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Tarkistus 75
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 kappale

Komission teksti Tarkistus

(5) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
erityisominaisuudet, etenkin riskiluokitus, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja kliininen 
tutkimusnäyttö, sekä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sektorin 
erityispiirteet edellyttävät erityisen, muista 
lääkinnällisistä laitteista erillisen säädöksen 
antamista, mutta molempia sektoreita 
koskevien laaja-alaisten näkökohtien olisi 
oltava linjassa keskenään.

(5) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
erityisominaisuudet, etenkin riskiluokitus, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja kliininen 
tutkimusnäyttö, sekä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sektorin 
erityispiirteet edellyttävät erityisen, muista 
lääkinnällisistä laitteista erillisen säädöksen 
antamista, mutta molempia sektoreita 
koskevien laaja-alaisten näkökohtien olisi 
oltava linjassa keskenään tinkimättä 
innovaatioiden tarpeesta unionissa.

Or. en

Tarkistus 76
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tilanteissa, joissa tuotteen 
valmistaja ei ole suunnitellut sitä 
käytettäväksi lääketieteellisissä 
tarkoituksissa, tuotteelta ei voida 
edellyttää in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
sertifikaattia; tuote ei myöskään voi olla 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lisälaite, ellei 
sen valmistaja ole erityisesti tarkoittanut, 
että sitä voidaan käyttää in vitro 
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-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lisälaitteena.

Or. en

Tarkistus 77
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla 
siitä päättäminen tapauskohtaisesti, 
kuuluuko tuote tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Tarvittaessa komissio voi 
päättää tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisten laitteen määritelmän tai in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin.

(8) Komission vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisten 
laitteen määritelmän tai in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen määritelmän piiriin.

Or. en

Perustelu

Tarkistus on välttämätön, jotta voidaan taata asetuksen yhdenmukainen täytäntöönpano eri 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 78
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla 
siitä päättäminen tapauskohtaisesti, 
kuuluuko tuote tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Tarvittaessa komissio voi 

(8) Jotta voidaan varmistaa 
yhdenmukainen luokittelu kaikissa 
jäsenvaltioissa, komission vastuulla tulisi 
olla siitä päättäminen tapauskohtaisesti, 
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päättää tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisten laitteen määritelmän tai in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin.

kuuluuko tuote tai kuuluvatko tuoteryhmät
tämän asetuksen soveltamisalaan ja in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisten 
laitteen määritelmän tai in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen määritelmän piiriin.

Or. en

Tarkistus 79
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(8 a) Olisi perustettava lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen (EU) 
N:o [Ref. of future Regulation on medical 
devices] 78 a artiklassa määriteltyjen 
edellytysten ja yksityiskohtaisten 
sääntöjen mukaisesti sidosryhmien ja 
kansalaisjärjestöjen asiantuntijoiden ja 
edustajien muodostama monitieteellinen 
asiantuntijakomitea antamaan tieteellisiä 
neuvoja komissiolle, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle ja 
jäsenvaltioille in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin 
liittyvästä teknologiasta, luokituksista ja 
tarvittaessa muista tämän asetuksen 
täytäntöönpanoon liittyvistä seikoista.

Or. en

Tarkistus 80
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(9) Jotta varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen terveyden suojelu, olisi 
selkeytettävä ja lujitettava sääntöjä, joita 
sovelletaan sellaisiin in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään – mittaaminen ja tulosten 
tuottaminen mukaan luettuina –
ainoastaan yhdessä ja samassa terveysalan
laitoksessa.

(9) Jotta varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen terveyden suojelu, olisi 
selkeytettävä ja lujitettava sääntöjä, joita 
sovelletaan sellaisiin in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään ainoastaan yhdessä ja samassa 
paikassa. 

Or. en

Perustelu

Ilmaisu ”terveysalan laitos” on poistettu, koska terveysalan laitokset jätetään asetuksen 
soveltamisalan ulkopuolelle; näin tämän johdanto-osan kappaleen kohteena ovat kaupalliset 
laboratoriot, joita ei jätetä asetuksen ulkopuolelle.

Tarkistus 81
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Toissijaisuusperiaate huomioon 
ottaen tähän asetukseen eivät sisälly 
laitteet, jotka on valmistettu terveysalan 
laitosten laboratorioissa, tarkoitettu 
käytettäviksi samassa ympäristössä ja 
jotka eivät ole kaupankäynnin kohteena.

Or. en

Tarkistus 82
Esther de Lange

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(9 a) On erittäin tärkeää, että potilaat 
saavat selkeää tietoa lääkinnällisten 
laitteiden yhteydessä tapahtuneista 
vakavista vaaratilanteista. Tästä syystä 
jäsenvaltioiden ei pitäisi antaa 
ristiriitaisia neuvoja kansalaisilleen siitä, 
mihin toimiin näiden pitäisi ryhtyä 
vakavien vaaratilanteiden yhteydessä, 
jotta vältettäisiin antamasta eri 
jäsenvaltioiden potilaille erilaisia tietoja, 
jotka voivat johtaa epätietoisuuteen 
potilaiden keskuudessa.

Or. en

Tarkistus 83
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 a) Kun kyse on potilaiden kiireellisistä 
lääketieteellisistä tarpeista, kuten uusista 
taudinaiheuttajista ja harvinaisista 
sairauksista, yksittäisillä terveysalan 
laitoksilla olisi oltava mahdollisuus 
valmistaa, muuntaa ja käyttää laitteita 
laitoksissaan ja tästä syystä paneutua ei-
kaupallisissa ja joustavissa puitteissa 
erityistarpeisiin, joihin ei voida vastata 
käytettävissä olevalla, CE-merkinnällä 
varustetulla laitteella.

Or. en

Perustelu

Käsiteltävänä olevasta ehdotuksesta poistetaan terveysalan laitosten mahdollisuus valmistaa 
tai muuntaa luokkaan D kuuluvia laitteita. Joihinkin potilaiden tarpeisiin, kuten hyvin 
harvinaisten sairauksien diagnosoimiseen tai uusien taudinaiheuttajien tunnistamiseen, ei ole 
olemassa kaupallisesti saatavia IVD-laitteita. Tällaisia laitteita laitoksissaan valmistavilla 
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terveysalan laitoksilla on tärkeä tehtävä kansanterveyden edistämisessä. Näillä tarkistuksilla 
pyritään säilyttämään kyseinen kansanterveyteen kuuluva toiminto ja samalla varmistamaan, 
että potilasturvallisuus on tärkein asia.

Tarkistus 84
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(9 b) Laitteet, jotka on valmistettu muissa 
kuin terveysalan laitosten laboratorioissa 
ja otettu käyttöön ilman, että ne olisi 
saatettu markkinoille, kuuluvat kuitenkin 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 85
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

parantaa sairaaloiden, apteekkien ja 
tukkukaupan hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa. UDI-järjestelmän olisi 
oltava yhteensopiva muiden, jo 
markkinoilla olevien järjestelmien kanssa.

Or. de

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Sähköinen todentamisjärjestelmä otetaan todennäköisesti käyttöön lääkeväärennösdirektiivin 
nojalla. On tärkeää, että in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
järjestelmät ja lääkkeet ovat yhteensopivia. Muutoin tämä tuo huomattavan ja mahdollisesti 
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hallitsemattomissa olevan taakan kumpienkin tuotteiden kanssa työskenteleville toimitusketjun 
toimijoille.

Tarkistus 87
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(28) Avoimuus ja riittävä tietojen saanti 
tarkoitetun käyttäjän kannalta 
asianmukaisessa muodossa ovat 
olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 
sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

Or. en

Tarkistus 88
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti Tarkistus

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 
olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 
käsitellä tietoja, jotka koskevat 
markkinoilla olevia in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 
todistuksia, kliinistä suorituskykyä 
koskevia kliinisiä interventiotutkimuksia ja 

(29) Yksi keskeisistä seikoista on 
keskustietokanta, johon pitäisi sisällyttää 
erilaiset sähköiset järjestelmät ja josta 
UDI-laitetunnistetta koskeva järjestelmä 
olisi erottamaton osa, jotta voidaan koota ja 
käsitellä tietoja, jotka koskevat 
markkinoilla olevia in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita ja asianomaisia talouden toimijoita, 
myyntilupamenettelyjä, todistuksia, 
kliinistä suorituskykyä koskevia kliinisiä 
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muita kliinistä suorituskykyä koskevia 
tutkimuksia, joihin sisältyy tutkittaviin 
kohdistuvia riskejä, sekä 
vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta, 
tehostaa ja helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, ilmoitettujen laitosten tai 
toimeksiantajien ja jäsenvaltioiden välillä 
samoin kuin jäsenvaltioiden kesken ja 
jäsenvaltioiden ja komission välillä, välttää 
moninkertaisia raportointivaatimuksia ja 
tehostaa jäsenvaltioiden välistä 
koordinointia. Sisämarkkinoilla tämä 
voidaan toteuttaa tehokkaasti ainoastaan 
unionin tasolla, ja sen vuoksi komission 
tulisi kehittää edelleen ja ylläpitää 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed), joka on perustettu 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

interventiotutkimuksia ja muita kliinistä 
suorituskykyä koskevia tutkimuksia, joihin 
sisältyy tutkittaviin kohdistuvia riskejä, 
sekä vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa. Tietokannan 
tavoitteena on lisätä yleistä avoimuutta 
parantamalla yleisön ja terveydenhuollon 
ammattilaisten tiedonsaantia, tehostaa ja 
helpottaa tiedonkulkua talouden 
toimijoiden, lääkeviraston, ilmoitettujen 
laitosten tai toimeksiantajien ja 
jäsenvaltioiden välillä samoin kuin 
jäsenvaltioiden kesken ja jäsenvaltioiden ja 
komission välillä, välttää moninkertaisia 
raportointivaatimuksia ja tehostaa 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia. 
Sisämarkkinoilla tämä voidaan toteuttaa 
tehokkaasti ainoastaan unionin tasolla, ja 
sen vuoksi komission tulisi kehittää 
edelleen ja ylläpitää eurooppalaista 
lääkinnällisten laitteiden tietokantaa 
(Eudamed), joka on perustettu 
eurooppalaisesta lääkinnällisten laitteiden 
tietokannasta 19 päivänä huhtikuuta 2010 
annetulla komission päätöksellä 
2010/227/EU.

Or. en

Tarkistus 89
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Markkinoilla olevia laitteita, 
asianomaisia talouden toimijoita ja 
todistuksia koskevien Eudamedin 
sähköisten järjestelmien tulisi antaa 
yleisölle mahdollisuus saada riittävästi 
tietoa unionin markkinoilla olevista 
laitteista. Kliinistä suorituskykyä 
koskevien tutkimusten sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 

(30) Markkinoilla olevia laitteita, 
asianomaisia talouden toimijoita ja 
todistuksia koskevien Eudamedin 
sähköisten järjestelmien tulisi antaa 
yleisölle mahdollisuus saada riittävästi 
tietoa unionin markkinoilla olevista 
laitteista. Kliinistä suorituskykyä 
koskevien tutkimusten sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 
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välisen yhteistyön välineenä ja antaa 
toimeksiantajille mahdollisuus esittää 
halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva 
yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 
yhteydessä vakavista haittatapahtumista. 
Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 
annettava valmistajille mahdollisuus 
ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 
että muista raportoitavista tapahtumista; 
sen olisi myös toimittava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tukena 
näiden koordinoidessa ilmoitusten 
arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi olla 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon työväline.

välisen yhteistyön välineenä ja antaa 
toimeksiantajille mahdollisuus esittää 
halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva 
yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 
yhteydessä vakavista haittatapahtumista. 
Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 
annettava valmistajille mahdollisuus 
ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 
että muista raportoitavista tapahtumista; 
sen olisi myös toimittava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tukena 
näiden koordinoidessa ilmoitusten 
arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi olla 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon työväline. Vaaratilanteista 
ja markkinavalvonnan tiedoista olisi 
annettava säännöllisesti katsaus 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
yleisön saataville.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanteita ja markkinavalvontaa 
koskevien tietojen yhteenvedosta. Koska kyseiset tiedot edellyttävät huolellista käsittelyä, 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 
toimittajaksi eurooppalaiseen tietokantaan.

Tarkistus 90
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 30 kappale

Komission teksti Tarkistus

(30) Markkinoilla olevia laitteita, 
asianomaisia talouden toimijoita ja 
todistuksia koskevien Eudamedin 
sähköisten järjestelmien tulisi antaa 
yleisölle mahdollisuus saada riittävästi 
tietoa unionin markkinoilla olevista 
laitteista. Kliinistä suorituskykyä 
koskevien tutkimusten sähköisen 

(30) Markkinoilla olevia laitteita, 
asianomaisia talouden toimijoita ja 
todistuksia koskevien Eudamedin 
sähköisten järjestelmien tulisi antaa 
yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattilaisille mahdollisuus saada 
riittävästi tietoa unionin markkinoilla 
olevista laitteista. On tärkeää varmistaa 
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järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön välineenä ja antaa 
toimeksiantajille mahdollisuus esittää 
halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva 
yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 
yhteydessä vakavista haittatapahtumista. 
Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 
annettava valmistajille mahdollisuus 
ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 
että muista raportoitavista tapahtumista; 
sen olisi myös toimittava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tukena 
näiden koordinoidessa ilmoitusten 
arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi olla 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon työväline.

riittävän hyvä yleinen pääsy sekä 
terveydenhuollon ammattilaisten pääsy 
sellaisiin Eudamedin sähköisten 
järjestelmien osiin, jotka tarjoavat 
keskeistä tietoa sellaisista in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista, jotka voivat 
aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle ja 
turvallisuudelle. Jos pääsy on rajoitettu, 
olisi oltava mahdollista julkistaa 
perustellusta pyynnöstä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita koskevia 
ajantasaisia tietoja, ellei pääsyn 
rajoittaminen ole perusteltua 
luottamuksellisuuteen liittyvistä syistä.
Kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten sähköisen järjestelmän tulisi 
toimia jäsenvaltioiden välisen yhteistyön 
välineenä ja antaa toimeksiantajille 
mahdollisuus esittää halutessaan useita 
jäsenvaltioita koskeva yksi keskitetty 
hakemus ja ilmoittaa tässä yhteydessä 
vakavista haittatapahtumista. Sähköisen 
vaaratilannejärjestelmän olisi annettava 
valmistajille mahdollisuus ilmoittaa sekä 
vakavista vaaratilanteista että muista 
raportoitavista tapahtumista; sen olisi myös 
toimittava kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten tukena näiden 
koordinoidessa ilmoitusten arviointia. 
Markkinavalvontaa koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi olla toimivaltaisten 
viranomaisten välisen tiedonvaihdon 
työväline.

Or. en

Tarkistus 91
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(32) Valmistajien tulisi suuririskisten in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 
jonka tulisi olla julkisesti saatavilla.

(32) Valmistajien tulisi luokkiin C ja D 
luokiteltujen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
osalta laatia laitteen keskeisistä 
turvallisuus- ja suorituskykynäkökohdista 
sekä laitteen kliinisen arvioinnin tuloksista 
tiivistelmä, jonka tulisi olla julkisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan kappaleesta tehdään yhdenmukainen 24 artiklan kanssa.

Tarkistus 92
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Valmistajien tulisi suuririskisten in
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä,
jonka tulisi olla julkisesti saatavilla.

(32) Valmistajien tulisi suuririskisten in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta antaa 
myyntilupamenettelyyn osallistuvalle 
kansalliselle viranomaiselle tai virastolle 
tapauksen mukaan täydellinen kertomus 
asianomaisen laitteen turvallisuudesta ja 
kliinisestä suorituskyvystä. Kertomuksen 
tiivistelmän olisi oltava julkisesti saatavilla 
Eudamedin kautta.

Or. en

Tarkistus 93
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(35) Suuririskisten in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
viranomaisille olisi tiedotettava aikaisessa 
vaiheessa laitteista, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja 
annettava oikeus tieteellisesti pätevin 
perustein tarkastella ilmoitettujen 
laitosten suorittamaa alustavaa arviointia, 
etenkin silloin kun on kyse laitteista, joille 
ei ole yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, 
jotka ovat uusia tai joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta 
osiltaan samankaltaisista laitteista, joita 
koskevissa eri ilmoitettujen laitosten 
tekemissä vaatimustenmukaisuuden 
arvioinneissa on havaittu huomattavia 
poikkeavuuksia. Tässä asetuksessa 
säädetty menettely ei estä valmistajaa 
ilmoittamasta toimivaltaiselle 
viranomaiselle vapaaehtoisesti, että se 
aikoo esittää vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskevan hakemuksen 
suuririskisen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen osalta, 
ennen kuin se esittää hakemuksen 
ilmoitetulle laitokselle.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 94
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Suuririskisten in vitro - (35) Suuririskisten in vitro -
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diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
viranomaisille olisi tiedotettava aikaisessa 
vaiheessa laitteista, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja 
annettava oikeus tieteellisesti pätevin 
perustein tarkastella ilmoitettujen laitosten 
suorittamaa alustavaa arviointia, etenkin 
silloin kun on kyse laitteista, joille ei ole 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, jotka 
ovat uusia tai joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta osiltaan 
samankaltaisista laitteista, joita koskevissa 
eri ilmoitettujen laitosten tekemissä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa on 
havaittu huomattavia poikkeavuuksia. 
Tässä asetuksessa säädetty menettely ei 
estä valmistajaa ilmoittamasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
vapaaehtoisesti, että se aikoo esittää 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan hakemuksen suuririskisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen osalta, ennen kuin se 
esittää hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.

diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta asiasta 
vastaaville viranomaisille kansallisella ja 
Euroopan unionin tasolla olisi 
tiedotettava aikaisessa vaiheessa laitteista, 
joille tehdään vaatimustenmukaisuuden 
arviointi, ja annettava oikeus tieteellisesti 
pätevin perustein tarkastella ilmoitettujen 
laitosten suorittamaa alustavaa arviointia, 
etenkin silloin kun on kyse laitteista, joille 
ei ole yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, 
jotka ovat uusia tai joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta osiltaan 
samankaltaisista laitteista, joita koskevissa 
eri ilmoitettujen laitosten tekemissä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa on 
havaittu huomattavia poikkeavuuksia. 
Tässä asetuksessa säädetty menettely ei 
estä valmistajaa ilmoittamasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
vapaaehtoisesti, että se aikoo esittää 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan hakemuksen suuririskisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen osalta, ennen kuin se 
esittää hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Perustelu

On tarpeen selventää, keihin viranomaisiin johdanto-osan kappaleessa viitataan.

Tarkistus 95
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Suuririskisten in vitro (35) Suuririskisten in vitro 
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-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
viranomaisille olisi tiedotettava aikaisessa 
vaiheessa laitteista, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja 
annettava oikeus tieteellisesti pätevin 
perustein tarkastella ilmoitettujen laitosten 
suorittamaa alustavaa arviointia, etenkin 
silloin kun on kyse laitteista, joille ei ole 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, jotka 
ovat uusia tai joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta osiltaan 
samankaltaisista laitteista, joita koskevissa 
eri ilmoitettujen laitosten tekemissä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa on 
havaittu huomattavia poikkeavuuksia. 
Tässä asetuksessa säädetty menettely ei 
estä valmistajaa ilmoittamasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
vapaaehtoisesti, että se aikoo esittää 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan hakemuksen suuririskisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen osalta, ennen kuin se 
esittää hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.

-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
viranomaisille olisi tiedotettava aikaisessa 
vaiheessa laitteista, joille tehdään 
vaatimustenmukaisuuden arviointi, ja 
annettava oikeus tieteellisesti pätevin 
perustein tarkastella ilmoitettujen laitosten 
suorittamaa alustavaa arviointia, etenkin 
silloin kun on kyse laitteista, joille ei ole 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, laitteista, jotka 
ovat uusia tai joissa käytetään uutta 
teknologiaa, sellaiseen laiteluokkaan 
kuuluvista laitteista, jonka osalta on tehty 
aiempaa enemmän ilmoituksia vakavista 
vaaratilanteista, taikka olennaisilta osiltaan 
samankaltaisista laitteista, joita koskevissa 
eri ilmoitettujen laitosten tekemissä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa on 
havaittu huomattavia poikkeavuuksia. 
Tässä asetuksessa säädetty menettely ei 
estä valmistajaa ilmoittamasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
vapaaehtoisesti, että se aikoo esittää 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan hakemuksen suuririskisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen osalta, ennen kuin se 
esittää hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.
Luokkaan D kuuluvia suuririskisiä in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita varten on luotu 
lupamenettely.

Or. en

Tarkistus 96
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(35a) Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä ei pitäisi soveltaa 
luokkaan D kuuluviin in vitro 
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-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin. Luokkaan D 
kuuluvia innovatiivisia laitteita varten 
olisi otettava käyttöön nopea keskitetty 
myyntilupamenettely. Kaikkia muita 
luokkaan D kuuluvia laitteita varten olisi 
otettava käyttöön nopea hajautettu 
myyntilupamenettely siten, että 
tämäntyyppisten laitteiden valmistajilla 
olisi mahdollisuus soveltaa keskitettyä 
myyntilupamenettelyä.

Or. en

Tarkistus 97
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Luokkaan A kuuluvien in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näistä laitteista potilaille aiheutuva riski on 
vähäinen. Kun kyse on luokkiin B, C ja D
kuuluvista in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, 
ilmoitetun laitoksen olisi osallistuttava 
arviointimenettelyyn asianmukaisessa 
laajuudessa.

(38) Luokkaan A kuuluvien in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näistä laitteista potilaille aiheutuva riski on 
vähäinen. Kun kyse on luokkiin B ja C 
kuuluvista in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, 
ilmoitetun laitoksen olisi osallistuttava 
arviointimenettelyyn asianmukaisessa 
laajuudessa. Luokkaan D kuuluvien 
laitteiden myyntilupamenettelyn olisi 
oltava pakollinen.

Or. en

Tarkistus 98
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 38 kappale

Komission teksti Tarkistus

(38) Luokkaan A kuuluvien in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näistä laitteista potilaille aiheutuva riski on 
vähäinen. Kun kyse on luokkiin B, C ja D
kuuluvista in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, 
ilmoitetun laitoksen olisi osallistuttava 
arviointimenettelyyn asianmukaisessa 
laajuudessa.

(38) Luokkaan A kuuluvien in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näistä laitteista potilaille aiheutuva riski on 
vähäinen. Kun kyse on luokkiin B ja C 
kuuluvista in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, 
ilmoitetun laitoksen olisi osallistuttava 
arviointimenettelyyn asianmukaisessa 
laajuudessa. Kun kyse on luokkaan D 
kuuluvista in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista, 
viraston tai jäsenvaltioiden osallistumisen 
olisi oltava pakollista.

Or. en

Tarkistus 99
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Markkinoiden yleisen 
turvallisuuden varmistamiseksi kenellä 
tahansa luonnollisella henkilöllä tai 
oikeushenkilöllä on oikeus julkistaa tai 
jakaa vilpittömässä mielessä tietoja 
tosiasioista, faktoista tai toimista, jos 
näiden ilmoittamatta jättäminen olisi 
kyseisen henkilön mielestä vaarallista 
terveydelle tai ympäristölle. 

Or. en
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Perustelu

Tällä johdanto-osan kappaleella pyritään suojelemaan ilmiantajia.

Tarkistus 100
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Kliinistä suorituskykyä koskeva 
interventiotutkimus tai muu kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus olisi 
aloitettava vasta sitten, kun riippumaton 
eettinen komitea on tehnyt myönteisen 
arvion. Jäsenvaltioiden pitäisi tehdä 
tarvittavat toimet eettisten toimikuntien 
perustamiseksi, jos sellaisia ei vielä ole.

Or. en

Tarkistus 101
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Mikäli kliinistä suorituskykyä koskeva 
interventiotutkimus tai muu kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus, johon 
sisältyy tutkittaviin kohdistuvia riskejä, on 
tarkoitus suorittaa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, tutkimuksen 
toimeksiantajalle tulisi antaa mahdollisuus 
esittää yksi keskitetty hakemus 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. 
Jotta mahdollistetaan resurssien 
yhteiskäyttö ja varmistetaan 
johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 
suoritettavassa kliinistä suorituskykyä 

(45) Mikäli kliinistä suorituskykyä koskeva 
interventiotutkimus tai muu kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus, johon 
sisältyy tutkittaviin kohdistuvia riskejä, on 
tarkoitus suorittaa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, tutkimuksen 
toimeksiantajalle tulisi antaa mahdollisuus 
esittää yksi keskitetty hakemus 
hallinnollisen rasitteen vähentämiseksi. 
Jotta mahdollistetaan resurssien 
yhteiskäyttö ja varmistetaan 
johdonmukaisuus useassa jäsenvaltiossa 
suoritettavassa kliinistä suorituskykyä 
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koskevassa tutkimuksessa käytettävän 
suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 
laitteen ja tieteellisen koeasetelman 
terveys- ja turvallisuusnäkökohtien 
arvioinnissa, tällaisen keskitetyn 
hakemuksen tulisi helpottaa koordinoivan 
jäsenvaltion johdolla tapahtuvaa 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia. 
Koordinoidussa arvioinnissa ei tulisi 
käsitellä kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen luonteeltaan kansallisia, 
paikallisia ja eettisiä näkökohtia, tietoinen 
suostumus mukaan luettuna. Kullakin 
jäsenvaltiolla tulisi olla lopullinen vastuu 
sen päättämisestä, voidaanko kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus suorittaa 
sen alueella.

koskevassa tutkimuksessa käytettävän 
suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 
laitteen ja tieteellisen koeasetelman 
terveys- ja turvallisuusnäkökohtien 
arvioinnissa, tällaisen keskitetyn 
hakemuksen tulisi helpottaa koordinoivan 
jäsenvaltion johdolla tapahtuvaa 
jäsenvaltioiden välistä koordinointia. 
Kullakin jäsenvaltiolla tulisi olla lopullinen 
vastuu sen päättämisestä, voidaanko 
kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 
suorittaa sen alueella.

Or. en

Tarkistus 102
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja, jotka 
tarvittaessa takaavat anonyymiyden. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

Or. en

Perustelu

VII luvussa kuvatut vaaratilannemenettelyt toimivat oikein ainoastaan, jos terveydenhuollon 
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ammattilaiset tuntevat voivansa ilmoittaa vaaratilanteista ilman koston pelkoa. Joissakin 
tapauksissa saatetaan tarvita anonyymiä ilmiantajan suojaa, jotta voidaan taata 
vaaratilanteiden raportoinnin kattavuus ja rehellisyys.

Tarkistus 103
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 49 kappale

Komission teksti Tarkistus

(49) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja vertaisryhmilleen, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

(49) Jäsenvaltioiden olisi toteutettava 
kaikki tarvittavat toimet, jotta voitaisiin 
parantaa terveydenhuollon 
ammattilaisten, käyttäjien ja potilaiden 
tietämystä vakavista vaaratilanteista 
ilmoittamisen tärkeydestä.
Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla tulisi olla mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden tulisi tiedottaa asiasta 
valmistajille ja toimittaa tiedot vastaavan 
sähköisen järjestelmän kautta 
Eudamediin, jotta vaaratilanteiden 
uusiutumismahdollisuudet voidaan 
minimoida.

Or. en

Tarkistus 104
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

(53) Jäsenvaltioiden on perittävä maksuja 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 

(53) Jäsenvaltioiden on perittävä maksuja 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
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valvonnasta, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden suorittaman näiden 
laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
ilmoitetuille laitoksille.

valvonnasta, jotta varmistetaan 
jäsenvaltioiden suorittaman näiden 
laitosten valvonnan kestävyys ja luodaan 
tasapuoliset toimintaedellytykset 
ilmoitetuille laitoksille. Maksujen olisi 
oltava vertailukelpoisia kaikissa 
jäsenvaltioissa, ja ne olisi julkistettava.

Or. en

Tarkistus 105
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 
kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 
jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 
varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 
päättävät maksujen tasosta ja rakenteesta.

(54) Vaikka tämä asetus ei vaikuta 
jäsenvaltioiden oikeuteen periä maksuja 
kansallisella tasolla toteutettavista toimista, 
jäsenvaltioiden olisi avoimuuden 
varmistamiseksi ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille, ennen kun ne 
päättävät maksujen vertailukelpoisesta
tasosta ja rakenteesta.

Or. en

Tarkistus 106
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Jäsenvaltioiden olisi hyväksyttävä 
sääntöjä ilmoitettuihin elimiin liittyvistä 
vakiomaksuista, joiden olisi oltava 
vertailukelpoisia kaikissa jäsenvaltioissa. 
Komission olisi annettava suuntaviivoja 
maksujen vertailukelpoisuuden 
varmistamiseksi. Jäsenvaltioiden olisi 
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välitettävä vakiomaksujaan koskeva 
luettelo komissiolle ja varmistettava, että 
niiden alueella rekisteröidyt ilmoitetut 
laitokset julkistavat luettelonsa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimiensa vakiomaksuista.

Or. en

Tarkistus 107
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 
of future Regulation on medical devices] 
78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
asiantuntijakomitea, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 
sille tällä asetuksella ja lääkinnällisistä 
laitteista annetulla asetuksella (EU) N:o 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] annetut tehtävät, antamaan 
neuvoja komissiolle ja avustamaan 
komissiota ja jäsenvaltioita tämän 
asetuksen yhtenäisen tulkinnan 
varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 
henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 
kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 
laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 
perusteella.

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 
of future Regulation on medical devices] 
78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, suorittamaan sille tällä 
asetuksella ja lääkinnällisistä laitteista 
annetulla asetuksella (EU) N:o [Ref. of 
future Regulation on medical devices] 
annetut tehtävät, antamaan neuvoja 
komissiolle ja avustamaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tämän asetuksen yhtenäisen 
tulkinnan varmistamisessa; ryhmän tulisi 
koostua henkilöistä, jotka jäsenvaltiot 
nimeävät kyseisillä henkilöillä 
lääkinnällisten laitteiden alalla ja in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla olevien 
tehtävien tai kokemuksen perusteella.

Or. en

Tarkistus 108
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 
of future Regulation on medical devices]
78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
asiantuntijakomitea, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 
sille tällä asetuksella ja lääkinnällisistä 
laitteista annetulla asetuksella (EU) N:o 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] annetut tehtävät, antamaan 
neuvoja komissiolle ja avustamaan 
komissiota ja jäsenvaltioita tämän 
asetuksen yhtenäisen tulkinnan 
varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 
henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 
kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 
laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 
perusteella.

(55) Olisi perustettava lääkinnällisistä 
laitteista annetun asetuksen (EU) N:o [Ref. 
of future Regulation on medical devices] 
78 artiklassa määriteltyjen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti 
asiantuntijakomitea, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä, suorittamaan 
sille tällä asetuksella ja lääkinnällisistä 
laitteista annetulla asetuksella (EU) N:o 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] annetut tehtävät, antamaan 
neuvoja komissiolle ja avustamaan 
komissiota ja jäsenvaltioita tämän 
asetuksen yhtenäisen tulkinnan 
varmistamisessa; ryhmän tulisi koostua 
henkilöistä, jotka jäsenvaltiot nimeävät 
kyseisillä henkilöillä lääkinnällisten 
laitteiden alalla ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alalla olevien tehtävien tai kokemuksen 
perusteella. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän jäsenten on ennen 
työnsä aloittamista tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoitus, jossa he joko ilmoittavat, ettei 
heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia 
ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voidaan 
katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan. Komissio tarkistaa 
nämä ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 109
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Jotta varmistetaan joustava 
siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, 
asianomaisten talouden toimijoiden ja 
todistusten rekisteröintiin, velvollisuutta 
toimittaa asianomaiset tiedot tällä 
asetuksella perustettuihin unionin tason 
sähköisiin järjestelmiin olisi sovellettava 
kokonaisuudessaan vasta 18 kuukauden
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivämäärästä. Tämän 
siirtymäajan kuluessa pitäisi edelleen 
soveltaa direktiivin 98/79/EY 10 artiklaa ja 
12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa. 
Pitäisi kuitenkin katsoa, että ne talouden 
toimijat ja ilmoitetut laitokset, jotka 
rekisteröityvät asianomaisiin unionin tason 
sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 
jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 
kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 
rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 
moninkertaiset rekisteröinnit.

(65) Jotta varmistetaan joustava 
siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, 
asianomaisten talouden toimijoiden ja 
todistusten rekisteröintiin, velvollisuutta 
toimittaa asianomaiset tiedot tällä 
asetuksella perustettuihin unionin tason 
sähköisiin järjestelmiin olisi sovellettava 
kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluttua 
tämän asetuksen soveltamispäivämäärästä. 
Tämän siirtymäajan kuluessa pitäisi 
edelleen soveltaa direktiivin 98/79/EY 
10 artiklaa ja 12 artiklan 1 kohdan a ja 
b alakohtaa. Pitäisi kuitenkin katsoa, että 
ne talouden toimijat ja ilmoitetut laitokset, 
jotka rekisteröityvät asianomaisiin unionin 
tason sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 
jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 
kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 
rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 
moninkertaiset rekisteröinnit.

Or. en

Perustelu

Sähköisellä järjestelmällä on tässä asetuksessa hyvin tärkeä tehtävä, se olisi otettava käyttöön 
kokonaisuudessaan 12 kuukauden kuluttua. 

Tarkistus 110
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämä asetus ei vaikuta kansallisiin 
lakeihin, joissa vaaditaan, että tiettyjä 
laitteita voi toimittaa ainoastaan lääkärin 

6. Tämä asetus ei vaikuta kansallisiin 
lakeihin, joissa vaaditaan, että tiettyjä 
laitteita voi toimittaa ainoastaan lääkärin 
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määräyksen perusteella. määräyksen perusteella. Tämän asetuksen 
mukaan ainoastaan lääkärin 
määräyksellä toimitettavien laitteiden 
suora kuluttajamainonta on laitonta.
Seuraavia laitteita voidaan toimittaa 
ainoastaan lääkärin määräyksellä.
1) Luokan D laitteet
2) Luokkaan C kuuluvien seuraavien 
ryhmien laitteet:
a) geenitestaukseen tarkoitetut laitteet;
b) lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävät laitteet.
Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettuja laitteita ja muita luokkaan C 
kuuluvia testejä koskevista päätöksistä 
sidosryhmiä kuultuaan.

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Tämä asetus ei vaikuta kansallisiin 
lakeihin, joissa vaaditaan, että tiettyjä 
laitteita voi toimittaa ainoastaan lääkärin 
määräyksen perusteella.

6. Tässä asetuksessa edellytetään, että 
tiettyjä laitteita voidaan toimittaa 
ainoastaan lääkärin määräyksen 
perusteella mutta asetus ei vaikuta 
kansallisiin lakeihin, joissa vaaditaan, että 
tiettyjä muita laitteita voi toimittaa 
ainoastaan lääkärin määräyksen 
perusteella. Tämän asetuksen mukaan 
ainoastaan lääkärin määräyksellä 
toimitettavien laitteiden suora 
kuluttajamainonta on laitonta.



PE510.740v01-00 28/104 AM\935941FI.doc

FI

Seuraavia laitteita voidaan toimittaa 
ainoastaan lääkärin määräyksellä.
1) Luokan D laitteet
2) Luokkaan C kuuluvien seuraavien 
ryhmien laitteet:
a) geenitestaukseen tarkoitetut laitteet;
b) lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävät laitteet.
Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä sidosryhmiä kuultuaan muita 
luokkaan C kuuluvia testejä koskevista 
päätöksistä.

Or. en

Tarkistus 112
Rebecca Taylor

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

Komission teksti Tarkistus

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 
tarkkailu, hoito tai lievitys,

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 
ennakointi, ennustaminen, tarkkailu, hoito 
tai lievitys,

Or. en

Perustelu

Sairauksien ennakointi ja ennusteiden antaminen ovat laitteiden keskeisiä toimintoja.

Tarkistus 113
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhdessä yhden tai useamman in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti;

3) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhden tai useamman in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti, tai erityisesti tukemaan in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen (kyseisten 
laitteiden) lääketieteellistä toimivuutta 
sen/niiden suunnitellun 
käyttötarkoituksen kannalta;

Or. en

Tarkistus 114
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhdessä yhden tai useamman in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti;

4) ’in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettu lääkinnällinen 
laite mutta jonka sen valmistaja on 
nimenomaisesti tarkoittanut käytettäväksi 
yhden tai useamman in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen kanssa, jotta kyseistä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua lääkinnällistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
mukaisesti, tai erityisesti tukemaan 
kyseisen laitteen (kyseisten laitteiden) 
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lääketieteellisiä sovelluksia sen tai niiden 
suunnitellun käyttötarkoituksen osalta;

Or. cs

Tarkistus 115
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Nora Berra, Miroslav 
Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4) ’itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetulla laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut muiden 
kuin ammattilaisten käytettäväksi,

4) ’itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetulla laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
jonka valmistaja on tarkoittanut muiden 
kuin ammattilaisten käytettäväksi, mukaan 
lukien tietoyhteiskunnan palvelujen 
avulla muille kuin ammattilaisille 
tarkoitetut testauspalvelut;

Or. en

Perustelu

Itse suoritettavaan testaukseen tarkoitetuilla laitteilla on erityisiä vaatimustenmukaisuutta 
koskevia vaatimuksia, esimerkiksi käyttäjiä, ohjeita jne. koskevat tutkimukset suunnitellun 
käyttäjän kielellä, joiden tarkoituksena on kyseisiin laitteisiin liittyvien riskien lieventäminen, 
ts. muiden kuin ammattilaisten lääketieteellisen/teknisen/tieteellisen koulutuksen puute. 
Tämäntyyppinen riski on sama riippumatta siitä, ostetaanko testi pakkauksessa kaupasta vai 
palveluna internetin kautta.

Tarkistus 116
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
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joka on nimenomaisesti tarkoitettu 
kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 
potilaiden valitsemiseen sellaisten 
potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 
diagnosoitu sairaus tai sairastumisalttius;

joka on nimenomaisesti tarkoitettu 
erikoishoitoa varten soveltuvien potilaiden 
valitsemiseen sellaisten potilaiden 
joukosta, joilla on aiemmin diagnosoitu 
sairaus tai sairastumisalttius;

Or. en

Tarkistus 117
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
joka on nimenomaisesti tarkoitettu
kohdennettua hoitoa varten soveltuvien 
potilaiden valitsemiseen sellaisten 
potilaiden joukosta, joilla on aiemmin 
diagnosoitu sairaus tai sairastumisalttius;

6) ’lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävällä laitteella’ tarkoitetaan laitetta, 
jonka tarkoituksena on ilmoittaa 
olennaiset tiedot vastaavan terapeuttisen 
tuotteen turvallisesta ja tehokkaasta 
käytöstä. Lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävän laitteen käyttö erityisen 
terapeuttisen tuotteen kanssa on 
toivottavaa diagnostiikkalaitteen ja 
vastaavan terapeuttisen tuotteen 
merkinnöissä olevien käyttöohjeiden 
mukaan sekä terapeuttisen tuotteen 
rinnakkaisvalmisteiden merkintöjen 
mukaan tai se on diagnostiikkalaitteen 
suunniteltu käyttötarkoitus.
IVD-lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävä laite voi olla välttämätön 
vastaavan terapeuttisen tuotteen 
turvallisen ja tehokkaan käytön kannalta, 
jotta voidaan 
– tunnistaa potilaat, jotka 
todennäköisimmin hyötyvät erityisestä 
terapeuttisesta tuotteesta;
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– tunnistaa potilaat, joilla todennäköisesti 
on erityisellä terapeuttisella tuotteella 
annetun hoidon seurauksena lisääntynyt 
vakavan haitan riski;

– tarkkailla hoidon seurauksia hoidon 
mukauttamista silmällä pitäen (esim. 
aikataulu, annokset, keskeyttäminen) 
turvallisuuden tai tehokkuuden 
parantamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tämänhetkinen määritelmä on liian rajallinen, siihen eivät sisälly esim. annostuspäätöksiä 
ohjaavien lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien laitteiden käyttö(esim. varafariinihoitoon 
liittyvät farmakogenetiikan testit), vaikka kyseisillä laitteilla saattaa olla tärkeä tehtävä tietyn 
lääkkeen turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamisessa.

Tarkistus 118
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 10 alakohta

Komission teksti Tarkistus

10) ’merkinnöillä’ tarkoitetaan joko itse 
laitteessa, kunkin yksittäisen laitteen 
pakkauksessa tai useita laitteita sisältävässä 
pakkauksessa olevia kirjoitettuja, 
painettuja tai graafisia tietoja;

10) ’merkinnöillä’ tarkoitetaan joko itse 
laitteessa, kunkin yksittäisen laitteen 
pakkauksessa tai useita laitteita sisältävässä 
pakkauksessa taikka valmistajan 
verkkosivustolla olevia kirjoitettuja, 
painettuja tai graafisia tietoja;

Or. en

Perustelu

Merkinnän tämänhetkinen määritelmä ei kata laboratorioissa kehitettyjä testejä. Kyseisillä 
laitteilla saatujen tulosten vastaanottajien tulisi muiden IVD-laitteiden käyttäjien tavoin 
saada käyttöönsä merkintöjen sisältämät tiedot.
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Tarkistus 119
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) ’uusilla laitteilla’ tarkoitetaan
– laitetta, johon sisältyvää tekniikkaa 
(analyytti, tekniikka tai testausalusta) ei 
aiemmin ole käytetty diagnostiikassa tai
– olemassa olevaa laitetta, jota käytetään 
ensimmäistä kertaa uuteen 
käyttötarkoitukseen;

Or. en

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 12 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a) ’geenitestaukseen tarkoitetuilla 
laitteilla’ tarkoitetaan in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta, jonka 
tarkoituksena on tunnistaa henkilön 
perinnöllinen tai sikiöaikaisen kehityksen 
aikana syntynyt ominaisuus. 

Or. en

Perustelu

Toinen määritelmä mietintöluonnoksen tarkistuksen 18 lisäksi. 
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Tarkistus 121
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen;

Or. en

Perustelu

On epäselvää, mitä voisi kuulua sellaisten laitosten ryhmään, joiden pääasiallisena tehtävänä 
on ”kansanterveyden edistäminen”, koska sitä ei ole määritetty muualla. Hämmennyksen ja 
epävarmuuden välttämiseksi se olisi siis poistettava.

Tarkistus 122
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion julkiseen 
terveydenhuoltojärjestelmään kuuluvaa 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;
diagnostiikkapalveluja tarjoavat 
kaupalliset laboratoriot eivät ole 
terveysalan laitoksia.

Or. en

Tarkistus 123
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 21 alakohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen, lukuun 
ottamatta kaupallisia kliinisiä palveluja 
tarjoavia laboratorioita;

Or. en

Tarkistus 124
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 3 alakohta – 22 alakohta

Komission teksti Tarkistus

22) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

22) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja jolla 
on oikeudellinen kelpoisuus harjoittaa 
tällaista toimintaa;

Or. cs

Tarkistus 125
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 32 alakohta

Komission teksti Tarkistus

32) ’kliinisellä suorituskyvyllä’ 
tarkoitetaan laitteen kykyä tuottaa 
tuloksia, jotka korreloivat tietyn kliinisen 
tilan tai fysiologisen tilan kanssa 
kohdepopulaation ja suunnitellun 
käyttäjän mukaan;

32) ’kliinisellä suorituskyvyllä’ 
tarkoitetaan kliinistä validiteettia ja 
tarvittaessa laitteen kliinistä hyötyä 
suhteessa sen suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen;
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Or. en

Tarkistus 126
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 32 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 a) ’kliinisellä validiteetilla’ 
tarkoitetaan laitteen kykyä havaita tai 
ennustaa kliininen tila tai fysiologinen 
tila suhteessa sen suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen (esim. seulonta, 
diagnoosi, ennuste);

Or. en

Tarkistus 127
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 32 b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

32 b) ’kliinisellä hyödyllä’ tarkoitetaan 
testitulosten kliinisen käytön ennakoituja 
vaikutuksia, myös terveystilannetta 
koskevia vaikutuksia, joiden yhteydessä 
laitteen suunniteltuun 
käyttötarkoitukseen sisältyy, kuten 
valmistaja on ilmoittanut, valitun hoidon 
kliininen käyttö (esim. lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävä laite);

Or. en

Tarkistus 128
Alda Sousa
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 38 alakohta

Komission teksti Tarkistus

38) ’diagnostisella spesifisyydellä’ 
tarkoitetaan laitteen kykyä tunnistaa 
tiettyyn sairauteen tai tautiin liittyvän 
merkkiaineen esiintymättömyys;

38) ’diagnostisella spesifisyydellä’ 
tarkoitetaan niiden tutkittavien osuutta, 
joilla ei ole häiriötä, tai tiettyä kliinistä 
häiriötä, jonka testitulokset ovat 
negatiiviset tai määritetyn päätösrajan 
puitteissa;

Or. en

Tarkistus 129
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 39 alakohta

Komission teksti Tarkistus

39) ’diagnostisella herkkyydellä’ 
tarkoitetaan laitteen kykyä havaita tiettyyn 
sairauteen tai tautiin liittyvän 
merkkiaineen esiintyminen;

39) ’diagnostisella herkkyydellä’ 
tarkoitetaan niiden tutkittavien osuutta, 
joilla on hyvin määritetty kliininen häiriö 
ja joiden testiarvot ovat positiiviset tai 
ylittävät määritetyn päätösrajan (eli 
positiivinen tulos ja niiden tutkittavien 
tunnistus, joilla on sairaus);

Or. en

Tarkistus 130
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 45 alakohta

Komission teksti Tarkistus

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
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aloittamisesta ja hallinnoimisesta; aloittamisesta, hallinnoimisesta tai 
rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 131
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 47 alakohta – 2 luetelmakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sairaalahoito tai sairaalahoidon 
jatkaminen,

iii) sairaalahoito tai sairaalahoidon 
pidentäminen,

Or. en

Perustelu

Sanamuodon muutoksen myötä teksti on standardin ISO 14155:2011 – Terveydenhuollon 
laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavat kliiniset tutkimukset. Hyvä kliininen käytäntö –
mukainen.

Tarkistus 132
Peter Liese, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 5 alakohta – 48 alakohta

Komission teksti Tarkistus

48) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan 
suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 
laitteen tunnistetiedoissa, laadussa, 
kestävyydessä, luotettavuudessa, 
turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 
esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 
toimintahäiriö, käyttövirheet tai puutteet 
valmistajan antamissa tiedoissa;

48) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan 
suorituskyvyn arviointiin tarkoitetun 
laitteen tunnistetiedoissa, laadussa, 
vakaudessa, luotettavuudessa, 
turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 
esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 
toimintahäiriö, käyttövirheet tai puutteet 
valmistajan antamissa tiedoissa;

Or. en
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Perustelu

Termin ‘kestävyys’ merkitys ei ole aivan selvä ja se saattaa aiheuttaa väärinkäsityksiä.

Tarkistus 133
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 58 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

58 a) ’laboratorioissa kehitetyllä testillä’ 
tarkoitetaan laitetta, joka on valmistettu ja 
jota käytetään ainoastaan yhdessä 
paikassa. Tähän sisältyvät laitteet, jotka 
laboratorio kehittää alusta asti tai 
kehittää tai muuntaa julkaistusta 
lähteestä tai kehittää tai muuntaa jostakin 
muusta lähteestä, sekä laitteet, joiden 
osalta laboratorio
– muuttaa jo markkinoille saatetun tai 
käyttöön otetun laitteen suunniteltua 
käyttötarkoitusta;
– muuttaa jo markkinoille saatettua tai 
käyttöön otettua laitetta siten, että muutos 
saattaa vaikuttaa siihen, onko laite 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

Or. en

Perustelu

Johdanto-osan 9 ja 15 kappaleessa sekä 4 ja 5 artiklassa ilmaistaan halu varmistaa se, että 
yhdessä ja samassa paikassa (johon tietysti sovelletaan terveysalan laitoksen poikkeusta, ks. 
alla) valmistettuihin ja käytettyihin IVD-laitteisiin sovelletaan asetuksen vaatimuksia. 
Asetuksesta puuttuu kuitenkin tällaisten laitteiden selkeä määritelmä. Tällainen määritelmä 
on tarpeen epäselvyyden välttämiseksi.

Tarkistus 134
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 7 alakohta – 58 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

58 a) ’eettisellä komitealla’ tarkoitetaan 
jäsenvaltion riippumatonta elintä, joka 
varmistaa yksilöiden oikeuksien, 
turvallisuuden ja hyvinvoinnin suojelun. 
Se toimii sen maan tai niiden maiden 
lakien ja asetusten mukaisesti, jossa 
tutkimus on tarkoitus tehdä, ja se 
noudattaa kaikkia merkityksellisiä 
kansainvälisiä normeja ja standardeja. 
Eettiseen toimikuntaan kuuluu 
kohtuullinen määrä henkilöitä, joilla on 
yhdessä tarvittava pätevyys ja kokemus 
ehdotetun testin tieteellisten 
lääketieteellisten ja eettisten näkökohtien 
tarkastelemiseksi ja arvioimiseksi.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan saavuttaa mahdollisimman hyvä yksilön suoja, jäsenvaltioiden myöntämä lupa 
on tehtävä riippuvaiseksi tieteidenvälisen ja riippumattoman eettisen komitean päätöksestä.

Tarkistus 135
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
II luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

II luku VI luku

Laitteiden asettaminen saataville, talouden 
toimijoiden velvoitteet, CE-merkintä, 
vapaa liikkuvuus

Laitteiden asettaminen saataville, talouden 
toimijoiden velvoitteet, CE-merkintä, 
vapaa liikkuvuus

Or. en
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Tarkistus 136
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltioiden 
on vaadittava terveysalan laitosta 
esittämään toimivaltaiselle viranomaiselle 
luettelo niiden alueella valmistetuista ja 
käytetyistä tällaisista laitteista ja 
edellytettävä, että kyseisten laitteiden 
valmistukseen ja käyttöön sovelletaan 
turvallisuutta koskevia lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa valmistettujen ja potilaiden hoitamiseen 
käytettyjen in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden on oltava yleisesti 
tunnettuja, jotta jäsenvaltiot voivat näin varmistaa kyseisten laitteiden asianmukaiset 
turvallisuusvaatimukset.

Tarkistus 137
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka 
valmistetaan ja käytetään yhdessä ja 
samassa terveysalan laitoksessa, 
edellyttäen, että valmistus ja käyttö 
tapahtuvat terveysalan laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
laboratoriossa kehitettyihin testeihin, 
jotka valmistetaan ja käytetään yhdessä ja 
samassa terveysalan laitoksessa, 
edellyttäen, että valmistus ja käyttö 
tapahtuvat terveysalan laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 138
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus 139
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden on täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 
käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin 
laitteisiin ei kuitenkaan sovelleta 
16 artiklassa vahvistettuja CE-merkintää 
koskevia säännöksiä ja 21–25 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 140
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden on täytettävä tämän asetuksen
vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 
käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin laitteisiin 
ei kuitenkaan sovelleta 16 artiklassa 
vahvistettuja CE-merkintää koskevia 
säännöksiä ja 21–25 artiklassa tarkoitettuja 
vaatimuksia.

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden ei tarvitse täyttää tämän 
asetuksen vaatimuksia, jos ne on 
valmistettu, ja jos niitä käytetään yhdessä 
ja samassa terveysalan laitoksessa. 
Poikkeuksena tästä ovat 59 artiklan 
4 kohta sekä liitteessä I määritellyt yleiset 
turvallisuusvaatimukset, jos seuraavat 
ehdot täyttyvät:
a) Saatavilla olevalla CE-merkityllä 
laitteella ei voida vastata vastaanottavan 
potilaan tai potilasryhmän 
erityistarpeisiin;
b) terveysalan laitoksella on käytössään 
ISO 15189 standardin tai muun vastaavan 
tunnustetun standardin mukainen 
laadunhallintajärjestelmä;
c) Terveysalan laitos toimittaa 
26 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle luettelon tällaisista 
laitteista ja liittää siihen valmistusta, 
muuntelua tai käyttöä koskevat perustelut 
etenkin, jos markkinoilla on saatavilla 
vastaavanlaisia laitteita. Nämä tiedot on 
julkaistava. 
Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa 
kaikenlaisten in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen laitteiden omaa valmistusta 
ja käyttöä sellaisissa tapauksissa, joista ei 
ole säädetty tässä asetuksessa. Lisäksi 
jäsenvaltiot voivat asettaa laitteiden 
valmistukselle ja käytölle myös muita 
turvallisuusvaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 141
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden on täytettävä tämän asetuksen
vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 
käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin laitteisiin 
ei kuitenkaan sovelleta 16 artiklassa 
vahvistettuja CE-merkintää koskevia 
säännöksiä ja 21–25 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia.

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden ei tarvitse täyttää tämän 
asetuksen vaatimuksia, jos ne on 
valmistettu, ja jos niitä käytetään yhdessä 
ja samassa terveysalan laitoksessa. 
Poikkeuksena tästä on 59 artiklan 
4 kohta, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

a) Saatavilla olevalla CE-merkityllä 
laitteella ei voida vastata vastaanottavan 
potilaan tai potilasryhmän 
erityistarpeisiin;
b) terveysalan laitoksella on käytössään 
EN ISO 15189 standardin tai muun 
vastaavan tunnustetun standardin 
mukainen laadunhallintajärjestelmä;
c) Terveysalan laitos toimittaa 
26 artiklassa tarkoitetulle toimivaltaiselle 
viranomaiselle luettelon tällaisista 
laitteista ja liittää siihen valmistusta ja 
muuntelua koskevat perustelut etenkin, 
jos markkinoilla on saatavilla 
vastaavanlaisia laitteita. Tiedot on
päivitettävä vuosittain ja julkaistava.

Or. en

Perustelu

Ehdotus poistaa terveysalan laitoksilta mahdollisuuden tuottaa tai muunnella luokkaan D 
kuuluvia laitteita. Markkinoilla ei ole saatavilla kaikkiin potilastarpeisiin kuten hyvin 
harvinaisten sairauksien diagnosointiin tai löydettävien patogeenien tunnistamiseen 
soveltuvia in vitro -diagnosointilaitteita. Näitä laitteita itse valmistavien terveysalan laitosten 
merkitys kansanterveyden suojelussa on suuri. Näillä muutoksilla pyritään säilyttämään 
terveysalan laitosten tämä kansanterveyden kannalta tärkeä tehtävä ja varmistamaan samalla 
potilasturvallisuus.
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Tarkistus 142
Rebecca Taylor, Linda McAvan, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5a. Jäsenvaltioilla on oikeus rajoittaa 
kaikenlaisten in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen laitteiden omaa valmistusta 
ja käyttöä sellaisissa tapauksissa, joista ei 
ole säädetty tässä asetuksessa. Lisäksi 
jäsenvaltiot voivat asettaa laitteiden 
valmistukselle ja käytölle myös muita 
turvallisuusvaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Ehdotus poistaa terveysalan laitoksilta mahdollisuuden tuottaa tai muunnella luokkaan D 
kuuluvia laitteita. Markkinoilla ei ole saatavilla kaikkiin potilastarpeisiin kuten hyvin 
harvinaisten sairauksien diagnosointiin tai löydettävien patogeenien tunnistamiseen 
soveltuvia in vitro -diagnosointilaitteita. Näitä laitteita itse valmistavien terveysalan laitosten 
merkitys kansanterveyden suojelussa on suuri. Näillä muutoksilla pyritään säilyttämään 
terveysalan laitosten tämä kansanterveyden kannalta tärkeä tehtävä ja varmistamaan samalla 
potilasturvallisuus.

Tarkistus 143
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Geneettiset tiedot, neuvonta ja 
vapaaehtoinen suostumus
1. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 
geenitestin suorittavat henkilöt, jotka ovat 
saaneet kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti luvan harjoittaa 
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terveydenhuoltoalan ammattia.
2. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 
testattavien henkilöiden oikeudet, 
turvallisuus ja hyvinvointi turvataan ja 
testauksen kuluessa saadut kliiniset tiedot 
katsotaan luotettaviksi ja varmoiksi.
3. Ennen kuin laitetta käytetään 
geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
testattavalle henkilölle asianmukaista 
tietoa geenitestin luonteesta, 
merkityksestä ja seurauksista.
4. Ennen kuin laitetta käytetään 
geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
testattavalle henkilölle asianmukaista ja 
ymmärrettävää geneettistä neuvontaa 
esittämättä ennakkoarvioita tuloksista. 
Geneettisessä neuvonnassa on käsiteltävä 
lääketieteellisiä, eettisiä, sosiaalisia, 
psykologisia ja oikeudellisia näkökohtia.
Geneettisen neuvonnan muoto ja laajuus 
määritellään sen mukaan, mitä 
seurauksia testin tuloksella on henkilölle 
tai hänen perheenjäsenilleen, mukaan 
lukien mahdolliset seuraukset 
suvunjatkamiseen liittyviin valintoihin.
5. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan sen 
jälkeen, kun testattava henkilö on antanut 
vapaaehtoisen ja tietoisen 
suostumuksensa testiin. Suostumus on 
annettava nimenomaisesti kirjallisena. 
Suostumus voidaan perua milloin tahansa 
kirjallisesti tai suullisesti.
6. Alaikäisten tapauksessa on saatava 
vanhempien tai laillisen edustajan 
tietoinen suostumus. Suostumuksen on 
oltava alaikäisen oletetun tahdon 
mukainen, ja se voidaan perua milloin 
tahansa ilman, että siitä aiheutuu 
alaikäiselle kielteisiä seurauksia. 
Sellaisten vajaavaltaisten aikuisten 
tapauksessa, jotka eivät pysty antamaan 
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tietoista suostumusta, on saatava laillisen 
edustajan tietoinen suostumus. 
Suostumuksen on oltava kyseisen 
henkilön oletetun tahdon mukainen, ja se 
voidaan perua milloin tahansa ilman, että 
siitä aiheutuu henkilölle kielteisiä 
seurauksia.
Laitteita, jotka antavat tietoja aikuisiällä 
puhkeavasta tai perhesuunnitteluun 
vaikuttavasta geneettisestä sairaudesta, ei 
saa käyttää alaikäisten testaamiseen, ellei 
testattavan henkilön käytettävissä ole 
ehkäiseviä hoitomahdollisuuksia, ennen 
kun tämä saavuttaa tietoisen 
suostumuksen antamiseen edellytettävän 
iän.
7. Sikiöaikaisia geneettisiä tutkimuksia, 
joiden tarkoituksena on määrittää alkion 
tai sikiön geneettiset ominaisuudet, jotka 
liittyvät sairauteen, joka lääketieteen ja 
tekniikan yleisesti tunnustetun 
viimeisimmän kehityksen mukaan 
puhkeaa vasta 18. ikävuoden jälkeen, ei 
saa tehdä.
8. Laitetta saa käyttää sukupuolen 
määritykseen syntymää edeltävässä 
diagnosoinnissa ainoastaan, jos määritys 
on lääketieteellisesti 
tarkoituksenmukaista ja jos on olemassa 
riski vakavasta sukupuoleen liittyvästä 
perinnöllisestä sairaudesta. Poiketen siitä, 
mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, 
samaa käyttörajoitusta sovelletaan 
tuotteisiin, joita ei ole tarkoitettu 
käytettäviksi erityiseen lääketieteelliseen 
tarkoitukseen.
9. Laitteiden käytöstä 
geenitestitarkoitukseen annetut tämän 
artiklan säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita pitämässä voimassa ja 
ottamasta käyttöön tiukempia kansallisia 
säännöksiä terveyden suojeluun tai 
yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.

Or. de
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Perustelu

Tämä uusi artikla liittyy parlamentin ja muiden kansainvälisten organisaatioiden kuten 
Euroopan neuvoston ja OECD:n jo pitkään esittämiin pyyntöihin. Geenitestien suorittajan 
pitäisi olla terveydenhuollon ammattilainen, ja niitä ennen olisi annettava asianmukaista 
geneettistä neuvontaa. Perusoikeuskirjan mukaan tietoinen suostumus on ehdoton edellytys, 
ja se olisi siksi mainittava säädöksessä.

Tarkistus 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

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
1. Laitetta on luvallista käyttää 
geenitestaukseen vain, jos kansallisen 
lainsäädännön mukainen 
terveydenhuollon ammattilainen näin on 
määrännyt, ja jos tätä edeltää 
henkilökohtainen neuvonta. 
2. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 
testattavien henkilöiden oikeudet, 
turvallisuus ja hyvinvointi turvataan ja 
testauksen kuluessa saadut kliiniset tiedot 
katsotaan luotettaviksi ja varmoiksi.
3. Tiedottaminen 
Ennen kuin laitetta käytetään 
geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
testattavalle henkilölle asianmukaista 
tietoa geenitestin luonteesta, 
merkityksestä ja seurauksista.
4. Geneettinen neuvonta 
Soveltuva geneettinen neuvonta on 
pakollinen ennen ennustavaan ja 
syntymää edeltävään testaukseen 
tarkoitetun laitteen käyttöä, ja jos 
potilaalla on todettu geneettinen sairaus. 
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Neuvonnan on sisällettävä 
lääketieteellisiä, eettisiä, sosiaalisia, 
psykologisia ja laillisia näkökohtia, ja 
neuvontaa tarjoavalla lääkärillä on oltava 
pätevyys geneettisen neuvonnan 
antamiseen.
Geneettisen neuvonnan muoto ja laajuus 
määritellään sen mukaan, mitä 
seurauksia testin tuloksella on henkilölle 
tai hänen perheenjäsenilleen, mukaan 
lukien mahdolliset seuraukset 
suvunjatkamiseen liittyviin valintoihin.
5. Suostumus 
Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan sen 
jälkeen, kun testattava henkilö on antanut 
vapaaehtoisen ja tietoisen 
suostumuksensa testiin. Suostumus on 
annettava nimenomaisesti kirjallisena. Se 
voidaan perua milloin tahansa kirjallisesti 
tai suullisesti.
6. Alaikäisten testaaminen 
Alaikäisten tapauksessa on saatava 
vanhempien tai laillisen edustajan 
tietoinen suostumus. Suostumuksen on 
oltava alaikäisen oletetun tahdon 
mukainen ja se voidaan peruuttaa milloin 
tahansa ilman, että siitä aiheutuu 
alaikäiselle kielteisiä seurauksia, 
Sellaisten vajaavaltaisten aikuisten 
tapauksessa, jotka eivät pysty antamaan 
tietoista suostumusta, on saatava laillisen 
edustajan tietoinen suostumus. 
Suostumuksen on oltava testattavan 
henkilön oletetun tahdon mukainen ja se 
voidaan peruuttaa milloin tahansa ilman, 
että siitä aiheutuu testattavalle henkilölle 
kielteisiä seurauksia.
Laitteita, joilla ennustetaan aikuisuudessa 
mahdollisesti esille tulevia sairauksia tai 
sairauksia, jotka voivat vaikuttaa 
perhesuunnitteluun, ei saa käyttää 
alaikäisten testaamiseen, ellei 
ennaltaehkäiseviä hoitokeinoja ole 
käytettävissä ennen kuin testattava 
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henkilö on tarpeeksi vanha antamaan 
suostumuksensa testaukseen.
7. Laitetta saa käyttää sukupuolen 
määritykseen syntymää edeltävässä 
diagnosoinnissa ainoastaan, jos määritys 
on lääketieteellisesti 
tarkoituksenmukaista, ja jos on olemassa 
riski vakavasta sukupuoleen liittyvästä 
perinnöllisestä sairaudesta. Poiketen siitä, 
mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, 
tämä koskee myös tuotteita, joita ei ole 
suunniteltu tiettyyn lääketieteelliseen 
tarkoitukseen.
8. Laitteiden käytöstä 
geenitestitarkoitukseen annetut tämän 
artiklan säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita pitämästä voimassa ja 
ottamasta käyttöön tiukempia kansallisia 
säännöksiä terveyden suojeluun tai 
yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Mietintöluonnoksen sanallisesta muodosta poikkeava kohta artiklan 5 kohdassa 
(tarkistus 30). Tämä tarkistus selventää myös 4 a artiklan 4 kohdan tarkoitusta 
varjoesittelijöiden ja asiantuntijoiden kuulemisen jälkeen. On tehtävä selväksi, että 
geneettinen neuvonta ei ole pakollista, mikäli sen tarkoituksena on vain vahvistaa tietty 
diagnoosi, eikä se ole välttämätön myöskään lääkehoitoa ja diagnostiikkaa yhdistävissä 
toimenpiteissä, eikä silloin, jos geneettisen testin tulos on normaali. 

Tarkistus 145
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Laitteen, jota ei saateta markkinoille 
mutta jota käytetään liiketoiminnan 
yhteydessä diagnostisen tai terapeuttisen 
palvelun tarjoamiseksi unioniin 
sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle 

2. Laitteen, jota ei saateta markkinoille 
mutta jota käytetään liiketoiminnan 
yhteydessä diagnostisen tai terapeuttisen 
palvelun tarjoamiseksi unioniin 
sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle 
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tai oikeushenkilölle direktiivin 98/34/EY 
1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen
tietoyhteiskunnan palvelujen avulla tai 
muun viestintävälineen avulla, on oltava 
tämän asetuksen mukainen, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 
terveydenhuoltoalan ammatin 
harjoittamista koskevan kansallisen 
lainsäädännön soveltamista.

tai oikeushenkilölle minkä tahansa
viestintävälineen avulla (myös 
tietoyhteiskunnan palvelujen avulla).

Or. en

Tarkistus 146
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Etäviestintävälineitä tarjoavien 
palveluntarjoajien on asianmukaisen 
toimivaltaisen elimen pyynnöstä 
toimitettava heti tuotteiden etämyyntiä 
harjoittavien toimijoiden tiedot.

Or. pl

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.
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Tarkistus 147
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Markkinoille ei saa saattaa, ottaa 
käyttöön, jakaa, toimittaa ja asettaa 
saataville tuotteita, joiden nimi, merkintä 
tai käyttöohje voi johtaa harhaan tuotteen 
ominaisuuden tai vaikutuksen suhteen
a) ilmoittamalla tuotteelle ominaisuuksia, 
toimintoja ja vaikutuksia, joita sillä ei ole;
b) antamalla virheellinen käsitys, että 
hoito tai taudinmääritys onnistuu 
varmasti tuotteen avulla tai jättämällä 
ilmoittamatta tuotteen käyttötarkoituksen 
mukaiseen tai ennakoitua pidempään 
käyttöön sisältyvästä riskistä;
c) antamalla olettaa, että tuotteella on 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 
ilmoitetun lisäksi muuta käyttöä tai 
ominaisuuksia.
Tuotteiden myynninedistämismateriaali, 
esitykset ja tiedot eivät saa johtaa 
harhaan ensimmäisessä lauseessa 
ilmoitetulla tavalla.

Or. pl

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 148
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 
koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos on tarpeen 
reagoida huolestuttaviin
kansanterveydellisiin ilmiöihin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
luokkaan D kuuluvia laitteita ja 
tarvittaessa lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistäviä laitteita koskevia yhteisiä 
teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

This is shifting the consultation process to the development of Common Technical 
Specifications for companion diagnostics, setting up minimal performance requirements for 
those tests. Those minimal performance requirements would also be available to the users 
ensuring a better transparency of the system. In addition, the consultation of EMA or 
competent authorities for medicinal products would not be appropriate in regard to the 
performance of the IVD tests to be used together with the personalized medicine. None of 
them have the necessary competences and mandate regarding the assessment of the safety and 
performance of those tests.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 149
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Yhteisten teknisten eritelmien 
laadinnassa on oltava mukana eri 
osapuolten tieteellisiä asiantuntijoita.

Or. en

Perustelu

Kun siirrytään kuulemismenettelystä lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistäviä laitteita 
koskevien yhteisten eritelmien kehittämiseen, on varmistettava, että mukana on asiantuntijoita 
kaikista sidosryhmistä. Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistäviä laitteita koskevien yhteisten 
eritelmien kehittämisessä on oltava mukana erityisesti paitsi in vitro -diagnostiikan 
asiantuntijoita myös asiantuntijoita sekä lääkinnällisistä laitteista vastaavista toimivaltaisista 
viranomaisista että Euroopan lääkevirastosta. 

Tarkistus 150
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajien on laadittava tekniset 
asiakirjat, joiden perusteella on voitava 
arvioida, onko laite tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen. Teknisissä 
asiakirjoissa on oltava liitteessä II 
vahvistetut osat.

2. Valmistajien on laadittava tekniset 
asiakirjat, joiden perusteella on voitava 
arvioida, onko laite tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen. Teknisissä 
asiakirjoissa on oltava liitteessä II 
vahvistetut osat ja ne on saatettava yleisön 
saataville.

Or. en

Perustelu

Valmistajien toimittamat tekniset tiedot ja kliininen tutkimusnäyttö on saatettava yleisesti 
saataville kuluttajatuotteiden turvallisuuden ja laadun takaamiseksi.
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Tarkistus 151
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 152
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion 
kielellä tai kielillä, jossa laite saavuttaa 
aiotun käyttäjänsä.

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on oltava helposti ymmärrettäviä ja
toimitettava sen jäsenvaltion kielellä tai 
kielillä, jossa laite saavuttaa aiotun 
käyttäjänsä.

Or. en

Tarkistus 153
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 
tapauksissa valtuutetulle edustajalle.

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille, maahantuojille ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetulle 
edustajalle.

Or. cs

Tarkistus 154
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 
tapauksissa valtuutetulle edustajalle.

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta vastaavalle kansalliselle 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jakelijoille 
ja soveltuvissa tapauksissa valtuutetulle 
edustajalle.

Or. en
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Tarkistus 155
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Jos on syytä olettaa, että in vitro -laitteet 
ovat aiheuttaneet vahinkoa, mahdollisesti 
vahingoittaneet käyttäjää, hänen 
oikeuksiensa perijää, pakollista 
sairausvakuutusta tai muuta kolmatta 
osapuolta, vahinkoa kärsinyt osapuoli voi 
vaatia valmistajalta tai valmistajan 
valtuutetulta edustajalta ensimmäisessä 
lauseessa mainittuja tietoja. 
Jos ensimmäisen lauseen ehdot täyttyvät, 
tämä oikeus saada tietoja koskee myös 
jäsenvaltioiden niitä toimivaltaisia 
viranomaisia, jotka ovat vastuussa 
kyseisten lääkinnällisten laitteiden 
valvonnasta, sekä ilmoitettuja laitoksia, 
jotka ovat antaneet todistuksen 
45 artiklan mukaisesti tai muulla tavoin 
osallistuneet kyseisten lääkinnällisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyyn.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistettaisiin, ettei käyttäjiltä puutu tietoja, jotka mahdollisesti paljastavat in vitro 
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-diagnostiikkaa hyödyntävissä lääkinnällisissä laitteissa havaittuja käyttäjiä vahingoittaneita 
vikoja, uusi oikeus tiedonsaantiin hyödyttäisi laitteiden käyttäjiä.

Tarkistus 156
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle, 
järjestölle tai sairaanhoitolaitokselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota pyynnön esittäjä helposti ymmärtää. 
Niiden on tehtävä toimivaltaisen
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Or. es

Tarkistus 157
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tuotteen valmistaja vastaa tuotteen 
markkinoille saattamista edeltävästä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja 
markkinoille saattamisesta. Mikäli 
valmistajalla ei ole asuin- tai kotipaikkaa 
jäsenvaltiossa, vastuussa on tuotteen 
valtuutettu edustaja. Mikäli valmistaja ei 
ole nimennyt valtuutettua edustajaa tai 
mikäli tuotetta ei ole saatettu markkinoille 
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valmistajan tai valtuutetun edustajan 
vastuulla, vastuussa on tuotteen 
markkinoille saattanut toimija.

Or. pl

Perustelu

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.

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

Tarkistus 158
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Lääkinnällisten laitteiden 
valmistajilla on oltava vakuutus tai 
vakuus, joka riittää kattamaan 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudessa 
ilmenevistä ongelmista terveydelle 
aiheutuneet vahingot.
Valmistajat vastaavat kustannuksista, 
jotka aiheutuvat 
terveydenhuoltojärjestelmälle potilaiden 
sellaisista hoidoista, leikkauksista ja 
diagnostisista toimenpiteistä, jotka ovat 
seurausta terveysviranomaisten tai itse 
valmistajien toteamista lääkinnällisten 
laitteiden vioista tai toimintahäiriöistä.
Valmistajat vastaavat myös niistä 
kustannuksista, jotka vastaavissa 
tilanteissa aiheutuvat tuotteiden takaisin 
vetämisestä, korjaamisesta tai 
vaihtamisesta
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Or. es

Perustelu

Hiljattaiset tapaukset, joissa potilaille istutetuista viallisista rintaimplanteista aiheutui 
korjaaviin leikkauksiin ja muihin seurantatoimenpiteisiin sekä diagnostisiin toimenpiteisiin 
liittyviä kustannuksia, ovat tuoneet ilmi tarpeen laatia oikeudellinen säännös, jonka avulla 
valmistajilta voidaan edellyttää potilaille aiheutuneet vahingot ja 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuneet kustannukset kattava vakuutus.

Tarkistus 159
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Lääkinnällisten laitteiden 
valmistajilla on oltava vakuutus tai 
vakuus, joka riittää kattamaan 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudessa 
ilmenevistä ongelmista terveydelle 
aiheutuneet vahingot.

Or. es

Perustelu

Hiljattaiset tapaukset, joissa potilaille istutetuista viallisista rintaimplanteista aiheutui 
korjaaviin leikkauksiin ja muihin seurantatoimenpiteisiin sekä diagnostisiin toimenpiteisiin 
liittyviä kustannuksia, ovat tuoneet ilmi tarpeen laatia oikeudellinen säännös, jonka avulla 
valmistajilta voidaan edellyttää potilaille aiheutuneet vahingot ja 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuneet kustannukset kattava vakuutus.

Tarkistus 160
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. Valmistajat vastaavat 
kustannuksista, jotka aiheutuvat 
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terveydenhuoltojärjestelmälle potilaiden 
sellaisista hoidoista, leikkauksista ja 
diagnostisista toimenpiteistä, jotka ovat 
seurausta terveysviranomaisten tai itse 
valmistajien toteamista lääkinnällisten 
laitteiden vioista tai toimintahäiriöistä.
Valmistajat vastaavat myös niistä 
kustannuksista, jotka vastaavissa 
tilanteissa aiheutuvat tuotteiden takaisin 
vetämisestä, korjaamisesta tai 
vaihtamisesta

Or. es

Perustelu

Hiljattaiset tapaukset, joissa potilaille istutetuista viallisista rintaimplanteista aiheutui 
korjaaviin leikkauksiin ja muihin seurantatoimenpiteisiin sekä diagnostisiin toimenpiteisiin 
liittyviä kustannuksia, ovat tuoneet ilmi tarpeen laatia oikeudellinen säännös, jonka avulla 
valmistajilta voidaan edellyttää potilaille aiheutuneet vahingot ja 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuneet kustannukset kattava vakuutus.

Tarkistus 161
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
8 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a artikla
Jotta varmistetaan, että vahinkoa 
kärsineet potilaat saavat korvauksensa ja 
vältetään valmistajan maksukyvyttömyys, 
valmistajat on velvoitettava hankkimaan 
riittävän kattava vastuuvakuutus. 

Or. en

Perustelu

Riittävän kattavalla vastuuvakuutuksella varmistettaisiin, että vahinkoa kärsineet potilaat 
saavat heille kuuluvan korvauksen ja että korvausvelvollinen laitteiden valmistaja kykenee 
hoitamaan maksuvelvollisuutensa.
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Tarkistus 162
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Nimeäminen on voimassa vasta kun 
valtuutettu edustaja on hyväksynyt sen 
kirjallisesti, ja sen on käsitettävä ainakin 
kaikki samaan geneeriseen laiteryhmään 
kuuluvat laitteet.

2. Nimeäminen on voimassa vasta kun 
valtuutettu edustaja on hyväksynyt sen 
kirjallisesti.

Or. cs

Tarkistus 163
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla tekniset asiakirjat, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 
43 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan;

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla yhteenvetoa teknisistä 
asiakirjoista, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 
43 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan;

Or. cs

Tarkistus 164
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) että valmistaja on suorittanut 
asianmukaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn;

a) että valmistaja on suorittanut 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn;

Or. cs

Tarkistus 165
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli maahantuoja katsoo tai
maahantuojalla on syytä uskoa, että laite 
ei ole tämän asetuksen vaatimusten 
mukainen, se ei saa saattaa laitetta 
markkinoille ennen kuin laite on saatettu 
vaatimusten mukaiseksi. Mikäli laite
aiheuttaa riskin, maahantuojan on 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle sekä sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle, johon maahantuoja on 
sijoittautunut.

Mikäli maahantuoja katsoo, että laite ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen tai 
aiheuttaa riskin, maahantuojan on 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle sekä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, ja 
saatettava laite markkinoille ainoastaan 
valmistajan suostumuksella.

Or. cs

Tarkistus 166
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Maahantuojien on ilmoitettava 
laitteessa, sen pakkauksessa tai laitteen 
mukana seuraavassa asiakirjassa 
nimensä, rekisteröity toiminimensä tai 

3. Maahantuojien on varmistettava, että 
laite on rekisteröity sähköiseen 
järjestelmään 23 artiklan 2 kohdan 
mukaisesti.
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rekisteröity tavaramerkkinsä sekä 
rekisteröidyn toimipaikkansa osoite, jossa 
ne ovat tavoitettavissa ja josta niiden 
sijainti voidaan todentaa. Niiden on 
varmistettava, ettei lisämerkinnöillä 
peitetä valmistajan merkinnöissä antamia 
tietoja.

Or. cs

Tarkistus 167
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Maahantuojien on varmistettava, että 
sinä aikana, jona laite on niiden 
vastuulla, varastointi- tai 
kuljetusolosuhteet eivät vaaranna laitteen 
vaatimustenmukaisuutta liitteessä I 
vahvistettujen yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten suhteen.

5. Silloin kun se katsotaan laitteeseen 
liittyvien riskien kannalta 
tarkoituksenmukaiseksi, maahantuojien on
tutkittava valitukset, vaatimustenvastaiset 
tuotteet ja tapaukset, joissa tuote 
poistetaan markkinoilta tai liikenteestä, ja 
pidettävä niistä kirjaa sekä tiedotettava 
asiasta valmistajalle, valtuutetulle 
edustajalle ja jakelijoille.

Or. cs

Tarkistus 168
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Laitteen aiheuttamien riskien 
perusteella aiheellisiksi katsotuissa 
tapauksissa maahantuojien on potilaiden 
ja käyttäjien terveyden ja turvallisuuden 
suojaamiseksi suoritettava otantaan 
perustuvia markkinoille saatettujen 

6. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on tiedotettava 
asiasta valmistajalle ja valtuutetulle 
edustajalle. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
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laitteiden testejä, tutkittava valituksia ja 
pidettävä rekisteriä valituksista, 
vaatimustenvastaisista tuotteista ja 
tuotteiden palautusmenettelyistä ja 
markkinoilta poistamisista sekä 
tiedotettava tästä seurannasta 
valmistajalle, valtuutetulle edustajalle ja 
jakelijoille.

maahantuojien on lisäksi viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 43 artiklan mukaisesti, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. cs

Tarkistus 169
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin laite asetetaan saataville 
markkinoilla, jakelijoiden on tarkistettava, 
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Ennen kuin laite asetetaan ensimmäistä 
kertaa saataville markkinoilla, jakelijoiden 
on tarkistettava, että seuraavat vaatimukset 
täyttyvät:

Or. de

Perustelu

Jakelija vastaa toimitusketjussa tuotteen turvallisuudesta. Tuotteen turvallisuus ja 
asiakirjojen täydellisyys ovat valmistajan tai maahantuojan vastuulla.

Tarkistus 170
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

b) tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot;

b) tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot, mikäli ei ole olemassa valmistajan 
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tai maahantuojan 
vaatimustenmukaisuustodistusta;

Or. de

Perustelu

Jakelija vastaa toimitusketjussa tuotteen turvallisuudesta. Tuotteen turvallisuus ja 
asiakirjojen täydellisyys ovat valmistajan tai maahantuojan vastuulla.

Tarkistus 171
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

c) valmistaja on noudattanut 22 artiklassa
ja mahdollinen maahantuoja on 
noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

c) valmistaja ja mahdollinen maahantuoja 
ovat noudattaneet 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Jakelija vastaa toimitusketjussa tuotteen turvallisuudesta. Tuotteen turvallisuus ja 
asiakirjojen täydellisyys ovat valmistajan tai maahantuojan vastuulla.

Tarkistus 172
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jakelija katsoo tai jakelijalla on 
syytä uskoa, että laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, se ei saa 
asettaa laitetta saataville markkinoilla 
ennen kuin laite on saatettu vaatimusten 
mukaiseksi. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
jakelijan on tiedotettava asiasta 

Mikäli jakelija katsoo, että laite ei ole 
tämän asetuksen vaatimusten mukainen tai 
aiheuttaa riskin, jakelijan on tiedotettava 
asiasta valmistajalle ja tämän valtuutetulle 
edustajalle sekä jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, ja 
saatettava laite markkinoille ainoastaan 
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valmistajalle ja soveltuvissa tapauksissa
tämän valtuutetulle edustajalle ja 
maahantuojalle sekä sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, johon 
jakelija on sijoittautunut.

valmistajan suostumuksella.

Or. cs

Tarkistus 173
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava toiminta-alansa puitteissa, 
että tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
toteutetaan kyseisen laitteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 
myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä ero toimitusketjun erilaisten toimijoiden välillä.
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Tarkistus 174
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tämä tekee toimintansa 
sallimissa rajoissa tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen laitteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 
myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei erotella in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
toimitusketjun eri sidosryhmien tehtävänkuvia ja vastuita. Kaikilla jakelijoilla on samat 
velvoitteet, joista osa on käytännössä vaikeasti toteutettavissa. Tämä ehdotus sitoisi 
velvoitteen jakelijan suorittamaan tehtävään. Muutosehdotuksessa sovelletaan 
elintarviketurvallisuudesta annetun asetuksen 18/2002 19 artiklan 2 kohtaa.

Tarkistus 175
Milan Cabrnoch
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä annettava 
kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Tämän velvoitteen katsotaan tulleen 
täytetyksi, kun kyseisen laitteen osalta 
valtuutettu edustaja toimittaa vaaditut 
tiedot soveltuvissa tapauksissa.
Jakelijoiden on tehtävä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla poistetaan niiden markkinoilla 
saataville asettamien laitteiden aiheuttamat 
riskit.

6. Jakelijoiden on tehtävä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla poistetaan niiden markkinoilla 
saataville asettamien laitteiden aiheuttamat 
riskit.

Or. cs

Tarkistus 176
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien yliopistotasoisten
opintojen suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään viiden vuoden 
ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Or. en
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Perustelu

On varmistettava, että kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön tutkintotodistus tai todistus 
on myönnetty riittävän korkea-asteisista opinnoista. Kahden vuoden kokemus alalta ei takaa 
riittävän tasoista ”asiantuntijaosaamista”.

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

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla;

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei ole mainittu kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön koulutuksen tarjoavaa
oppilaitosta. Tämä merkitsee uutta taakkaa yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Tämä on 
välttämätöntä, mutta meidän tulisi säilyttää tilanne sellaisena kuin se on edistyneemmissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 178
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta
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Komission teksti Tarkistus

b) viiden vuoden ammattikokemus in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

b) kymmenen vuoden ammattikokemus in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä sekä 
todistettu kattava tietämys sekä hoitoalalta 
että kyseisestä tuotetyypistä/kyseisistä 
tuotetyypeistä.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viiden vuoden ammattikokemus in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

b) kahden vuoden ammattikokemus in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Direktiivissä ei ole mainittu kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön koulutuksen tarjoavaa
oppilaitosta. Tämä merkitsee uutta taakkaa yrityksille, erityisesti pk-yrityksille. Tämä on 
välttämätöntä, mutta meidän tulisi säilyttää tilanne sellaisena kuin se on edistyneemmissä 
jäsenvaltioissa.

Tarkistus 180
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta
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Komission teksti Tarkistus

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta oikeustieteissä, 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 
vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien yliopistotasoisten
opintojen suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään viiden vuoden 
ammattikokemus in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön tutkintotodistus tai todistus 
on myönnetty riittävän korkea-asteisista opinnoista. Kahden vuoden kokemus alalta ei takaa 
riittävän tasoista ”asiantuntijaosaamista”.

Tarkistus 181
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) viiden vuoden ammattikokemus in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

b) kymmenen vuoden ammattikokemus in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä sekä 
todistettu kattava tietämys sekä hoitoalalta 
että kyseisestä tuotteesta/kyseisistä 
tuotteista.

Or. en
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Tarkistus 182
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. 3 ja 4 kohdan lisävaatimukset eivät 
koske jakelijoita ja tytäryhtiöitä, jotka 
valmistajan puolesta toteuttavat yhden tai 
useampia 2 kohdan a ja b alakohdassa 
mainituista toimista.

Or. en

Perustelu

Valmistajat myyvät tuotteitaan yksittäisissä jäsenvaltioissa tytäryhtiöiden tai jälleenmyyjien 
kautta. Nämä toteuttavat valmistajan toimeksiannosta sopimuksen mukaan myös 14 artiklan 
2 kohdassa mainittuja toimia. Näiden toimien merkintää, niissä käytettäviä menetelmiä ja 
niistä valmistajalle ja viranomaisille tehtäviä ilmoituksia koskevat lisävaatimukset eivät tässä 
tapauksessa ole oikeutettuja ja aiheuttavat huomattavia kustannuksia. 

Tarkistus 183
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
16 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a artikla
CE-merkintä myönnetään sen jälkeen, 
kun CE-merkinnän myöntämisperusteita 
kuvaava tiivistelmä on julkaistu.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten myöntämä CE-merkintä on perusteltava esittämällä tiivistelmässä 
perusteet markkinoille pääsyn myöntämiseen.
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Tarkistus 184
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
III luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

III luku VII luku

Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 
laitteiden ja talouden toimijoiden 
rekisteröinti, tiivistelmä turvallisuudesta ja 
suorituskyvystä, eurooppalainen 
lääkinnällisten laitteiden tietokanta

Laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, 
laitteiden ja talouden toimijoiden 
rekisteröinti, tiivistelmä turvallisuudesta ja 
suorituskyvystä, eurooppalainen 
lääkinnällisten laitteiden tietokanta

Or. en

Tarkistus 185
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Talouden toimijoiden on kyettävä 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson nimeämään laitteiden – lukuun 
ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – osalta

Talouden toimijoiden on kyettävä 
kymmenen vuoden ajanjakson nimeämään 
laitteiden – lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita – osalta

Or. cs

Tarkistus 186
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) kaikki terveysalan laitokset tai 
terveydenhuollon ammattilaiset, joille ne 
ovat toimittaneet laitteen.

c) kaikki järjestöt tai terveydenhuollon 
ammattilaiset, joille ne ovat toimittaneet 
laitteen.
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Or. en

Tarkistus 187
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 
antamisjärjestelmää 
nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 
ajanjakson, jonka on oltava vähintään 
kolme vuotta nimeämisestä;

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 
antamisjärjestelmää 
nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 
ajanjakson, jonka on oltava vähintään viisi 
vuotta nimeämisestä;

Or. en

Perustelu

UDI-järjestelmä on erittäin tärkeä osa uutta säädösjärjestelmää, ja UDI-tunnisteiden 
tarjoajille tulisi varmistaa pysyvämpi asema tehtävässään.

Tarkistus 188
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) yhteensopivuus markkinoilla jo 
olevien lääkinnällisten laitteiden 
tunnistejärjestelmien kanssa.

Or. de

Perustelu

Toiminnan sujuvuuden kannalta on tärkeää, että jäljittämisjärjestelmät ovat teknisesti 
yhteensopivia.

Tarkistus 189
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik
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Ehdotus asetukseksi
22 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

e a) Lääkinnällisten laitteiden parissa 
toimivien sidosryhmien käyttämien 
jäljitettävyysjärjestelmien yhteensopivuus. 

Or. en

Perustelu

Väärennetyistä lääkkeistä annetun direktiivin mukainen sähköinen lääkkeiden aitouden 
varmistusjärjestelmä ollaan todennäköisesti ottamassa käyttöön. On tärkeää, että in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä koskevat järjestelmät ovat 
keskenään yhteensopivia, sillä muussa tapauksessa tämä merkitsee huomattavaa ja ehkä 
hallitsematonta taakkaa näiden tuotteiden toimitusketjun toimijoille.

Tarkistus 190
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
liitteessä V olevassa A osassa.

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 
Avoimuuden ja turvallisen ja tehokkaan 
käytön varmistamiseksi komission on 
saatettava kliinistä validiteettia ja 
soveltuvissa tapauksissa laitteen 
hyödyllisyyttä koskeva tämän hetken 
tutkimusnäyttö käyttäjien saataville.
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
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liitteessä V olevassa A osassa.

Or. en

Perustelu

Komission perustaman sähköisen järjestelmän ensisijaisena tehtävänä on varmistaa, että in 
vitro -laitteiden kliinistä validiteettia ja turvallista toimintaa koskevat tiedot ovat avoimesti ja 
julkisesti saatavilla.

Tarkistus 191
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän
luonnos on toimitettava osana asiakirja-
aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 
laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
40 artiklan mukaisesti.

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava kattava selonteko
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Kattavan 
selonteon luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
40 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 192
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 

1. Luokkiin C ja D luokiteltujen laitteiden 
– lukuun ottamatta suorituskyvyn 
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arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana asiakirja-
aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 
laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
40 artiklan mukaisesti.

arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja suorituskyvystä. Se on 
julkaistava ja esitettävä siten, että aiottu 
käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
40 artiklan mukaisesti. 

Or. en

Tarkistus 193
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio kehittää ja hallinnoi 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed) asetuksen (EU) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] 27 artiklassa säädettyjen 
edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

Komissio kehittää ja hallinnoi 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed) asetuksen (EU) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] 27 artiklassa säädettyjen 
edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti ja varmistaa, että se on yleisesti 
saatavilla.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa täydellinen tuotteiden laatua koskeva avoimuus ja osoittaa niiden 
turvallisuus käytössä, kaikki in vitro -laitteiden turvallisuutta, toimintaa ja mahdollisia 
vaaratekijöitä koskevat olennaiset tiedot on saatettava julkisesti saataville.

Tarkistus 194
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio kehittää ja hallinnoi 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed) asetuksen (EU) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] 27 artiklassa säädettyjen 
edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

Komissio kehittää ja hallinnoi 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa (Eudamed) asetuksen (EU) 
[Ref. of future Regulation on medical 
devices] 27 artiklassa säädettyjen 
edellytysten ja yksityiskohtaisten sääntöjen 
mukaisesti.

Komission on kuultava potilasryhmiä ja 
terveydenhuollon ammattilaisia 
kehittäessään eurooppalaista tietokantaa. 

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tietokanta on pääasiallinen tärkeää kansanterveyttä koskevaa tietoa tarjoava 
portaali. Rekisteröityjä tuotteita, talouden toimijoita, kliinisiä tutkimuksia, 
vaaratilannejärjestelmästä saatuja tietoja ja markkinavalvontatoimia koskevan tiedon on 
oltava sekä suuren yleisön että terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla.

Tarkistus 195
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta – 2 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 alakohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 196
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 
kansallisella viranomaisella on oltava 
käytettävissään riittävästi pätevää 
henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
kuuluvat tehtävät asianmukaisesti.

Ilmoitetuista laitoksista vastaavalla 
kansallisella viranomaisella on oltava 
riittävästi pysyvää ja pätevää omaa
henkilöstöä, jotta se pystyy hoitamaan sille 
kuuluvat tehtävät asianmukaisesti. Tämän 
vaatimuksen noudattamista arvioidaan 
8 kohdassa tarkoitetun vertaisarvioinnin 
avulla.
Erityisesti tuotteisiin liittyviä arviointeja 
suorittavan ilmoitettujen laitosten 
henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 
kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 
todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 
ilmoitettujen laitosten henkilöstön 
pätevyyttä liitteen VI 3.2.5. kohdan 
mukaisesti.
Erityisesti valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditointeja 
suorittavan ilmoitettujen laitosten 
henkilöstön työn auditoinnista vastaavan 
kansallisen viranomaisen henkilöstöllä on 
todistetusti oltava pätevyys, joka vastaa 
ilmoitettujen laitosten henkilöstön 
pätevyyttä liitteen VI 3.2.6. kohdan 
mukaisesti.

Or. en
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Tarkistus 197
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
toimivaltaista viranomaista on kuultava 
kaikista tällaisiin laitteisiin nimenomaisesti 
liittyvistä näkökohdista, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 31 artiklan 
3 kohdan soveltamista.

Jos kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
toimivaltaista viranomaista on kuultava 
kaikista tällaisiin laitteisiin nimenomaisesti 
liittyvistä näkökohdista.

Or. en

Tarkistus 198
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

7. Jäsenvaltioiden on toimitettava
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja 
yleisölle kaikki tiedot menettelyistään, 
jotka koskevat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointia, nimeämistä ja 
ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista 
näihin tietoihin.

Or. en
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Tarkistus 199
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

7. Jäsenvaltioiden on annettava
komissiolle ja muille jäsenvaltioille kaikki 
niiden pyytämä tieto menettelyistään, jotka 
koskevat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointia, nimeämistä ja 
ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista 
näihin tietoihin.

Or. en

Tarkistus 200
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle. Komissio voi 
osallistua arviointiin. Vertaisarvioinnin 
tulokset on ilmoitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 
tuloksista on saatettava julkisesti saataville.

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle 
tarkastettavaksi. Komissio voi osallistua 
arviointiin. Vertaisarvioinnin tulokset on 
ilmoitettava kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle, ja tiivistelmä tuloksista on 
saatettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 201
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 8 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle. Komissio voi 
osallistua arviointiin. Vertaisarvioinnin 
tulokset on ilmoitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 
tuloksista on saatettava julkisesti saataville.

Jäsenvaltioiden on laadittava vuotuinen 
vertaisarviointisuunnitelma, jolla 
varmistetaan asianmukainen tehtäväkierto 
arviointia suorittavien ja arvioinnin 
kohteena olevien viranomaisten välillä, ja 
toimitettava se komissiolle. Komission on 
osallistuttava arviointiin. Vertaisarvioinnin 
tulokset on ilmoitettava kaikille 
jäsenvaltioille ja komissiolle, ja tiivistelmä 
tuloksista on saatettava julkisesti saataville.

Or. en

Tarkistus 202
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI.

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. Tässä 
suhteessa keskeisellä sijalla on oma 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on farmakologista, 
lääketieteellistä ja teknistä tietoa.
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI. Erityisesti liitteen VI 
1.2. kohtaa noudattaen ilmoitetun 
laitoksen organisaation ja toiminnan on 
oltava sellaista, että pystytään turvaamaan 
sen toiminnan riippumattomuus, 
objektiivisuus ja puolueettomuus ja 
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välttämään eturistiriitoja.

Or. en

Tarkistus 203
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos ilmoitettu laitos teettää tiettyjä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyviä tehtäviä alihankintana tai käyttää 
tytäryhtiötä tietyissä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvissä tehtävissä, sen on varmistettava, 
että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 
liitteessä VI esitetyt asiaankuuluvat 
vaatimukset, ja tiedotettava asiasta 
ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 
kansalliselle viranomaiselle.

1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava oma 
pysyvä ja pätevä henkilöstö sekä 
asiantuntemus laitteiden suorituskyvyn 
arviointiin liittyvillä teknisillä aloilla sekä 
lääketieteessä. Niiden pitää voida arvioida 
alihankkijoiden laatua itse.

Alihankintasopimuksia myönnetään 
julkisille tahoille. Sopimuksia voidaan 
myöntää myös ulkoisille asiantuntijoille 
innovatiivisten lääkinnällisten laitteiden 
tai menetelmien arvioimiseksi, jos 
kliininen asiantuntemus on rajoitettua.

Or. en

Tarkistus 204
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos ilmoitettu laitos teettää tiettyjä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyviä tehtäviä alihankintana tai käyttää 
tytäryhtiötä tietyissä 
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vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvissä tehtävissä, sen on varmistettava, 
että alihankkija tai tytäryhtiö täyttää 
liitteessä VI esitetyt asiaankuuluvat 
vaatimukset, ja tiedotettava asiasta 
ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 
kansalliselle viranomaiselle.

Or. en

Tarkistus 205
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Ilmoitettujen laitosten on julkistettava 
luettelo alihankkijoista tai tytäryhtiöistä 
sekä erityistehtävistä, joista ne vastaavat.

Or. en

Tarkistus 206
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 
tai tytäryhtiöllä ainoastaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 
henkilön suostumuksella.

3. Vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä saa teettää alihankintana 
tai tytäryhtiöllä ainoastaan 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
hakeneen oikeushenkilön tai luonnollisen 
henkilön nimenomaisella suostumuksella.

Or. en
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Tarkistus 207
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitettujen laitosten on pidettävä
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen saatavilla
asiakirjat, jotka koskevat alihankkijan tai 
tytäryhtiön pätevyyden tarkistamista sekä 
työtä, jonka se on suorittanut tämän 
asetuksen mukaisesti.

4. Ilmoitettujen laitosten on esitettävä
vähintään kerran vuodessa ilmoitetuista 
laitoksista vastaavalle kansalliselle 
viranomaiselle asiakirjat, jotka koskevat 
alihankkijan tai tytäryhtiön pätevyyden 
tarkistamista sekä työtä, jonka se on 
suorittanut tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 208
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksessa on ilmoitettava 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja laitteet, joiden osalta 
laitos väittää täyttävänsä 
pätevyysvaatimukset, ja sen tukena on 
toimitettava asiakirjat, joilla todistetaan 
liitteessä VI asetettujen vaatimusten 
noudattaminen.

Hakemukseen on liitettävä kuvaus 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä ja laitteista, joiden 
osalta laitos väittää täyttävänsä 
pätevyysvaatimukset, sekä mahdollinen 
kansallisen akkreditointilaitoksen 
myöntämä akkreditointitodistus, josta käy 
ilmi, että vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos täyttää liitteessä VI asetetut 
vaatimukset tai sen tukena on toimitettava 
asiakirjat, joilla todistetaan liitteessä VI 
asetettujen vaatimusten noudattaminen.

Or. en
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Tarkistus 209
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VI olevassa 1 ja 2 jaksossa 
asetettujen organisaatiota koskevien ja 
yleisten vaatimusten sekä laadunhallintaa 
koskevien vaatimusten osalta asiakirja-
aineisto voidaan toimittaa kansallisen 
akkreditointielimen asetuksen (EY) N:o 
765/2008 mukaisesti antaman voimassa 
olevan todistuksen ja sitä koskevan 
arviointiraportin muodossa. 
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen katsotaan täyttävän 
vaatimukset, joita tällaisen 
akkreditointielimen antama todistus 
koskee.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 210
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kaksi asiantuntijaa, jotka 
valitaan sellaisten asiantuntijoiden 
luettelosta, jotka täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arvioinnissa edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii 
tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kolme asiantuntijaa, jotka 
valitaan sellaisten asiantuntijoiden 
luettelosta, jotka täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arvioinnissa edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii 
tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 
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Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 
oltava komission edustaja, joka johtaa 
yhteistä arviointiryhmää.

Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 
oltava komission edustaja, joka johtaa 
yhteistä arviointiryhmää.

Or. en

Perustelu

Jotta varmistettaisiin, että asiantuntijoilla on riittävästi asiantuntemusta, ja että he voivat 
arvioida asiaa läpikotaisin, yhteisessä arviointiryhmässä on oltava vähintään kolme 
asiantuntijaa.

Tarkistus 211
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen ja yhteisen 
arviointiryhmän on 90 päivän kuluessa 
yhteisen arviointiryhmän nimeämisestä 
tarkasteltava 29 artiklan mukaisen 
hakemuksen mukana toimitettua asiakirja-
aineistoa ja käytävä paikan päällä 
arvioimassa hakemuksen esittänyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ja 
asianmukaisissa tapauksissa sen unionissa 
tai unionin ulkopuolella sijaitsevat 
tytäryhtiöt tai alihankkijat, joiden on 
tarkoitus osallistua 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointiprosessiin. Tällaisessa paikan 
päällä tehtävässä arvioinnissa ei käsitellä 
vaatimuksia, joiden osalta hakemuksen 
esittänyt vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos on saanut 29 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kansallisen 
akkreditointielimen antaman todistuksen, 
ellei 30 artiklan 3 kohdassa mainittu 
komission edustaja vaadi kyseistä paikan 
päällä tehtävää arviointia.

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen ja yhteisen 
arviointiryhmän on 90 päivän kuluessa 
yhteisen arviointiryhmän nimeämisestä 
tarkasteltava 29 artiklan mukaisen 
hakemuksen mukana toimitettua asiakirja-
aineistoa ja käytävä paikan päällä 
arvioimassa hakemuksen esittänyt 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos ja 
asianmukaisissa tapauksissa sen unionissa 
tai unionin ulkopuolella sijaitsevat 
tytäryhtiöt tai alihankkijat, joiden on 
tarkoitus osallistua 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointiprosessiin. Tällaisessa paikan 
päällä tehtävässä arvioinnissa ei käsitellä 
vaatimuksia, joiden osalta hakemuksen 
esittänyt vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitos on saanut 29 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetun kansallisen 
akkreditointielimen antaman todistuksen, 
ellei 30 artiklan 3 kohdassa mainittu 
yhteisen arviointiryhmän jäsen vaadi 
kyseistä paikan päällä tehtävää arviointia.
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Or. en

Tarkistus 212
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan, ettei laitos täytä liitteessä VI 
asetettuja vaatimuksia, havainnot on 
käsiteltävä arviointiprosessin aikana ja 
niistä on keskusteltava ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisen ja yhteisen arviointiryhmän 
kesken, jotta voidaan päästä 
yhteisymmärrykseen hakemuksen 
arvioinnista. Eriävät näkemykset on 
esitettävä vastaavan kansallisen 
viranomaisen arviointikertomuksessa.

Jos havaitaan, ettei hakijan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava laitos täytä liitteessä VI asetettuja 
vaatimuksia, havainnot on käsiteltävä 
arviointiprosessin aikana ja niistä on 
keskusteltava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen ja 
yhteisen arviointiryhmän kesken.
Kansallisen viranomaisen on esitettävä 
arviointikertomuksessa toimet, jotka se 
toteuttaa varmistaakseen, että hakijan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava elin täyttää liitteessä VI asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 213
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
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kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka
asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä.

kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva sitova suositus. 
Asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
kaikilta osin noudatettava tätä sitovaa 
suositusta tehdessään päätöstä ilmoitetun 
laitoksen nimeämisestä

Or. en

Tarkistus 214
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka
asianomaisen kansallisen viranomaisen 
on otettava asianmukaisesti huomioon 
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä.

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 
näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus. 
Asianomaisen kansallisen viranomaisen 
on tehtävä päätöksensä ilmoitetun 
laitoksen nimeämisestä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän 
suosituksen perusteella. Jos päätös 
poikkeaa suosituksesta, kansallisen 
viranomaisenon esitettävä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle kaikki 
tarvittavat perustelut.

Or. en

Tarkistus 215
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
ainoastaan sellaisia 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, 
jotka täyttävät liitteessä VI asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 216
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on vastuussa 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä 
muiden tuotteiden kuin in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
toimivaltaisen viranomaisen on ennen 
ilmoittamista annettava myönteinen 
lausunto ilmoituksesta ja sen 
soveltamisalasta.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 217
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 5 kohta



AM\935941FI.doc 93/104 PE510.740v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmoituksen mukana on toimitettava 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen lopullinen 
arviointikertomus, yhteisen 
arviointiryhmän lausunto ja lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän suositus. Jos 
ilmoittava jäsenvaltio ei noudata
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositusta, sen on 
esitettävä asianmukaisesti perustellut syyt 
tähän.

5. Ilmoituksen mukana on toimitettava 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen lopullinen 
arviointikertomus, yhteisen 
arviointiryhmän lausunto ja lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän sitova 
suositus. Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole 
samaa mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suosituksen kanssa, 
se voi esittää mielipiteelleen 
asianmukaisen perustelun, joka 
julkistetaan. 

Or. en

Tarkistus 218
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 
vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä. 
Tällöin komission on tuotava asia 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi. 
Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 
mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 
vaatia lausuntoa komissiolta.

8. Mikäli jäsenvaltio tai komissio esittää 
vastalauseita 7 kohdan mukaisesti, 
ilmoituksen voimaantuloa on lykättävä 
välittömästi. Tällöin komission on tuotava 
asia lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän käsiteltäväksi 
15 päivän kuluessa 7 kohdassa tarkoitetun 
määräajan päättymisestä. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
asianomaisia osapuolia kuultuaan 
annettava lausuntonsa 28 päivän kuluessa 
siitä, kun asia on tuotu sen käsiteltäväksi. 
Jos ilmoittava jäsenvaltio ei ole samaa 
mieltä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän lausunnosta, se voi 
vaatia lausuntoa komissiolta.

Or. en
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Tarkistus 219
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio julkaisee luettelon laitoksista, 
jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 
mukaan luettuina laitoksille annetut 
tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 
on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 
pitämisestä ajan tasalla.

2. Komissio julkaisee luettelon laitoksista, 
jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 
mukaan luettuina laitoksille annetut 
tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 
on ilmoitettu sekä kaikki 31 artiklan 
5 kohdassa määritellyt 
ilmoittamismenettelyä koskevat asiakirjat. 
Komissio huolehtii luettelon pitämisestä 
ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 220
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio julkaisee luettelon laitoksista, 
jotka on ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, 
mukaan luettuina laitoksille annetut 
tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 
on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 
pitämisestä ajan tasalla.

2. Komission on saatettava helposti 
saataville luettelo laitoksista, jotka on 
ilmoitettu tämän asetuksen nojalla, mukaan 
luettuina laitoksille annetut 
tunnistenumerot ja toimet, joita varten ne 
on ilmoitettu. Komissio huolehtii luettelon 
pitämisestä ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 221
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 1 kohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitettujen laitosten on viipymättä 
tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle 
kaikista muutoksista, etenkin niiden 
henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 
alihankkijoita koskevista muutoksista, 
jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 
asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 
niiden kykyyn toteuttaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt niiden 
nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 
laitteiden osalta.

Ilmoitettujen laitosten on viipymättä ja 
viimeistään 15 päivän kuluessa
tiedotettava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle
kaikista muutoksista, etenkin niiden 
henkilöstöä, toimitiloja, tytäryhtiöitä tai 
alihankkijoita koskevista muutoksista, 
jotka voivat vaikuttaa liitteessä VI 
asetettujen vaatimusten täyttymiseen ja 
niiden kykyyn toteuttaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt niiden 
nimeämisvaltuutuksen piiriin kuuluvien 
laitteiden osalta.

Or. en

Tarkistus 222
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 
viipymättä niiden oman tai toisen 
jäsenvaltion viranomaisen tai komission 
esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 
niiden suorittamia 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 
jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 
valvottava, että toisen jäsenvaltion 
viranomaisten tai komission esittämiin 
pyyntöihin vastataan, jollei vastaamatta 
jättämiselle ole oikeutettua perustetta; 
tällöin kumpikin osapuoli voi kuulla 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää. Ilmoitettu laitos tai 
ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen voi vaatia, että 

2. Ilmoitettujen laitosten on vastattava 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa niiden oman tai toisen 
jäsenvaltion viranomaisen tai komission 
esittämiin pyyntöihin, jotka koskevat 
niiden suorittamia 
vaatimustenmukaisuuden arviointeja. Sen 
jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, on 
valvottava, että toisen jäsenvaltion 
viranomaisten tai komission esittämiin 
pyyntöihin vastataan. Jos vastaamatta 
jättämiseen on oikeutettu peruste, 
ilmoitettujen laitosten on selitettävä syyt 
siihen, ja niiden on kuultava 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää, joka antaa tämän 
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toisen jäsenvaltion viranomaisille tai 
komissiolle toimitettuja tietoja on 
käsiteltävä luottamuksellisina.

jälkeen suosituksen. Ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisen on noudatettava 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositusta.

Or. en

Tarkistus 223
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
valvontatoimistaan komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vähintään kerran vuodessa. 
Raportissa on oltava tiivistelmä, joka on 
asetettava julkisesti saataville.

5. Jäsenvaltioiden on raportoitava 
valvontatoimistaan komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vähintään kerran vuodessa. 
Vuosikertomus on saatettava julkisesti 
saataville.

Or. en

Tarkistus 224
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on todennut, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 
liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 
se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 
on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 
määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 
peruutettava se kokonaan tai osittain 
riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 
tai velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisen vakavuudesta. Määräaikainen 

Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on todennut, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 
liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 
se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 
on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 
määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 
peruutettava se kokonaan tai osittain 
riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 
tai velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisen vakavuudesta. Ilmoitusta 
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peruutus voi kestää enintään yhden 
vuoden, ja sen voi uusia kerran 
samanpituiseksi ajanjaksoksi. Jos 
ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on peruutettava 
ilmoitus kokonaan.

koskeva määräaikainen peruutus on 
voimassa, kunnes päätös peruutuksen 
mitätöinnistä on saapunut lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle. 
Päätöksen on oltava 30 artiklan 3 ja 
4 kohdassa kuvatun menetelmän 
mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän suorittaman arvion 
mukainen. Jos ilmoitettu laitos on 
lopettanut toimintansa, ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisen on peruutettava ilmoitus 
kokonaan.

Or. en

Perustelu

Yhteisen arviointiryhmän ja lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän on tehokkaasti 
valvottava ilmoitettujen laitosten työtä. Ilmoitettuja laitoksia koskevan määräaikaisen 
peruutuksen mitätöintiä koskevan vastuun myöntäminen lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle parantaa valvontaa.

Tarkistus 225
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 
määräajaksi, rajoittamisesta tai 
peruuttamisesta kokonaan.

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä ja 
viimeistään 10 päivän kuluessa
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 
määräajaksi, rajoittamisesta tai 
peruuttamisesta kokonaan.

Or. en

Tarkistus 226
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa ja viimeistään 30 päivää raportin 
julkaisemisen jälkeen. Jos ilmoitettu laitos 
ei noudata kehotusta määritellyn 
ajanjakson kuluessa tai jos se on lopettanut 
toimintansa, ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

Or. en

Tarkistus 227
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 
ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 
kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 
tehtävät, on viipymättä ilmoitettava asiasta 

Viranomaisen tai ilmoitetun laitoksen, joka 
ottaa hoitaakseen ilmoitusmuutoksen 
kohteena olevan ilmoitetun laitoksen 
tehtävät, on viipymättä ja viimeistään 
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komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 
ilmoitetuille laitoksille.

10 päivän kuluessa ilmoitettava asiasta 
komissiolle, muille jäsenvaltioille ja muille 
ilmoitetuille laitoksille.

Or. en

Tarkistus 228
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3. Mikäli komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei enää täytä sen ilmoittamiselle 
asetettuja vaatimuksia, se tiedottaa asiasta 
ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja 
pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan 
luettuina tarvittaessa ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 
tai peruuttaminen kokonaan.

3. Mikäli komissio kuultuaan 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää päättää, että 
ilmoitettu laitos ei enää täytä sen 
ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se 
tiedottaa asiasta ilmoituksen tehneelle 
jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, 
mukaan luettuina tarvittaessa ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 
tai peruuttaminen kokonaan 34 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Yhteisen arviointiryhmän ja lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmän on tehokkaasti 
valvottava ilmoitettujen laitosten työtä. Ilmoitettuja laitoksia koskevan määräaikaisen 
peruutuksen mitätöintiä koskevan vastuun myöntäminen lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle parantaa valvontaa.

Tarkistus 229
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
asetuksen [Ref. of future Regulation on 
medical devices] 39 artiklassa tarkoitetussa 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Yhteistyössä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa komissio 
varmistaa, että ilmoitettujen laitosten 
välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
asetuksen [Ref. of future Regulation on 
medical devices] 39 artiklassa tarkoitetussa 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, jossa sekä ilmoitetut laitokset 
keskenään että ilmoitetut laitokset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat jakaa kokemuksia.

Tarkistus 230
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
asetuksen [Ref. of future Regulation on 
medical devices] 39 artiklassa tarkoitetussa 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
asetuksen [Ref. of future Regulation on 
medical devices] 39 artiklassa tarkoitetussa 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä. Ryhmä kokoontuu 
säännöllisesti ja vähintään kaksi kertaa 
vuodessa.

Or. en

Tarkistus 231
Rebecca Taylor
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Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ryhmä kokoontuu vähintään kuuden 
kuukauden välein.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, ja sen on oltava komission ja 
toimivaltaisten viranomaisten tarkastettavissa. Koordinointiryhmän kokoontumistiheyttä 
koskeva vähimmäisvaatimus on määriteltävä tekstissä.

Tarkistus 232
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tai lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi vaatia minkä 
tahansa ilmoitetun laitoksen 
osallistumista.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, ja sen on oltava komission ja 
toimivaltaisten viranomaisten tarkastettavissa. On tehtävä selväksi, että osallistuminen on 
pakollista, jos komissio tai lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä sitä vaatii.

Tarkistus 233
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 2 c kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksillä 
hyväksyä toimenpiteitä, joilla 
määritellään tämän artiklan mukaisen 
ilmoitetuista laitoksista koostuvan 
koordinointiryhmän toimintaa koskevat 
säännöt. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 84 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän on oltava tehokas keskustelufoorumi, jossa sekä ilmoitetut laitokset 
keskenään että ilmoitetut laitokset ja toimivaltaiset viranomaiset voivat jakaa kokemuksia. 
Koordinointiryhmän toimintaa koskevia sääntöjä on kehitettävä täytäntöönpanosäädöksillä.

Tarkistus 234
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Maksut Kansallisten viranomaisten toimista 
perittävät maksut

Or. en

Tarkistus 235
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
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vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti.

vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti. Maksujen on oltava 
vertailukelpoisia eri jäsenvaltioissa ja 
niiden suuruus on julkistettava.

Or. en

Tarkistus 236
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
38 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen rakenne ja taso, 
ottaen huomioon ihmisten terveyden ja 
turvallisuuden suojaamista, innovoinnin 
tukemista ja kustannustehokkuutta 
koskevat tavoitteet. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 
etunäkökohtiin, jotka ovat saaneet 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen akkreditointielimen antaman 
todistuksen, sekä niiden ilmoitettujen 
laitosten etunäkökohtiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa vahvistetaan 1 kohdassa 
tarkoitettujen maksujen rakenne ja 
vertailukelpoinen taso, ottaen huomioon 
ihmisten terveyden ja turvallisuuden 
suojaamista, innovoinnin tukemista ja 
kustannustehokkuutta koskevat tavoitteet 
sekä tarve luoda yhtäläiset 
toimintaedellytykset kaikissa 
jäsenvaltioissa. Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä niiden ilmoitettujen laitosten 
etunäkökohtiin, jotka ovat saaneet 
29 artiklan 2 kohdassa tarkoitetun 
kansallisen akkreditointielimen antaman 
todistuksen, sekä niiden ilmoitettujen 
laitosten etunäkökohtiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä pieniä ja keskisuuria yrityksiä.

Or. en
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Tarkistus 237
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
38 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

38 a artikla
Ilmoitettujen laitosten 

vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista perimien maksujen 

avoimuus
1. Jäsenvaltioiden on annettava 
säännöksiä ilmoitettujen laitosten 
vakiomaksuista.
2. Maksujen on oltava vertailukelpoisia 
eri jäsenvaltioissa. Komissio esittää 
maksujen vertailukelpoisuuden 
saavuttamista koskevia suuntaviivoja 
24 kuukauden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta.
3. Jäsenvaltioiden on esitettävä 
komissiolle vakiomaksujaan koskeva 
luettelo.
4. Kansallisen viranomaisen on 
varmistettava, että ilmoitetut laitokset 
julkistavat vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimista perittävien maksujen 
luettelot.

Or. en


