompetentnych spowoduje, że w internecie będą obecne reklamy wprowadzające w 
błąd potencjalnego nabywcę wyrobów, gdyż będzie można oferować produkty, dla których nie 
przeprowadzono procedury oceny zgodności, a dopiero w momencie ich sprzedaży, będzie 
trzeba zapewnić, że taki wyrób spełnia wymagania. Jest to niepokojące i dlatego należy 
umożliwić organom kompetentnym, możliwość zdobycia wiedzy, kto zamieszczał takie 
ogłoszenia w przypadku otrzymania sygnału z rynku, że właśnie wyrób niespełniający
wymagań, w tym nawet niebezpieczny dla zdrowia lub życia użytkownika, został w taki sposób 
sprzedany i aby dostarczyciele usług internetowych udostępniali dane o podmiotach 
zamieszczających reklamy wyrobów w internecie.

Muudatusettepanek 147
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. On keelatud ringlusesse lasta, 
kasutusele anda, levitada, pakkuda ja 
kättesaadavaks teha tooteid, mille 
nimetus, märgistus või kasutusjuhend 
võib esitada eksitavat teavet toote 
omaduste ja mõju kohta järgmistel 
viisidel:
a) tootele omistatakse omadus, 
funktsioonid ja mõju, mida sellel 
tegelikult ei ole; 
b) jäetakse vale mulje, et toote abil 
ravimine või diagnoosimine on kindlasti 
edukas, või jäetakse teavitamata 
võimalikest riskidest, mis võivad kaasneda 
toote kasutamisega vastavalt selle 
ettenähtud otstarbele või toote 
kasutamisega ettenähtust kauem;
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c) väidetakse, et tootel on muid otstarbeid 
ja omadusi kui vastavushindamises 
näidatud.
Reklaammaterjalid, esitlused ja tooteinfo 
ei tohi olla eksitav esimeses lauses 
sätestatud tähenduses. 

Or. pl

Selgitus

Kwestie podnoszone w powyższej poprawce, w ogóle nie znalazły się w propozycjach nowych 
przepisów. Należy wprowadzić zakaz reklamy wprowadzającej w błąd, co do właściwości i 
przeznaczenia wyrobów, gdyż wpłynie to pozytywnie na ochronę europejczyków przed 
nieetycznym postępowaniem, które może doprowadzić nawet do zaniechania właściwego 
leczenia medycznego przy zastosowaniu wyrobu, który obiecywał dużo, ale w zasadzie nie 
leczy lub nie udowodniono wskazania zawartego w instrukcjach o dane kliniczne. W obszarze 
produktów leczniczych regulacja idzie nawet dalej, gdyż każda reklama, powinna być 
zaopatrzona w stosowne zdanie informujące, że przed skorzystaniem z leku należy skorzystać 
z konsultacji lekarza lub farmaceuty, jednakże dla wyrobów medycznych wydaje się na razie 
wystarczające, aby zawrzeć zaproponowane powyżej przepisy.

Muudatusettepanek 148
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad
või kui asjakohased ühtlustatud 
standardid ei ole piisavad, on komisjonil 
õigus võtta vastu ühtne tehniline kirjeldus 
seoses I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XII lisas sätestatud 
kliiniliste tõendite ja turustamisjärgse 
jälgimisega. Ühtne tehniline kirjeldus 
võetakse vastu rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 84 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Kui D klassi seadmete ja vajaduse 
korral personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi kohta puuduvad
ühtlustatud standardid või kui on vaja 
lahendada tervishoiuga seotud probleeme, 
on komisjonil õigus võtta vastu ühtne 
tehniline kirjeldus seoses I lisas sätestatud 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuete, II lisas 
sätestatud tehnilise dokumentatsiooni või 
XII lisas sätestatud kliiniliste tõendite ja 
turustamisjärgse jälgimisega. Ühtne 
tehniline kirjeldus võetakse vastu 
rakendusaktide kaudu kooskõlas artikli 84 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.



PE510.740v01-00 52/100 AM\935941ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Käesolevaga minnakse konsultatsiooniprotsessilt üle personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi ühtse tehnilise kirjelduse väljatöötamisele, mille käigus sätestatakse 
nende testide minimaalsed toimivusnõuded. Kõnealused toimivusnõuded tuleks teha 
kättesaadavaks ka kasutajatele, et tagada süsteemi parem läbipaistvus. Euroopa 
Ravimiametiga või riiklike ravimiametitega ei ole asjakohane konsulteerida personaliseeritud 
meditsiinis koos kasutatavate IVD testide toimivuse teemal. Neil ei ole vajalikke pädevusi ega 
volitusi kõnealuste testide ohutuse ja toimivuse hindamiseks.

Muudatusettepanek 149
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühise tehnilise kirjelduse koostamisel 
kaasatakse erinevate huvitatud osapoolte 
asjaomased teaduseksperdid.

Or. en

Selgitus

Konsultatsiooniprotsessilt personaliseeritud ravimispetsiifilise diagnostilise kompleksi ühtse 
tehnilise kirjelduse väljatöötamisele ülemineku kontekstis tuleb tagada, et kaasatud on kõigi 
huvitatud osapoolte eksperdid. Nimelt kaasatakse personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi ühise tehnilise kirjelduse väljatöötamisse IVD valdkonna ja riiklike 
ravimiametite ja/või Euroopa Ravimiameti eksperdid.

Muudatusettepanek 150
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni, mille järgi peab olema 
võimalik hinnata seadme vastavust 
käesoleva määruse nõuetele. Tehniline 
dokumentatsioon sisaldab II lisas 
sätestatud elemente.

2. Tootjad koostavad tehnilise 
dokumentatsiooni, mille järgi peab olema 
võimalik hinnata seadme vastavust 
käesoleva määruse nõuetele. Tehniline 
dokumentatsioon sisaldab II lisas 
sätestatud elemente ja tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Tootjate esitatud tehnilised andmed ja kliinilised tõendid tuleb teha üldsusele kättesaadavaks, 
et tagada tarbijale ohutud ja kvaliteetsed tooted.

Muudatusettepanek 151
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
85 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 152
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave selle liikmesriigi ametlikus 
keeles, kus seade ettenähtud kasutajateni 
jõuab.

Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave kergesti arusaadavas vormis
ja selle liikmesriigi ametlikus keeles, kus 
seade ettenähtud kasutajateni jõuab.

Or. en

Muudatusettepanek 153
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid ja vajaduse 
korral volitatud esindajat.

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid, importijad ja 
vajaduse korral volitatud esindajat.

Or. cs

Muudatusettepanek 154
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
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turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid ja vajaduse 
korral volitatud esindajat.

turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest vastutavat riiklikku 
pädevat asutust, levitajaid ja vajaduse 
korral volitatud esindajat.

Or. en

Muudatusettepanek 155
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Kui on asjaolusid, mis annavad alust 
eeldada, et in vitro 
diagnostikameditsiiniseade on tekitanud 
kahju, võib ka kahjustada saanud 
kasutaja, kasutaja õigusjärglane, kasutaja 
kohustusliku ravikindlustuse asutus või 
muu kasutajale kahju tekkimisega seotud 
kolmas isik nõuda tootjalt või tema 
volitatud esindajalt esimeses lauses 
nimetatud teavet.
Esimeses lauses sätestatud tingimuste 
kohaselt on teavet õigus nõuda ka 
liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kes 
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vastutavad vastava meditsiiniseadme 
järelevalve eest, ning mis tahes teiselt 
teavitatud asutuselt, kes väljastas 
artikli 45 alusel sertifikaadi või oli muul 
viisil seotud kõnealuse meditsiiniseadme 
vastavushindamismenetlusega.

Or. en

Selgitus

Selleks et kasutajatel oleks piisav juurdepääs teabele, mis on tõenduseks kasutajaid 
kahjustanud in vitro diagnostikameditsiiniseadmete riketele, nihutab uus õigus teabele 
tasakaalu kasutajate kasuks.

Muudatusettepanek 156
Andrés Perelló Rodríguez

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse või 
raviühingu või -asutuse põhjendatud 
nõudmisel talle kogu seadme vastavust 
tõendava teabe ja dokumentatsiooni 
Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis on 
taotlejale kergesti arusaadav. Nad teevad 
pädeva asutusega viimase nõudmisel 
koostööd kõigis nende poolt turule lastud 
ja/või kasutusele võetud seadmete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Or. es

Muudatusettepanek 157
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Toote eest ja toote 
vastavushindamise koostamise eest enne 
toote turule laskmist ning toote turule 
laskmise eest vastutab tootja. Kui tootja 
elukoht või asukoht ei ole liikmesriigis, 
vastutab nende toimingute eest toote 
volitatud esindaja. Kui tootele ei ole 
määratud volitatud esindajat või kui 
toodet ei lasta turule tootja või volitatud 
esindaja vastutusel, kannab sellist 
vastutust toote turule lasknud ettevõte.

Or. pl

Selgitus

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo 
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

Muudatusettepanek 158
Andrés Perelló Rodríguez

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Meditsiiniseadmete tootjatel peab 
olema finantskindlustus või -tagatis, mis 
vastaks meditsiiniseadmete ohutusega 
seotud probleemidest tulenevatele 
tervisekahjustustele.
Tootjad kannavad kulud, mis tekivad 
tervishoiusüsteemi hoolduse, sekkumiste 
ja diagnostika käigus teatavate veaga või 
valesti toimivate meditsiiniseadmete 
kasutamisest tervishoiuasutuste või 
tootjate poolt.
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Samuti kannavad nad sellises seisundis 
olevate toodete müügilt kõrvaldamise, 
nende parandamise või asendamise kulud.

Or. es

Selgitus

Hiljaaegu aset leidnud sündmused patsientidele paigaldatud vigaste rinnaproteesidega, mis 
on nõudnud läbivaatamisoperatsioone ja muid kulukaid jälgimis- või diagnostikaprotseduure, 
on tõstnud esile vajaduse õiguslike sätete järele, mis võimaldaks nõuda tootjatelt kindlustuse 
olemasolu, mis kataks patsientidele tekitatud kahju ja tervishoiusüsteemidele põhjustatud 
kulud.

Muudatusettepanek 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Meditsiiniseadmete tootjatel peab 
olema finantskindlustus või -tagatis, mis 
vastaks meditsiiniseadmete ohutusega 
seotud probleemidest tulenevatele 
tervisekahjustustele.

Or. es

Selgitus

Hiljaaegu aset leidnud sündmused patsientidele paigaldatud vigaste rinnaproteesidega, mis 
on nõudnud läbivaatamisoperatsioone ja muid kulukaid jälgimis- või diagnostikaprotseduure, 
on tõstnud esile vajaduse õiguslike sätete järele, mis võimaldaks nõuda tootjatelt kindlustuse 
olemasolu, mis kataks patsientidele tekitatud kahju ja tervishoiusüsteemidele põhjustatud 
kulud.

Muudatusettepanek 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Määruse ettepanek
Artikkel 8 – lõige 10 b (uus)



AM\935941ET.doc 59/100 PE510.740v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. Tootjad kannavad kulud, mis 
tulenevad tervishoiusüsteemi hoolduse, 
sekkumiste ja diagnostika käigus 
teatavate veaga või valesti toimivate 
meditsiiniseadmete kasutamisest 
tervishoiuasutuste või tootjate poolt.
Samuti kannavad nad sellises seisundis 
olevate toodete müügilt kõrvaldamise, 
nende parandamise või asendamise kulud.

Or. es

Selgitus

Hiljaaegu aset leidnud sündmused patsientidele paigaldatud vigaste rinnaproteesidega, mis 
on nõudnud läbivaatamisoperatsioone ja muid kulukaid jälgimis- või diagnostikaprotseduure, 
on tõstnud esile vajaduse õiguslike sätete järele, mis võimaldaks nõuda tootjatelt kindlustuse 
olemasolu, mis kataks patsientidele tekitatud kahju ja tervishoiusüsteemidele põhjustatud 
kulud.

Muudatusettepanek 161
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 8 a
Selleks et kahju kannatanud patsientidele 
hüvitataks igasugune kahju ja et ära 
hoida tootja maksejõuetus, kohustatakse 
tootjaid sõlmima piisavate 
miinimumsummadega 
vastutuskindlustust.

Or. en

Selgitus

Piisavate miinimumsummadega vastutuskindlustus tagaks, et kahju tekkimise oht ja tootja 
maksejõuetuse oht ei langeks kannatanud patsientidele ega ravikulude maksjatele.
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Muudatusettepanek 162
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määramine on kehtiv üksnes siis, kui 
volitatud esindaja on selle kirjalikult heaks 
kiitnud ja see kehtib vähemalt kõigi 
samasse üldrühma kuuluvate seadmete 
kohta.

2. Määramine on kehtiv üksnes siis, kui 
volitatud esindaja on selle kirjalikult heaks 
kiitnud.

Or. cs

Muudatusettepanek 163
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida tehniline dokumentatsioon, ELi 
vastavusdeklaratsioon ja vajaduse korral 
koopia artikli 43 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega pädevatele asutustele 
kättesaadavana artikli; 8 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku jooksul. 4;

(a) hoida tehnilise dokumentatsiooni 
kokkuvõte, ELi vastavusdeklaratsioon ja 
vajaduse korral koopia artikli 43 kohaselt 
välja antud asjakohasest tunnistusest koos 
kõigi lisadega pädevatele asutustele 
kättesaadavana artikli 8 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku jooksul;

Or. cs

Muudatusettepanek 164
Milan Cabrnoch

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

(a) tootja on läbi viinud nõuetekohase
vastavushindamismenetluse;

(a) kontrollib, kas tootja on läbi viinud 
vastavushindamismenetluse;

Or. cs

Muudatusettepanek 165
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui importija arvab või tal on põhjust 
uskuda, et seade ei ole kooskõlas 
käesoleva määruse nõuetega, siis ei lase ta 
seadet turule enne, kui see on nõuetega 
vastavusse viidud. Kui seade on ohtlik, 
teatab importija sellest tootjale ja tema 
volitatud esindajale ning oma 
asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Kui importija arvab, et seade ei ole 
kooskõlas käesoleva määruse nõuetega või
on ohtlik, teatab importija sellest tootjale ja 
tema volitatud esindajale ning liikmesriigi
pädevale asutusele ja laseb toote turule 
ainult tootja nõusolekul.

Or. cs

Muudatusettepanek 166
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Importijad märgivad oma nime, 
registreeritud kaubanime 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 
registreeritud elektroonilises süsteemis 
vastavalt artikli 23 lõikele 2.
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Or. cs

Muudatusettepanek 167
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Importijad tagavad, et sel ajal, kui
seade on nende vastutuse all, ei ohustaks 
selle ladustamise või transpordi 
tingimused seadme vastavust I lisas 
sätestatud üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele.

5. Juhul kui seda peetakse asjakohaseks 
seoses seadmest tulenevate ohtudega, 
uurivad importijad seadmega seotud 
kaebusi ja peavad registrit kaebuste, 
nõuetele mittevastavate toodete ja selliste 
toodete tagasivõtmiste ja kõrvaldamiste 
kohta, ning teavitavad tootjaid, volitatud 
esindajaid ja levitajaid sellistest 
järelevalvemeetmest.

Or. cs

Muudatusettepanek 168
Milan Cabrnoch

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 järelevalvemeetmest.

6. Importijad, kes usuvad või kellel on 
alust uskuda, et seade, mille nad on turule 
lasknud, ei ole kooskõlas käesoleva 
määruse nõuetega, teavitavad sellest 
viivitamata tootjat ja tootja volitatud 
esindajat. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad viivitamata ka selle liikmesriigi 
pädevat asutust, kus nad seadme 
kättesaadavaks tegid, ja vajaduse korral 
teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 43 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.
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Or. cs

Muudatusettepanek 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne seadme turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollivad levitajad, et järgmised nõuded 
oleksid täidetud:

Enne seadme esimest korda turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et järgmised nõuded oleksid 
täidetud:

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus 
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tootele on lisatud teave, mille tootja 
artikli 8 lõike 7 kohaselt esitama peab;

(b) tootja või importija 
vastavusdeklaratsiooni olemasolu korral 
on tootele lisatud teave, mille tootja artikli 
8 lõike 7 kohaselt esitama peab;

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.
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Muudatusettepanek 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artiklis 22 ja artikli 11 
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artikli 11 lõikes 3 
sätestatud nõudmised.

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus 
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 172
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui levitaja arvab või tal on põhjust 
uskuda, et seade ei ole kooskõlas 
käesoleva määruse nõuetega, siis ei tee ta 
seadet turul kättesaadavaks enne, kui see 
on nõuetega kooskõlla viidud. Kui seade
on ohtlik, teatab levitaja sellest tootjale 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajale ja importijale ning oma 
asukohaliikmesriigi pädevale asutusele.

Kui levitaja arvab, et seade ei ole 
kooskõlas käesoleva määruse nõuetega või
on ohtlik, teatab levitaja sellest tootjale ja 
tema volitatud esindajale ning liikmesriigi
pädevale asutusele ja laseb toote turule 
ainult tootja nõusolekul.

Or. cs

Muudatusettepanek 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks. Kui seade on ohtlik, 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevaid 
asutusi nendes liikmesriikides, kus nad 
seadme turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
tegevusvaldkonna raames, et võetakse 
vajalikud parandusmeetmed seadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
Kui seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. de

Selgitus

Erinevate tarneahelas osalejate vahel on vaja vahet teha.

Muudatusettepanek 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks. Kui seade on ohtlik, 

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
nende vastava tegevuse piires võetakse 
vajalikud parandusmeetmed seadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
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teavitavad nad sellest viivitamata pädevaid 
asutusi nendes liikmesriikides, kus nad 
seadme turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

Kui seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei tehta vahet in vitro diagnostikameditsiiniseadmete tarneahelasse kuuluvate 
sidusrühmade eri rollidel ja kohustustel. Kõigil levitajatel on samad kohustused, millest 
mõnda ei ole võimalik tegelikkuses täita. Muudatusettepanek seob kohustuse levitaja 
tegevusega. Selles lähenetakse probleemile sama moodi nagu toiduohutust käsitleva 
määruse 18/2002 artikli 19 lõikes 2.

Muudatusettepanek 175
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Levitajad esitavad pädeva asutuse 
nõudmise korral talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme volitatud esindaja.
Levitajad teevad pädeva riikliku asutusega 
viimase nõudmise korral koostööd kõikides 
nende poolt turul kättesaadavaks tehtud 
seadmete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

6. Levitajad teevad pädeva riikliku 
asutusega viimase nõudmise korral 
koostööd kõikides nende poolt turul 
kättesaadavaks tehtud seadmete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmetes.

Or. cs

Muudatusettepanek 176
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse 
ülikoolikursuse lõpetamist loodusteaduste, 
meditsiini, farmaatsia, inseneriteaduste või 
muus asjakohases valdkonnas ning 
vähemalt viis aastat erialast töökogemust 
seoses in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kvalifitseeritud isiku diplom või tunnistus on piisavalt kõrgel tasemel. 
Kaheaastane erialane töökogemus ei taga piisaval tasemel erialaseid teadmisi.

Muudatusettepanek 177
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas;

Or. en
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Selgitus

Kehtivas direktiivis ei kasutata kvalifitseeritud isiku nõuet. See paneks ettevõtjatele ja eriti 
VKEdele lisakoormuse. See on vajalik, kuid me ei peaks nõudma rohkem, kui arenenumad 
liikmesriigid.

Muudatusettepanek 178
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viis aastat erialast töökogemust seoses 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) kümme aastat erialast töökogemust 
seoses in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas 
ning tõendatud põhjalikud teadmised nii 
ravivaldkonnast kui ka asjaomastest 
tooteliikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 179
Peter Liese, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav 
Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viis aastat erialast töökogemust seoses 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) kaks aastat erialast töökogemust seoses 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

Or. en
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Selgitus

Kehtivas direktiivis ei kasutata kvalifitseeritud isiku nõuet. See paneks ettevõtjatele ja eriti 
VKEdele lisakoormuse. See on vajalik, kuid me ei peaks nõudma rohkem, kui kõige 
arenenumad liikmesriigid.

Muudatusettepanek 180
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(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 
seoses in vitro
diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse 
ülikoolikursuse lõpetamist õigusteaduse,
loodusteaduste, meditsiini, farmaatsia, 
inseneriteaduste või muus asjakohases 
valdkonnas ning vähemalt viis aastat 
erialast töökogemust seoses in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kvalifitseeritud isiku diplom või tunnistus on piisavalt kõrgel tasemel. 
Kaheaastane erialane töökogemus ei taga piisaval tasemel erialaseid teadmisi.

Muudatusettepanek 181
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) viis aastat erialast töökogemust seoses 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmetega 

(b) kümme aastat erialast töökogemust 
seoses in vitro 
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regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

diagnostikameditsiiniseadmetega 
regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas 
ning tõendatud põhjalikud teadmised nii 
ravivaldkonnast kui ka asjaomastest 
tooteliikidest.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Tootja nimel üht või mitut lõike 2 
punktides a ja b nimetatud tegevust 
teostavatele levitajatele või 
sidusettevõtjatele ei kehti punktides 3 ja 4 
sätestatud lisanõuded.

Or. en

Selgitus

Tootjad turustavad oma tooteid eri liikmeriikides tütarettevõtjate või levitajate kaudu. 
Viimased teostavad tootja nimel ka artikli 14 lõikes 2 osutatud tegevusi ning tegutsevad tootja 
juhiste alusel ja kooskõlastavad oma tööd tootjaga. Antud juhul ei ole alust kehtestada 
lisanõudeid tegevuse iseloomustamise või menetluslike küsimuste ning tootja ja 
ametiasutustega toimuva suhtluse kohta ning sellised nõuded tekitaksid päris suuri kulusid.

Muudatusettepanek 183
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 16 a
CE-märgise andmise järgselt avaldatakse 
kokkuvõtte, milles kirjeldatakse CE-
märgise andmise aluseid.

Or. en

Selgitus

Kui teavitatud asutused annavad CE-märgise, tuleb seda põhjendada kokkuvõttes, milles 
selgitatakse turulepääsu loa andmise põhjusi.

Muudatusettepanek 184
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 3 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III peatükk VII peatükk

Seadmete identifitseerimine ja jälgitavus, 
seadmete ja ettevõtjate registreerimine, 
ohutuse ja toimivuse kokkuvõte, Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepank

Seadmete identifitseerimine ja jälgitavus, 
seadmete ja ettevõtjate registreerimine, 
ohutuse ja toimivuse kokkuvõte, Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepank

Or. en

Muudatusettepanek 185
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Seadmete puhul, välja arvatud toimivuse 
hindamise seadmed, peavad ettevõtjad 

Seadmete puhul, välja arvatud toimivuse 
hindamise seadmed, peavad ettevõtjad 
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olema võimelised artikli 8 lõikes 4 
osutatud ajavahemiku jooksul tuvastama:

olema võimelised 10aastase ajavahemiku 
jooksul tuvastama:

Or. cs

Muudatusettepanek 186
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) iga tervishoiuasutuse või 
tervishoiutöötaja, kellele nemad on 
seadmeid tarninud.

(c) iga organisatsiooni või 
tervishoiutöötaja, kellele nemad on 
seadmeid tarninud.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) rakendama kordumatu 
identifitseerimistunnuse määramise 
süsteemi volituses kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul, mis on vähemalt 
kolm aastat alates üksuse määramisest;

i) rakendama kordumatu 
identifitseerimistunnuse määramise 
süsteemi volituses kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul, mis on vähemalt viis
aastat alates üksuse määramisest;

Or. en

Selgitus

Seadme kordumatu identifitseerimissüsteem on uue regulatiivsüsteemi lahutamatu osa ja 
kordumatute identifitseerimissüsteemide haldajad peaksid tagama oma püsivama rolli.

Muudatusettepanek 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ühilduvust meditsiiniseadmete juba 
turul olevate 
identifitseerimissüsteemidega.

Or. de

Selgitus

Sujuva toimimise jaoks on oluline jälgitavust võimaldavate süsteemide tehniline ühilduvus. 

Muudatusettepanek 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkusobivust teiste jälgitavuse 
süsteemidega, mida kasutavad 
meditsiiniseadmete valdkonna 
sidusrühmad.

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt kehtestatakse elektrooniline meditsiiniline autentimissüsteem võltsitud ravimite 
direktiivi kohaselt. On tähtis, et in vitro diagnostikameditsiiniseadmete ja ravimite süsteemid 
oleksid omavahel toimivad, muidu lasuks tarneahelas osalejatel, kes töötavad mõlemat liiki 
toodetega, suur koormus, mille haldamisega nad ei pruugi toime tulla.

Muudatusettepanek 190
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Üksikasjad andmete kohta, 
mille ettevõtjad peavad esitama, on 
sätestatud V lisa A osas.

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Ühtlasi teeb komisjon 
läbipaistvuse ning ohutu ja tõhusa 
kasutamise tagamiseks kasutajatele 
kättesaadavaks viimased tõendid seadme 
kliinilise kehtivuse ja vajaduse korral 
kasulikkuse kohta. Üksikasjad andmete 
kohta, mille ettevõtjad peavad esitama, on 
sätestatud V lisa A osas.

Or. en

Selgitus

Komisjoni loodud elektroonilise süsteemi põhiroll on tagada avalikkusele ülevaade 
läbipaistva juurdepääsu kaudu kliinilist kehtivust ja in vitro seadmete ohutut toimimist 
käsitlevale teabele.

Muudatusettepanek 191
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja põhjaliku ohutuse ja 
toimivuse aruande. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks selge 
ettenähtud kasutajale. Põhjaliku aruande
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 40 



AM\935941ET.doc 75/100 PE510.740v01-00

ET

see asutus kinnitab. ja mille see asutus kinnitab.

Or. en

Muudatusettepanek 192
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab.

1. C ja D klassi seadmete puhul (välja 
arvatud toimivuse hindamise seadmed) 
koostab tootja ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte. Kokkuvõte tehakse üldsusele 
kättesaadavaks ja koostatakse nii, et see 
oleks selge ettenähtud kasutajale. 
Kokkuvõtte kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 40 ja mille 
see asutus kinnitab. 

Or. en

Muudatusettepanek 193
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon arendab edasi ja haldab Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed) kooskõlas määruse (EL) [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 27 sätestatud tingimustega.

Komisjon arendab edasi ja haldab Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed) kooskõlas määruse (EL) [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 27 sätestatud tingimustega ning 
tagab üldsuse juurdepääsu sellele.



PE510.740v01-00 76/100 AM\935941ET.doc

ET

Or. en

Selgitus

Kogu asjakohane teave in vitro diagnostikameditsiiniseadmete ohutuse, toimivuse ja nendega 
seotud vahejuhtumite kohta tuleb teha avalikult kättesaadavaks, et võimaldada toodete 
kvaliteedi küsimustes täielikku läbipaistvust ja tõendada kõnealuste seadmete ohutut 
kasutamist.

Muudatusettepanek 194
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon arendab edasi ja haldab Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed) kooskõlas määruse (EL) [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 27 sätestatud tingimustega.

Komisjon arendab edasi ja haldab Euroopa 
meditsiiniseadmete andmepanka 
(Eudamed) kooskõlas määruse (EL) [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 27 sätestatud tingimustega.

Euroopa meditsiiniseadmete andmepanga 
arendamisel konsulteerib komisjon 
patsientide rühmadega ja 
tervishoiutöötajatega.

Or. en

Selgitus

Euroopa meditsiiniseadmete andmepank on peamine kanal avalikuks juurdepääsuks 
tervishoiuga seotud vajalikule teabele. Nii üldsusele kui ka tervishoiutöötajatele peaks olema 
kättesaadav teave registreeritud seadmete, ettevõtjate, kliiniliste uuringute, 
järelevalveandmete ja turujärelevalvetoimingute kohta.

Muudatusettepanek 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 – lõik 2 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võivad otsustada, et 
esimeses lõigus osutatud hindamist ja 
jälgimist teostab määruse (EÜ) 
nr 765/2008 tähenduses ja sellega 
kooskõlas riiklik akrediteerimisasutus.

Or. en

Selgitus

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.

Muudatusettepanek 196
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitatud asutuste eest vastutaval 
riiklikul asutusel on oma ülesannete 
täitmiseks piisaval arvul asjatundlikke 
töötajaid.

Teavitatud asutuste eest vastutaval riiklikul 
asutusel on oma ülesannete täitmiseks 
piisaval arvul püsivaid ja asjatundlikke 
koosseisulisi töötajaid. Selle nõude 
täitmist hinnatakse lõikes 8 osutatud 
vastastikuse hindamisega.
Eelkõige riikliku asutuse töötajad, kes 
vastutavad tootepõhiseid hindamisi 
läbiviivate teavitatud asutuste töötajate 
töö auditeerimise eest, peavad omama 
tõendatud kvalifikatsiooni, mis on 
samaväärne teavitatud asutuste töötajate 
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kvalifikatsiooniga, nagu see on sätestatud 
VI lisa punktis 3.2.5.
Samamoodi peavad riikliku asutuse 
töötajad, kes vastutavad tootja 
kvaliteedijuhtimise süsteemi auditeid 
läbiviivate teavitatud asutuste töötajate 
töö auditeerimise eest, omama tõendatud 
kvalifikatsiooni, mis on samaväärne 
teavitatud asutuste töötajate 
kvalifikatsiooniga, nagu see on sätestatud 
VI lisa punktis 3.2.6.

Or. en

Muudatusettepanek 197
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks artikli 31 lõike 3 
kohaldamist, kui riiklik asutus vastutab 
teavitatud asutuste määramise eest ka 
muudes valdkondades kui in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmed, 
konsulteeritakse kõigis spetsiaalselt selliste 
seadmetega seotud küsimustes in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete pädeva 
asutusega.

Kui riiklik asutus vastutab teavitatud 
asutuste määramise eest ka muudes 
valdkondades kui in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmed, 
konsulteeritakse kõigis spetsiaalselt selliste 
seadmetega seotud küsimustes in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete pädeva 
asutusega.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

7. Liikmesriigid annavad komisjonile,
teistele liikmesriikidele ja üldsusele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 199
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele kogu nõutud teabe
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetluste ja neis 
tehtavate muudatuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastastikuse 
hindamise aastakava, tagades hindavate ja 
hinnatavate asutuste asjakohase rotatsiooni 
ning esitavad selle komisjonile. Komisjon 

Liikmesriigid koostavad vastastikuse 
hindamise aastakava, tagades hindavate ja 
hinnatavate asutuste asjakohase rotatsiooni 
ning esitavad selle komisjonile 
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võib nimetatud hindamisest osa võtta. 
Vastastikuse hindamise tulemused 
teatatakse kõigile liikmesriikidele ja 
komisjonile ning tulemuste kokkuvõte 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

kontrollimiseks. Komisjon võib nimetatud 
hindamisest osa võtta. Vastastikuse 
hindamise tulemused teatatakse kõigile 
liikmesriikidele ja komisjonile ning 
tulemuste kokkuvõte tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 8 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koostavad vastastikuse 
hindamise aastakava, tagades hindavate ja 
hinnatavate asutuste asjakohase rotatsiooni 
ning esitavad selle komisjonile. Komisjon 
võib nimetatud hindamisest osa võtta. 
Vastastikuse hindamise tulemused 
teatatakse kõigile liikmesriikidele ja 
komisjonile ning tulemuste kokkuvõte 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Liikmesriigid koostavad vastastikuse 
hindamise aastakava, tagades hindavate ja 
hinnatavate asutuste asjakohase rotatsiooni 
ning esitavad selle komisjonile. Komisjon 
võtab nimetatud hindamisest osa. 
Vastastikuse hindamise tulemused 
teatatakse kõigile liikmesriikidele ja 
komisjonile ning tulemuste kokkuvõte 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 202
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 
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käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Miinimumnõuded, mida teavitatud 
asutused peavad täitma, on sätestatud 
VI lisas.

käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Selle jaoks on ülimalt olulised püsivad 
koosseisulised farmakoloogiliste, 
meditsiiniliste ja tehniliste teadmistega 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad.
Miinimumnõuded, mida teavitatud 
asutused peavad täitma, on sätestatud 
VI lisas. Eelkõige peab teavitatud asutuse 
töökorraldus ja toimimine olema 
kooskõlas VI lisa punktiga 1.2 selline, et 
tagada oma tegevuse sõltumatus, 
objektiivsus ja erapooletus ning vältida 
huvide konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 203
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui teavitatud asutus annab kellelegi
allhankelepingu korras
vastavushindamisega seotud konkreetse 
ülesande või kasutab 
vastavushindamisega seotud konkreetse 
ülesande täitmiseks tütarettevõtjat, 
kontrollib ta, kas alltöövõtja või 
tütarettevõtja täidab VI lisas sätestatud 
asjakohaseid nõudmisi ja teatab sellest 
teavitatud asutuste eest vastutavale 
riiklikule asutusele.

1. Teavitatud asutusel peavad olema 
püsivad koosseisulised töötajad ja 
teadmised nii seadmete toimimise 
hindamisega seotud tehnilistes 
valdkondades kui ka 
meditsiinivaldkonnas. Nad on suutelised 
asutusesiseselt hindama alltöövõtjate 
kvaliteeti.

Allhankelepingud sõlmitakse avaliku 
sektori asutustega. Juhul kui kliiniline 
asjatundlikkus on piiratud, võib 
uuenduslike meditsiiniseadmete või 
tehnoloogiate hindamiseks lepinguid 
sõlmida ka välisasjatundjatega.

Or. en
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Muudatusettepanek 204
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui teavitatud asutus annab kellelegi 
allhankelepingu korras 
vastavushindamisega seotud konkreetse 
ülesande või kasutab 
vastavushindamisega seotud konkreetse 
ülesande täitmiseks tütarettevõtjat, 
kontrollib ta, kas alltöövõtja või 
tütarettevõtja täidab VI lisas sätestatud 
asjakohaseid nõudmisi, ja teatab sellest 
teavitatud asutuste eest vastutavale 
riiklikule asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 205
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Teavitatud asutused avalikustavad 
üldsusele alltöövõtjate või tütarettevõtjate 
nimekirja ja konkreetsed ülesanded, mille 
eest nad vastutavad.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vastavushindamistoimingute teostamisel 
võib alltöövõtjaid või tütarettevõtja
kasutada üksnes vastavushindamist 
taotlenud füüsilise või juriidilise isiku 
nõusolekul.

3. Vastavushindamistoimingute teostamisel 
võib alltöövõtjaid või tütarettevõtjat
kasutada üksnes vastavushindamist 
taotlenud füüsilise või juriidilise isiku 
sõnaselgel nõusolekul.

Or. en

Muudatusettepanek 207
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutus hoiab teavitatud 
asutuste eest vastutavale riiklikule 
asutusele kättesaadavana dokumente, 
milles käsitletakse alltöövõtja või 
tütarettevõtja kvalifikatsiooni ja nende 
käesoleva määruse alusel tehtud töö 
kontrollimist.

4. Vähemalt kord aastas esitab teavitatud 
asutus teavitatud asutuste eest vastutavale 
riiklikule asutusele dokumendid, milles 
käsitletakse alltöövõtja või tütarettevõtja 
kvalifikatsiooni ja nende käesoleva 
määruse alusel tehtud töö kontrollimist.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluses täpsustatakse
vastavushindamistoimingud ja -
menetlused ning seadmed, millega 

Taotlusega koos esitab ta 
vastavushindamistoimingute ja -
menetluste ning nende seadmete 
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tegelemiseks asutus väidab end pädev 
olevat, mida toetavad dokumendid, mis 
tõendavad vastavust kõigile VI lisas 
sätestatud nõudmistele.

kirjelduse, millega tegelemiseks asutus 
väidab end pädev olevat, ning riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
akrediteerimistunnistuse (kui selline on 
olemas), mis tõendab, et 
vastavushindamisasutus vastab VI lisas 
sätestatud nõuetele, või mida toetavad 
dokumendid, mis tõendavad vastavust 
kõigile VI lisas sätestatud nõudmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seoses VI lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
organisatsiooniliste ja üldnõuete ning 
kvaliteedijuhtimise nõuetega võib 
asjakohased dokumendid esitada kehtiva 
sertifikaadi ja vastava hindamisaruande 
kujul, mille on välja andnud riiklik 
akrediteerimisasutus kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 765/2008. 
Vastavushindamisasutus eeldatakse olevat 
vastavuses nõuetega, mida sellise 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
sertifikaat käsitleb.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 210
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt 
kahest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja, 
kes juhib ühist hindamisrühma.

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt 
kolmest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja, 
kes juhib ühist hindamisrühma.

Or. en

Selgitus

Ühisesse hindamisrühma peaks kuuluma vähemalt kolm eksperti, et oleks kindel, et 
ekspertidel on kõik vajalikud teadmised ja nad saavad küsimust põhjalikult arutada.

Muudatusettepanek 211
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

90 päeva jooksul pärast ühise 
hindamisrühma määramist vaatavad 
teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus ja ühine hindamisrühm läbi 
dokumendid, mis on esitatud koos 
taotlusega kooskõlas artikliga 29 ja viivad 
läbi taotleja vastavushindamisasutuse ja 
vajaduse korral 
vastavushindamismenetluses osalevate, 
liidus või liidust väljaspool asuvate 
tütarettevõtjate või alltöövõtjate kohapealse 
hindamise. Selline kohapealne hindamine 
ei hõlma nõudeid, mille kohta taotleja 
vastavushindamisasutus on saanud artikli 

90 päeva jooksul pärast ühise 
hindamisrühma määramist vaatavad 
teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus ja ühine hindamisrühm läbi 
dokumendid, mis on esitatud koos 
taotlusega kooskõlas artikliga 29 ja viivad 
läbi taotleja vastavushindamisasutuse ja 
vajaduse korral 
vastavushindamismenetluses osalevate, 
liidus või liidust väljaspool asuvate 
tütarettevõtjate või alltöövõtjate kohapealse 
hindamise. Selline kohapealne hindamine 
ei hõlma nõudeid, mille kohta taotleja 
vastavushindamisasutus on saanud artikli 
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29 lõikes 2 osutatud riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
sertifikaadi, välja arvatud juhul, kui artikli 
30 lõikes 3 osutatud komisjoni esindaja
nõuab kohapealset hindamist.

29 lõikes 2 osutatud riikliku 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
sertifikaadi, välja arvatud juhul, kui artikli 
30 lõikes 3 osutatud ühise hindamisrühma 
liige nõuab kohapealset hindamist.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järeldused asutuse mittevastavuse kohta 
VI lisas sätestatud nõuetele tõstatatakse 
hindamismenetluse käigus ja neid 
arutatakse teavitatud asutuste eest 
vastutava riikliku asutuse ja ühise 
hindamisrühma vahel, et jõuda taotluse 
hindamise osas ühisele seisukohale.
Eriarvamused tuuakse välja vastutava 
riikliku asutuse hindamisaruandes.

Järeldused taotleja 
vastavushindamisasutuse mittevastavuse 
kohta VI lisas sätestatud nõuetele
tõstatatakse hindamismenetluse käigus ja 
neid arutatakse teavitatud asutuste eest 
vastutava riikliku asutuse ja ühise 
hindamisrühma vahel. Riiklik asutus 
sätestab hindamisaruandes meetmed, mida 
ta võtab tagamaks, et kõnealune taotleja 
vastavushindamisasutus vastab VI lisas 
sätestatud nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühine hindamisrühm esitab oma 
arvamuse hindamisaruande ja teatise 
kavandi kohta 21 päeva jooksul pärast 

6. Ühine hindamisrühm esitab oma 
arvamuse hindamisaruande ja teatise 
kavandi kohta 21 päeva jooksul pärast 
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nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja soovituse teatise 
kavandi kohta, mida asjakohane riiklik 
asutus otsuse tegemisel teavitava asutuse 
määramise suhtes nõuetekohaselt arvesse 
võtab.

nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja siduva soovituse 
teatise kavandi kohta. Asjakohane riiklik 
asutus järgib nimetatud siduvat soovitust 
täielikult otsuse tegemisel teavitava 
asutuse määramise suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühine hindamisrühm esitab oma 
arvamuse hindamisaruande ja teatise 
kavandi kohta 21 päeva jooksul pärast 
nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja soovituse teatise 
kavandi kohta, mida asjakohane riiklik 
asutus otsuse tegemisel teavitava asutuse 
määramise suhtes nõuetekohaselt arvesse 
võtab.

6. Ühine hindamisrühm esitab oma 
arvamuse hindamisaruande ja teatise 
kavandi kohta 21 päeva jooksul pärast 
nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja soovituse teatise 
kavandi kohta. Asjakohane riiklik asutus 
põhineb otsuse tegemisel teavitava asutuse 
määramise suhtes meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma kõnealusele 
soovitusele. Juhul kui otsus erineb 
kõnealusest soovitusest, esitab riiklik 
asutus meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale kõik vajalikud 
selgitused.

Or. en
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Muudatusettepanek 215
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.

2. Liikmesriigid teavitavad üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.

Or. en

Muudatusettepanek 216
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui teavitatud asutuste eest vastutav 
riiklik asutus vastutab teavitatud asutuste 
määramise eest ka muude toodete 
valdkonnas peale in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete, esitab in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete pädev 
asutus enne teavitamist positiivse 
arvamuse teatise ja selle ulatuse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 217
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teatisele lisatakse teavitatud asutuste 
eest vastutava riikliku asutuse lõplik 
hindamisaruanne, ühise hindamisrühma 
arvamus ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma soovitus. Kui 
teavitav liikmesriik ei järgi
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
soovitust, esitab ta nõuetekohaselt 
tõendatud põhjenduse.

5. Teatisele lisatakse teavitatud asutuste 
eest vastutava riikliku asutuse lõplik 
hindamisaruanne, ühise hindamisrühma 
arvamus ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma siduv soovitus. Kui 
teavitav liikmesriik ei nõustu
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
soovitusega, võib ta arvamuse kohta
esitada nõuetekohaselt tõendatud 
põhjenduse, mis tehakse avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 218
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab 
vastuväiteid kooskõlas lõikega 7, 
peatatakse teatise mõju. Sellisel juhul 
esitab komisjon 15 päeva jooksul pärast 
lõikes 7 osutatud ajavahemiku lõppu 
küsimuse meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. Pärast osapooltega 
konsulteerimist avaldab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
oma arvamuse hiljemalt 28 päeva pärast 
seda, kui küsimus talle esitati. Kui teavitav 
liikmesriik ei nõustu meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma arvamusega, võib ta 
taotleda komisjoni arvamust.

8. Kui mõni liikmesriik või komisjon esitab 
vastuväiteid kooskõlas lõikega 7, 
peatatakse teatise mõju viivitamata. 
Sellisel juhul esitab komisjon 15 päeva 
jooksul pärast lõikes 7 osutatud 
ajavahemiku lõppu küsimuse 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. Pärast osapooltega 
konsulteerimist avaldab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm
oma arvamuse hiljemalt 28 päeva pärast 
seda, kui küsimus talle esitati. Kui teavitav 
liikmesriik ei nõustu meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma arvamusega, võib ta 
taotleda komisjoni arvamust.

Or. en
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Muudatusettepanek 219
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käesoleva määruse alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka neile määratud 
identifitseerimisnumbreid ja toiminguid, 
mille teostamiseks nad on määratud. 
Komisjon tagab, et seda nimekirja 
ajakohastatakse.

2. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käesoleva määruse alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka neile määratud 
identifitseerimisnumbreid, toiminguid, 
mille teostamiseks nad on määratud ja 
kõiki teavitamise korra dokumente, nagu 
on osutatud artikli 31 lõikes 5. Komisjon 
tagab, et seda nimekirja ajakohastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 220
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon teeb avalikkusele 
kättesaadavaks käesoleva määruse alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka neile määratud 
identifitseerimisnumbreid ja toiminguid, 
mille teostamiseks nad on määratud. 
Komisjon tagab, et seda nimekirja 
ajakohastatakse.

2. Komisjon teeb avalikkusele hõlpsasti
kättesaadavaks käesoleva määruse alusel 
teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab 
ka neile määratud 
identifitseerimisnumbreid ja toiminguid, 
mille teostamiseks nad on määratud. 
Komisjon tagab, et seda nimekirja 
ajakohastatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 221
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitatud asutus teatab teavitatud asutuste 
eest vastutavale riiklikule asutusele 
viivitamatult kõigist muudatustest, 
eelkõige seoses personali, ruumide, 
tütarettevõtjate ja alltöövõtjatega, mis 
võivad mõjutada VI lisas sätestatud nõuete 
täitmist või asutuse suutlikkust teostada 
vastavushindamistoiminguid seoses 
seadmetega, mille jaoks ta on määratud.

Teavitatud asutus teatab teavitatud asutuste 
eest vastutavale riiklikule asutusele 
viivitamatult ja vähemalt 15 päeva jooksul 
kõigist muudatustest, eelkõige seoses 
personali, ruumide, tütarettevõtjate ja 
alltöövõtjatega, mis võivad mõjutada
VI lisas sätestatud nõuete täitmist või 
asutuse suutlikkust teostada 
vastavushindamistoiminguid seoses 
seadmetega, mille jaoks ta on määratud.

Or. en

Muudatusettepanek 222
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Teavitatud asutus vastab viivitamata 
tema teostatud 
vastavushindamistoimingutega seotud 
küsimustele, mille on esitanud tema või 
mõne teise liikmesriigi ametiasutus või 
komisjon. Selle liikmesriigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kus 
teavitatud asutus asub, täidab kõigi teiste 
liikmesriikide asutuste või komisjoni 
esitatud taotlused, välja arvatud juhul, kui 
on õiguspärane põhjus seda mitte teha –
sellisel puhul võivad mõlemad pooled 
konsulteerida meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Teavitatud asutus 
või tema riigi teavitatud asutuste eest 
vastutav riiklik asutus võib nõuda, et teise 
liikmesriigi asutustele või komisjonile 

2. Teavitatud asutus vastab viivitamata ja 
vähemalt 15 päeva jooksul tema teostatud 
vastavushindamistoimingutega seotud 
küsimustele, mille on esitanud tema või 
mõne teise liikmesriigi ametiasutus või 
komisjon. Selle liikmesriigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kus 
teavitatud asutus asub, täidab kõigi teiste 
liikmesriikide asutuste või komisjoni 
esitatud taotlused. Juhul, kui on 
õiguspärane põhjus seda mitte teha, 
selgitavad teavitatud asutused neid 
põhjuseid ja konsulteerivad
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga, kes esitab seejärel 
soovituse. Teavitatud asutuste eest vastutav 
riiklik asutus järgib meditsiiniseadmete 
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edastatud teavet käsitataks 
konfidentsiaalsena.

koordineerimisrühma soovitust.

Or. en

Muudatusettepanek 223
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Liikmesriigid annavad vähemalt kord 
aastas komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele aru oma 
järelevalvetegevuse kohta. See aruanne 
sisaldab kokkuvõtet, mis tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

5. Liikmesriigid annavad vähemalt kord 
aastas komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele aru oma 
järelevalvetegevuse kohta. See aruanne 
tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 224
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui teavitatud asutuste eest vastutav 
riiklik asutus on veendunud, et teavitatud 
asutus ei vasta enam VI lisas sätestatud 
nõuetele või et ta ei ole oma kohustusi 
täitnud, siis asutus peatab või tühistab 
täielikult või osaliselt teatise või piirab 
seda, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse või 
kohustuste täitmata jätmise tõsidusest. 
Peatamise kestus ei ületa ühte aastat, 
mida võib veel ühe aasta võrra pikendada. 
Kui teavitatud asutus on oma tegevuse 

Kui teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus on veendunud, et teavitatud asutus 
ei vasta enam VI lisas sätestatud nõuetele 
või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis 
asutus peatab või tühistab täielikult või 
osaliselt teatise või piirab seda, sõltuvalt 
nõuetele mittevastavuse või kohustuste 
täitmata jätmise tõsidusest. Peatamine 
kehtib seni, kuni meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm on teinud otsuse see 
tühistada pärast artikli 30 lõike 3 ja 4 



AM\935941ET.doc 93/100 PE510.740v01-00

ET

lõpetanud, tühistab teavitatud asutuste eest 
vastutav riiklik asutus teatise.

kohaselt määratud ühise hindamisrühma 
poolset hindamist. Kui teavitatud asutus on 
oma tegevuse lõpetanud, tühistab 
teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus teatise.

Or. en

Selgitus

Ühine hindamisrühm ja meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaksid teostama tõhusat 
järelevalvet teavitatud asutuste töö üle. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale teavitatud 
asutuse tegevuse peatamise tühistamise vastutuse andmisega suurendatakse selle järelevalvet.

Muudatusettepanek 225
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist 
teatise peatamistest, piiramistest ja 
tühistamistest.

Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele viivitamata ja 
vähemalt 10 päeva jooksul kõigist teatiste 
peatamistest, piiramistest ja tühistamistest.

Or. en

Muudatusettepanek 226
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
muutmise põhjused mõjutavad teavitatud 
asutuse väljastatud sertifikaate ning 
esitavad komisjonile ja teistele 

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
muutmise põhjused mõjutavad teavitatud 
asutuse väljastatud sertifikaate ning 
esitavad komisjonile ja teistele 
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liikmesriikidele kolme kuu jooksul pärast 
teatise muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul kõik alusetult väljastatud 
sertifikaadid. Kui teavitatud asutus seda 
määratud aja jooksul ei tee või on oma 
tegevuse lõpetanud, peatab või tühistab 
alusetult väljastatud sertifikaadid teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ise.

liikmesriikidele kolme kuu jooksul pärast 
teatise muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul ja hiljemalt 30 päeva pärast
aruande avalikustamist kõik alusetult 
väljastatud sertifikaadid. Kui teavitatud 
asutus seda määratud aja jooksul ei tee või 
on oma tegevuse lõpetanud, peatab või 
tühistab alusetult väljastatud sertifikaadid 
teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus ise.

Or. en

Muudatusettepanek 227
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ametiasutus või teavitatud asutus, kes 
täidab selle teavitatud asutuse ülesandeid, 
keda teatise muutmine puudutab, teavitab 
sellest viivitamata komisjoni, teisi 
liikmesriike ja teisi teavitatud asutusi.

Ametiasutus või teavitatud asutus, kes 
täidab selle teavitatud asutuse ülesandeid, 
keda teatise muutmine puudutab, teavitab 
sellest viivitamata ja vähemalt 10 päeva 
jooksul komisjoni, teisi liikmesriike ja teisi 
teavitatud asutusi.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Kui komisjon on veendunud, et 
teavitatud asutus ei täida enam teavitamise 
aluseks olevaid nõudeid, siis teatab ta 
sellest teavitavale liikmesriigile ning 
nõuab, et see võtaks vajalikud 
parandusmeetmed, sealhulgas vajaduse 
korral peataks või tühistaks teavitamise või 
piiraks seda.

3. Kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga konsulteerimisel 
otsustab komisjon, et teavitatud asutus ei 
täida enam teavitamise aluseks olevaid 
nõudeid, siis teatab ta sellest teavitavale 
liikmesriigile ning nõuab, et see võtaks 
vajalikud parandusmeetmed, sealhulgas 
vajaduse korral peataks või tühistaks 
teavitamise või piiraks seda kooskõlas 
artikli 34 lõikega 2.

Or. en

Selgitus

Ühine hindamisrühm ja meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaksid teostama tõhusat 
järelevalvet teavitatud asutuste töö üle. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale teavitatud 
asutuse tegevuse peatamise tühistamise vastutuse andmisega suurendatakse selle järelevalvet.

Muudatusettepanek 229
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et teavitatud asutuste 
vahel korraldatakse asjakohane 
koordineerimine ja koostöö ning selleks 
luuakse määruse [viide tulevasele 
meditsiiniseadmete määrusele] artiklis 39 
osutatud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühm.

Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga konsulteerides 
tagab komisjon, et teavitatud asutuste 
vahel korraldatakse asjakohane 
koordineerimine ja koostöö ning selleks 
luuakse määruse [viide tulevasele 
meditsiiniseadmete määrusele] artiklis 39 
osutatud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühm.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peaks toimima tõhusa arutelu foorumina ja peaks võimaldama 
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kogemuste jagamist teavitatud asutuste vahel, aga ka teavitatud asutuste ja pädevate asutuste 
vahel.

Muudatusettepanek 230
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon tagab, et teavitatud asutuste 
vahel korraldatakse asjakohane 
koordineerimine ja koostöö ning selleks 
luuakse määruse [viide tulevasele 
meditsiiniseadmete määrusele] artiklis 39 
osutatud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühm.

Komisjon tagab, et teavitatud asutuste 
vahel korraldatakse asjakohane 
koordineerimine ja koostöö ning selleks 
luuakse määruse [viide tulevasele 
meditsiiniseadmete määrusele] artiklis 39 
osutatud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühm. See rühm tuleb 
kokku regulaarselt ja vähemalt kaks 
korda aastas.

Or. en

Muudatusettepanek 231
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rühm tuleb kokku vähemalt kord kuue 
kuu jooksul.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peaks toimima tõhusa arutelu foorumina ja peaks võimaldama 
komisjoni ja pädevate asutuste poolset järelevalvet. Tekstis tuleks määratleda nende 
kohtumiste minimaalne sagedus.
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Muudatusettepanek 232
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib nõuda iga 
teavitatud asutuse osalemist.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peaks toimima tõhusa arutelu foorumina ja peaks võimaldama 
komisjoni ja pädevate asutuste poolset järelevalvet. Tuleks täpsustada, et osavõtt on 
kohustuslik, kui seda nõuab komisjon või meditsiiniseadmete koordineerimisrühm.

Muudatusettepanek 233
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib rakendusaktide kaudu 
võtta meetmeid, milles sätestatakse 
käesolevas artiklis osutatud teavitatud 
asutuste koordineerimisrühma toimimise 
tingimused. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 84 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peaks toimima tõhusa arutelu foorumina ja peaks võimaldama 
kogemuste jagamist teavitatud asutuste vahel, aga ka teavitatud asutuste ja pädevate asutuste 
vahel. Koordineerimisrühma toimimise tingimusi tuleks edasi arendada rakendusaktide 
kaudu.
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Muudatusettepanek 234
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tasud Tasud riiklike asutuste teenuste 
kasutamise eest

Or. en

Muudatusettepanek 235
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab 
tasu taotlevatelt vastavushindamisasutuselt 
ja teavitatud asutustelt. Kõnealuste 
maksudega kaetakse täielikult või osaliselt 
need kulud, mis on seotud teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
käesoleva määruse kohase tegevusega.

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab 
tasu taotlevatelt vastavushindamisasutuselt 
ja teavitatud asutustelt. Kõnealuste 
maksudega kaetakse täielikult või osaliselt 
need kulud, mis on seotud teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
käesoleva määruse kohase tegevusega.
Tasud on liikmesriikides võrreldaval 
tasemel ja tasude määrad avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 236
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 38 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 85 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
lõikes 1 osutatud tasude suurus ja 
struktuur, võttes arvesse inimeste tervise ja 
ohutuse kaitse, innovatsiooni toetamise ja 
kulutõhususe eesmärki. Erilist tähelepanu 
pööratakse nende teavitatud asutuste 
huvidele, kes on saanud riikliku 
akrediteerimisasutuse poolt väljastatud 
sertifikaadi, nagu on osutatud artikli 29 
lõikes 2, ja nende teavitatud asutuste 
huvidele, kes on komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ kohaselt määratletud väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjatena.

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 85 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks 
lõikes 1 osutatud võrreldavate tasude 
suurus ja struktuur, võttes arvesse inimeste 
tervise ja ohutuse kaitse, innovatsiooni 
toetamise ja kulutõhususe eesmärki ning 
vajadust tagada kõigile liikmesriikidele 
võrdsed võimalused. Erilist tähelepanu 
pööratakse nende teavitatud asutuste 
huvidele, kes on saanud riikliku 
akrediteerimisasutuse poolt väljastatud 
sertifikaadi, nagu on osutatud artikli 29 
lõikes 2, ja nende teavitatud asutuste 
huvidele, kes on komisjoni soovituse 
2003/361/EÜ kohaselt määratletud väikeste 
ja keskmise suurusega ettevõtjatena.
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Artikkel 38 a
Teavitatud asutuste 

vastavushindamistoimingute eest 
võetavate tasude läbipaistvus

1. Liikmesriikides tuleb kehtestada 
teavitatud asutuste tegevuse eest võetavate 
tasude standardmäärad.
2. Tasumäärad peavad olema 
liikmesriikide vahel võrreldavad. 
Kõnealuste tasude võrdlemise 
lihtsustamiseks esitab komisjon 24 kuu 
jooksul alates käesoleva määruse 
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jõustumisest suunised.
3. Liikmesriigid esitavad komisjonile oma 
standardmäärade esildise.
4. Liikmesriigi ravimiamet tagab, et 
teavitatud asutused avalikustavad 
vastavushindamistoimingute eest 
võetavate tasude standardmäärad.

Or. en


