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Muudatusettepanek 146
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Volitus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

võttes arvesse 2010. aasta direktiivi 
teravate instrumentide põhjustatud 
vigastuste ärahoidmise kohta, millega 
tagatakse mitte ainult patsientide, vaid ka 
kasutajate ohutus, 

Or. en

Muudatusettepanek 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1 a) Uute meditsiiniseadmete 
patsientidele kiiresti kättesaadavaks 
tegemine ei tohi kunagi toimuda 
patsientide ohutuse tagamise arvelt.

Or. en

Selgitus

Vastavalt Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta resolutsioonile (2012/2621(RSP)) 
Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud defektsete silikoongeeliga rinnaimplantaatide kohta ja 
viidates Hippokratese vande esimesele põhimõttele, mille kohaselt ei tohi meditsiinitöötaja 
patsienti kahjustada ega vigastada.

Muudatusettepanek 148
Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3 a) Meditsiiniseadmete valdkonnas 
tegutsevad aktiivselt ka paljud VKEd. 
Valdkonna reguleerimisel tuleb seda 
arvestada patsientide tervise ja ohutuse 
seisukohalt.

Or. en

Muudatusettepanek 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Käesoleva määruse reguleerimisala 
tuleks selgelt piiritleda liidu muude 
ühtlustavate õigusaktide suhtes, mis 
käsitlevad selliseid tooteid nagu in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmed, ravimid, 
kosmeetikatooted ja toit. Seepärast tuleks 
muuta Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 
178/2002, millega sätestatakse toidualaste 
õigusnormide üldised põhimõtted ja 
nõuded, asutatakse Euroopa 
Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu 
ohutusega seotud menetlused, et arvata 
meditsiiniseadmed selle reguleerimisalast 
välja.

(7) Käesoleva määruse reguleerimisala 
tuleks selgelt piiritleda liidu muude 
ühtlustavate õigusaktide suhtes, mis 
käsitlevad selliseid tooteid nagu in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmed, ravimid, 
kosmeetikatooted ja toit. Kuna mõnel 
juhul on raske eristada 
meditsiiniseadmeid ja kosmeetikatooteid, 
ravimeid ja toiduaineid, tuleb igal juhul 
kohaldada rangeimaid õigusnorme.

Or. en

Muudatusettepanek 150
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7) Olukorras, kus tootele tootja poolt ette 
nähtud sihtotstarve ei ole selle kasutamine 
meditsiinilistel eesmärkidel, ei saa nõuda, 
et seade oleks tunnustatud 
meditsiiniseade, samuti ei saa toodet 
kasutada konkreetse meditsiiniseadme 
tarvikuna, kui see ei ole tootja poolt ette 
nähtud või kui tootja ei saa 
meditsiiniseadme sihtotstarbe muutmisele 
kaasa aidata.

Or. en

Muudatusettepanek 151
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(7 a) Arvesse tuleks võtta Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 
2010. aasta direktiivi 2010/63/EL 
teaduslikel eesmärkidel kasutatavate 
loomade kaitse kohta, mille kohaselt 
selgroogsete loomadega tehtavad katsed 
tuleb asendada, piirata või täiustada.

Or. en

Selgitus
Kõnealuse direktiivi artikli 4 lõikes 1 on sätestatud järgmine: „Liikmesriigid tagavad, et 
võimaluse korral valitakse katse asemel teaduslikult rahuldav meetod või katsestrateegia, 
milles elusloomi ei kasutata”.

Muudatusettepanek 152
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas 
toode kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadme 
tarviku määratluse alla. Kuna teatavatel 
juhtudel on meditsiiniseadmeid ja 
kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus 
toote õigusliku staatuse kohta.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 153
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadme 
tarviku määratluse alla. Kuna teatavatel 
juhtudel on meditsiiniseadmeid ja 
kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon vajaduse korral
juhtumipõhiselt otsustada, kas toode 
kuulub meditsiiniseadme või 
meditsiiniseadme tarviku määratluse alla, 
näiteks kui sama toodet käsitlevad
riiklikul tasandil vastu võetud otsused on 
liikmesriigiti erinevad. Kuna teatavatel 
juhtudel on meditsiiniseadmeid ja 
kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
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(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 154
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadme 
tarviku määratluse alla. Kuna teatavatel 
juhtudel on meditsiiniseadmeid ja 
kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadme 
tarviku määratluse alla. Õiguskindlust 
silmas pidades tuleks sellise otsuse 
tegemiseks kindlaks määrata selged 
põhjused ning otsuse langetamisel 
konsulteerida asjaomase tootjaga. Kuna 
teatavatel juhtudel on meditsiiniseadmeid 
ja kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

Or. de

Muudatusettepanek 155
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon juhtumipõhiselt 
otsustada, kas toode kuulub 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadme 
tarviku määratluse alla. Kuna teatavatel 
juhtudel on meditsiiniseadmeid ja 
kosmeetilisi tooteid üksteisest raske 
eristada, tuleks Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 30. novembri 2009. aasta 
määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

(8) Liikmesriigid peaksid juhtumipõhiselt 
vastutama selle otsustamise eest, kas toode 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse või mitte. Vajaduse 
korral võib komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja nõukoguga juhtumipõhiselt otsustada, 
kas toode kuulub meditsiiniseadme või 
meditsiiniseadme tarviku määratluse alla. 
Kuna teatavatel juhtudel on 
meditsiiniseadmeid ja kosmeetilisi tooteid 
üksteisest raske eristada, tuleks Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 30. novembri 2009. 
aasta määrusesse nr 1223/2009 
(kosmeetikatoodete kohta) lisada ka 
võimalus teha kogu ELi hõlmav otsus toote 
õigusliku staatuse kohta.

Or. de

Selgitus

Komisjon ei tohiks üksinda selle üle otsustada, millisesse klassi toode kuulub. Võimalike 
probleemide tekkimisel on siinkohal vaja täpseid nõuandeid.

Muudatusettepanek 156
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(11 a) Reguleerimata mitteinvasiivsed 
meditsiiniseadmed, näiteks 
mittekorrigeerivad kontaktläätsed 
kosmeetilistel eesmärkidel, võivad 
põhjustada terviseprobleeme, näiteks 
mikroobset keratiiti, kui neid toodetakse 
või kasutatakse valesti. Neid tooteid 
kasutavate tarbijate ohutuse huvides tuleb 
kehtestada asjakohased ohutusstandardid. 
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Or. en

Muudatusettepanek 157
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Veredoonorluse ja vereravi 
eesmärgil kasutatavad tooted peavad 
vastama Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2002/98/EÜ (millega kehtestatakse 
inimvere ja verekomponentide kogumise, 
analüüsimise, töötlemise, säilitamise ja 
jaotamise kvaliteedi- ja ohutusnõuded 
ning muudetakse direktiivi 2001/83/EÜ) 
nõuetele.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete suhtes, mis on selles valdkonnas heaks kiidetud ja mida selles valdkonnas 
kasutatakse, kohaldatakse kuut täiendavat ELi õiguslikku alust. Neis on sageli esitatud 
kõrgemad nõudmised kui käesolevas määruses. Neid standardeid ei tohi alandada.

Muudatusettepanek 158
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 12 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a) Ilukirurgia reklaamimist tuleks 
paremini reguleerida, et tagada 
patsientide igakülgne teavitamine sellega 
kaasnevatest riskidest ja kasulikkusest. 
Eelkõige peaksid liikmesriigid kaaluma 
kosmeetiliste implantaatide reklaami 
keelustamist, nagu seda on juba teinud 
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Prantsusmaa ja Belgia.

Or. en

Selgitus

Ilukirurgia, näiteks rinnaimplantaatide reklaamimine, hajutab sekkumisriski teadvustamist.
Mõned liikmesriigid on keelanud ilukirurgia reklaamimise ja retseptiravimite reklaamimine
on ELis juba keelatud.

Muudatusettepanek 159
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus. 
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil. 
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis võivad kanduda
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus. 
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu
ja rahvusvahelisel tasandil. 
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis on ette nähtud
inimorganismi kandumiseks, ja nende
suhtes peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

Or. en

Muudatusettepanek 160
Zofija Mazej Kukovič
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus.
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil.
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis võivad kanduda 
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus.
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil.
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse 
nanopartikleid, mis võivad kanduda 
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus ja 
samasugused standardid.

Or. sl

Muudatusettepanek 161
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus. 
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 

(13) Meditsiiniseadmetes kasutatavate 
nanomaterjalidega seotud riskide ja kasu 
seisukohast valitseb teaduslik ebakindlus. 
Tervisekaitse kõrge taseme, kaupade vaba 
liikumise ja tootjatele õiguskindluse 
tagamiseks on vaja võtta kasutusele ühtne 
nanomaterjalide määratlus, mis põhineb 
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komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil. 
Meditsiiniseadmete kavandamisel ja 
tootmisel peaksid tootjad olema eriti 
tähelepanelikud, kui kasutatakse
nanopartikleid, mis võivad kanduda
inimorganismi, ja nende seadmete suhtes 
peaks kehtima kõige rangem 
vastavushindamismenetlus.

komisjoni 18. oktoobri 2011. aasta 
soovitusel 2011/696/EL (nanomaterjali 
määratluse kohta), tehes seda vajaliku 
paindlikkusega, et kohandada kõnealust 
määratlust teaduse ja tehnika arenguga ja 
sellest tuleneva regulatiivse arenguga liidu 
ja rahvusvahelisel tasandil. Kui tootjad 
kasutavad nanopartikleid, mis hakkavad 
soovitult kanduma inimorganismi, peaksid 
nad nende seadmete kavandamisel, 
tootmisel ja vastavusmenetluses järgima 
kasutatud nanomaterjali ja selle 
asjaomases tootegrupis kasutamisega 
seoses täiendavaid olulisi nõudeid ning 
olema eriti tähelepanelikud, ja nende 
seadmete suhtes peaks kehtima kõige 
rangem vastavushindamismenetlus.

Or. de

Selgitus

Paljud meditsiiniseadmed sisaldavad nanomaterjali, kuid ei ole patsiendi jaoks ohtlikud. 
Nanomaterjaliga meditsiiniseadmete klassifitseerimisel tuleks seega arvesse võtta 
nanomaterjali soovitud mõju.

Muudatusettepanek 162
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 13 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(13 a) Inimpäritolu ainete kogumiseks ja
nende raviotstarbeliseks kasutamiseks 
mõeldud meditsiiniseadmete kvaliteet ja 
ohutus peab vastama Euroopa Liidu
rahvatervist käsitlevates õigusaktides
nõutud miinimumstandarditele, 
sealhulgas Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 27. jaanuari 2003. aasta 
direktiivi 2002/98/EÜ (millega 
kehtestatakse inimvere ja 
verekomponentide kogumise, uurimise, 
töötlemise, säilitamise ja jaotamise 
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kvaliteedi- ja ohutusnõuded) 
miinimumnõuetele ja järgnevatele
täiendavatele direktiividele.

Or. en

Selgitus

Vere kogumiseks, säilitamiseks, uurimiseks ja töötlemiseks kasutatavad meditsiiniseadmed,
näiteks afereesi tegemiseks kasutatavad seadmed, peavad juba praegu vastama kuue 
täiendava ELi rahvatervist käsitleva õigusakti normidele. Kehtivate õigusaktidega on tagatud, 
et verd ja verekomponente töötlevatest seadmetest saadava materjali kvaliteet on kõrge, kuna
seadmed ise peavad juba nüüd vastama rangetele patsiendi ohutuse ja kontrolli standarditele.

Muudatusettepanek 163
Sirpa Pietikäinen

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 19 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19 a) Tuleb tagada, et eri tootjate 
toodetud rohkem kui ühest siirdatavast 
osast koosnevate seadmete, näiteks 
puusaliigese implantaatide erinevad osad 
sobivad omavahel kokku, et vältida 
seadme funktsionaalsete osade 
asendamist ja seega patsiente ohustavaid 
tarbetuid riske ja ebamugavust. Komisjon 
peaks uurima vajadust võtta täiendavaid 
meetmeid, et tagada eri tootjate 
puusaliigese implantaatide samaväärsete 
osade kokkusobivus, arvestades, et 
puusaliigeseid vahetatakse kõige 
sagedamini vanematel inimestel, kelle 
terviserisk on suurem.

Or. en

Muudatusettepanek 164
Zofija Mazej Kukovič



PE510.741v01-00 14/91 AM\935943ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(24) Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
eri osades sätestatud erikohustusi, on 
asjakohane sätestada erinevate ettevõtjate, 
sealhulgas importijate ja levitajate üldised 
kohustused uues toodete turustamise 
õigusraamistikus sätestatu kohaselt, et 
parandada õigusnõuete mõistmist ja et 
asjaomased ettevõtjad saaksid seega 
paremini õigusnorme täita.

(24) Ilma et see piiraks käesoleva määruse 
eri osades sätestatud erikohustusi, on 
asjakohane sätestada erinevate ettevõtjate, 
sealhulgas importijate ja levitajate üldised 
kohustused uues toodete turustamise 
õigusraamistikus sätestatu kohaselt, et 
parandada õigusnõuete mõistmist ja et 
asjaomased ettevõtjad saaksid seega 
paremini õigusnorme täita. Tuleks 
kehtestada tingimused, mis võimaldaksid 
arukalt spetsialiseerunud väikestele ja 
keskmise suurusega ettevõtjatele lihtsama 
juurdepääsu kõnealusele turule.

Or. sl

Muudatusettepanek 165
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Selleks et tagada patsiendile hüvitis 
meditsiiniseadme tõttu tekkinud vigastuse 
korral, kaasa arvatud tootja võimaliku 
maksejõuetuse korral, ja ravikulude 
tasumise kohustus, on tootjad kohustatud 
võtma vastutuskindlustuse minimaalses 
asjakohases ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Selleks et tagada patsiendile hüvitis 
meditsiiniseadme tõttu tekkinud vigastuse 
korral, kaasa arvatud tootja võimaliku 
maksejõuetuse korral, on tootjad 
kohustatud võtma vastutuskindlustuse 
minimaalses asjakohases ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 25 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25 a) Selleks et tagada patsiendile 
mistahes kahjude hüvitamine ja vältida
tootja maksevõimetust, on tootjad 
kohustatud võtma vastutuskindlustuse 
minimaalses asjakohases ulatuses.

Or. en

Selgitus

Vastutuskindlustus minimaalses asjakohases ulatuses tagab patsiendile hüvitise 
meditsiiniseadme tõttu tekkinud vigastuse korral, kaasa arvatud tootja võimaliku 
maksejõuetuse korral, ja ravikulude tasumise kohustuse.

Muudatusettepanek 168
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 27 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27 a) Kvalifitseeritud töötajale kehtivad 
kvalifikatsiooni miinimumtaseme, 
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sealhulgas hariduse, kogemuse ja 
professionaalse registreeritud 
ametinimetuse nõuded. Üheks 
kutsetaseme registreerimise näiteks, eriti 
inseneride puhul, oleks kvalifitseeritud 
töötaja kutsepädevuse tunnustamine 
vastavalt ELi hõlmava kvalifitseeritud 
inseneride registri Eur Ing riiklikele 
nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 169
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 

(31) Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 
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tootjana. tootjana. Ühekordselt kasutatavate 
kirurgiliste implantaatide ja ühekordselt 
kasutatavate invasiivsete 
kirurgiaseadmete taastöötlemine on 
keelatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 170
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, 
mis on asutatud komisjoni 5. augusti 
2008. aasta otsusega 2008/721/EÜ, 
millega luuakse teaduskomiteede ja 
ekspertide nõuandev struktuur 
tarbijaohutuse, rahvatervise ja 
keskkonnaga seotud valdkondades ning 
tunnistatakse kehtetuks otsus 
2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 2010. 
aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast 
tuleks taastöötlejat käsitada taastöödeldud 
seadme tootjana.

(31) Selleks et järgida direktiivis 
2008/98/EÜ kehtestatud jäätmekäitluse 
põhimõtteid, peavad kõik seadmed olema 
reeglina korduvkasutatavad ja reegli 
erandi korral peab tootja seda 
asjakohaselt põhjendama, esitades 
piisavad patsiendi või kasutaja ohutusega 
seotud teaduslikud tõendid.

Or. en
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Selgitus

Ühekordse kasutusega meditsiiniseadmed kujutavad endast suurt hulka jäätmeid, mis on
mõnikord mürgised. Seejärel lisatakse tootmiskuludele keskkonnakaitse- ja jäätmekäitluse
kulud, samuti seadmete kasutuslubade ja tarnekulud, mis on säästva tervishoiusüsteemi 
põhimõtetega vastuolus.

Muudatusettepanek 171
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 
tootjana.

Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 
tootjana. Selliseid ühekordselt 
kasutatavaid seadmeid, mille puhul on 
eelnevalt teada turvarisk, ei taastöödelda. 
Esitatakse loetelu seadmete kohta, mis 
põhjustavad nimetatud riski.
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Or. cs

Muudatusettepanek 172
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31) Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 
tootjana.

(31) Järeldustes, mille tekkivate ja hiljuti 
avastatud terviseriskide teaduskomitee, mis 
on asutatud komisjoni 5. augusti 2008. 
aasta otsusega 2008/721/EÜ, millega 
luuakse teaduskomiteede ja ekspertide 
nõuandev struktuur tarbijaohutuse, 
rahvatervise ja keskkonnaga seotud 
valdkondades ning tunnistatakse kehtetuks 
otsus 2004/210/EÜ, tegi oma 15. aprilli 
2010. aasta arvamuses ühekordseks 
kasutamiseks turustatavate taastöödeldud 
meditsiiniseadmete kohta ning komisjon 
oma direktiivi 93/42/EMÜ artikli 12a 
kohases 27. augusti 2010. aasta aruandes 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
meditsiiniseadmete taastöötluse kohta 
Euroopa Liidus, kutsutakse üles 
ühekordselt kasutatavate seadmete 
õiguslikule reguleerimisele, et tagada 
tervise ja ohutuse kaitse kõrge tase, 
võimaldades samas seda tava selgete 
tingimuste alusel edasi arendada. 
Ühekordselt kasutatava seadme 
taastöötlemisega muudetakse selle 
kavandatud otstarvet ning seepärast tuleks 
taastöötlejat käsitada taastöödeldud seadme 
tootjana. Täiendava selguse huvides tuleb 
täpsustada, et taastöötlemisele kuulub
vaid ühekordseks kasutamiseks mõeldud 
seade, mitte ühekordselt kasutatav seade. 
Taastöötlemisega seoses tuleb käesolevas 
määruses määratleda ja eristada mõisted 
„mitmekordseks kasutamiseks mõeldud 
seade”, „ühekordseks kasutamiseks 
mõeldud seade” ja „ühekordselt kasutatav 
seade”.
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Or. en

Muudatusettepanek 173
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) Ühekordselt kasutatavate seadmete 
väga keerulise iseloomu ja nende 
taastöötlemise tõttu kogu ELis on 
esmatähtis kaaluda poliitika olulise 
muutuse mõju patsientide, arstide ja 
muude sidusrühmade ohutusele. Sel 
põhjusel tuleks kõigepealt läbi viia 
vastutustundlik ja läbipaistev mõju 
hindamine, mis arvestab poliitika 
muutumise või mittemuutumise 
majanduslikku, sotsiaalset (sealhulgas 
tervishoiusüsteemid) ja keskkonnamõju. 
Kui mõju hindamine on võimalik, tuleks 
järeldused esitada kõigi asjaomaste 
sidusrühmadele mõeldud aruandes.

Or. en

Selgitus

The ENVI lead Rapporteur based on my understanding wishes to propose that devices are all 
labelled as reusable and that by derogation manufactures of class I, IIa IIb devices still have 
the possibility to label them as single use if they provide justification based on sufficient 
scientific evidence. The shadow Rapporteur takes the view that due to the number and varying 
nature of how medical devices are used and by whom, it is entirely feasible that such scientific 
evidence may not always be sufficient or readily available. Therefore as patients, clinicians, 
manufacturers and reprocessors are subject to potentially significant legislative changes it is 
recommended that an impact assessment first be conducted that studies and analyses the 
advantages and disadvantages that could result to public safety.

Muudatusettepanek 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta võimaluse korral enne 
siirdamist, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 175
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 32

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab vajalikke 
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

(32) Patsiendid, kellele seade siirdatakse, 
peaksid saama olulise teabe siirdatud 
seadme kohta, mis võimaldab seda 
identifitseerida ja sisaldab teavet seadme 
peamiste omaduste ja võimalike 
kõrvaltoimete kohta, võimalike 
terviseriskide, operatsioonijärgsete
vajalike järelravi meetmete kohta ja
hoiatusi ja ettevaatusabinõusid, näiteks 
märkusi selle kohta, kas see sobib kokku 
teatavate diagnostiliste seadmete või 
turvakontrollis kasutatavate skänneritega.

Or. en

Muudatusettepanek 176
Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) Meditsiiniseadmetel peab üldiselt 
olema CE-märgis, mis näitab nende 
vastavust käesolevale määrusele ning mis 
võimaldab nende vaba liikumist ja 
sihtotstarbelist kasutuselevõttu liidus. 
Liikmesriigid ei tohiks luua tõkkeid nende 
turule laskmisele või kasutusele võtmisele 
põhjustel, mis on seotud käesolevas 
määruses sätestatud nõuetega.

(33) Meditsiiniseadmetel peab üldiselt 
olema CE-märgis, mis näitab nende 
vastavust käesolevale määrusele ning mis 
võimaldab nende vaba liikumist ja 
sihtotstarbelist kasutuselevõttu liidus. 
Liikmesriigid ei tohiks luua tõkkeid nende 
turule laskmisele või kasutusele võtmisele 
põhjustel, mis on seotud käesolevas 
määruses sätestatud nõuetega. Siiski peaks 
võimaldama liikmesriikidel otsustada, kas 
piirata mis tahes konkreetset tüüpi 
meditsiiniseadmete kasutust käesoleva 
määrusega hõlmamata asjaolude korral.

Or. en

Muudatusettepanek 177
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Meditsiiniseadmete jälgitavus 
rahvusvahelistel suunistel põhineva 
kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi abil peaks parandama 
meditsiinseadmete turustamisjärgse 
ohutuse tulemuslikkust, sest 
vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmeid ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate 
hankepoliitikat ja laovarude haldamist ning 
olema kokkusobiv turvaelementidega, 
nagu need on määratletud direktiivis 
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2011/62/EL.

Or. fr

Muudatusettepanek 178
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Meditsiiniseadmete jälgitavus 
rahvusvahelistel suunistel põhineva 
kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi abil peaks parandama 
meditsiinseadmete turustamisjärgse 
ohutuse tulemuslikkust, sest 
vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmeid ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate ja 
apteekide hankepoliitikat ja laovarude 
haldamist ning olema kokkusobiv nendes 
keskkondades juba sisseseatud teiste 
autentimissüsteemidega.

Or. fr

Selgitus

Elektrooniline ravimite autentimissüsteem tuleks kasutusele võtta võltsitud ravimite direktiivi 
järelmeetmena. Tähtis on, et meditsiiniseadmete ja ravimite jaoks väljatöötatud süsteemid 
oleksid kokkusobivad, et vältida märkimisväärset koormust tarneahelas osalejate jaoks, kes 
töötavad mõlemat liiki toodetega.

Muudatusettepanek 179
Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 34

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(34) Meditsiiniseadmete jälgitavus 
rahvusvahelistel suunistel põhineva 
kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi abil peaks parandama 
meditsiinseadmete turustamisjärgse 
ohutuse tulemuslikkust, sest 
vahejuhtumitest teatamine paraneb, 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetakse 
meetmeid ja pädevate asutuste tehtav 
järelevalve on parem. See peaks aitama ka 
vähendada meditsiinilisi vigu ja võidelda 
seadmete võltsimise vastu. Kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi 
kasutamine peaks ka parandama haiglate, 
hulgimüüjate ja farmatseutide
hankepoliitikat ja laovarude haldamist ja
ühilduma juba olemasolevate 
autentimissüsteemide seadetega.

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt on meditsiinis kasutatavate vahendite elektrooniline autentimissüsteemi aluseks
võltsitud ravimite direktiiv. Meditsiiniseadmete ja ravimite süsteemid peavad omavahel 
kindlasti ühilduma. Vastasel korral toob see tarneahela neis osades, kus on tegemist mõlemat 
liiki toodetega, kaasa suuri ja ka lahendamatuid probleeme.

Muudatusettepanek 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(35) Läbipaistvus ja parem teave on 
olulised, et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
teadlikke otsuseid, luua kindel alus 

(35) Läbipaistvus koos selge ja mitte 
reklaamina mõeldud teabega on olulised, 
et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
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regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 
suurendada usaldust õigussüsteemi vastu.

teadlikke otsuseid, luua kindel alus 
regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 
suurendada usaldust õigussüsteemi vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 181
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 35

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(35) Läbipaistvus ja arusaadav, 
usaldusväärne, objektiivne, kergesti 
kättesaadav ja mitte reklaamina mõeldud 
teave on olulised, et anda patsientidele ja 
tervishoiuspetsialistidele suurem 
otsustusõigus ning võimaldada neil teha 
teadlikke otsuseid, luua kindel alus 
regulatiivsete otsuste tegemiseks ja 
suurendada usaldust õigussüsteemi vastu.

Or. en

Muudatusettepanek 182
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37) Turulolevaid seadmeid, asjaomaseid 
ettevõtjaid ja sertifikaate käsitlevad 
Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse jaoks võimalikuks 
olla asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Kliiniliste uuringute 
elektrooniline süsteem peaks olema 
liikmesriikide koostöö vahend, mis 
võimaldab sponsoritel esitada vabatahtlikul 
alusel üheainsa taotluse mitme liikmesriigi 

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

jaoks ning kõnealusel juhul teatada 
tõsistest kõrvalnähtudest. Järelevalve 
elektrooniline süsteem peaks võimaldama 
tootjatel teatada tõsistest vahejuhtumitest ja 
muudest teatamisele kuuluvatest 
juhtumitest ning toetama nende hindamist 
riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend. 
Regulaarsed tähelepanekud ja 
turujärelevalve alane teave peavad olema 
tervishoiutöötajatele ja avalikkusele 
kättesaadavad.

Or. en

Selgitus

Regulaarsed tähelepanekud ja turujärelevalve alane teave on tervishoiutöötajatele ja 
avalikkusele kasulikud. Kuna seda teavet tuleb kasutada ettevaatlikult, on sellise teabe
sobivaks esitajaks Euroopa andmepanga meditsiiniseadmete koordineerimisrühm.

Muudatusettepanek 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) Eudamedi elektroonilised süsteemid 
peaksid tegema üldsuse jaoks võimalikuks 
olla asjakohaselt informeeritud liidu turul 
olevatest seadmetest. Avalikkuse ja 
tervishoiutöötajate piisav juurdepääs 
Eudamedi elektrooniliste süsteemide 
nendele osadele, mis annavad inimeste 
tervisele ja turvalisusele võimalikku ohtu 
kujutavate meditsiiniseadmete kohta 
olulist teavet, on väga tähtis. Juurdepääs 
andmetele tuleb anda taotluse korral
vastavalt määrusele (EÜ) nr 1049/2001.
Kliiniliste uuringute elektrooniline süsteem 
peaks olema liikmesriikide koostöö 
vahend, mis võimaldab sponsoritel esitada 
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juhtumitest ning toetama nende hindamist 
riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend.

vabatahtlikul alusel üheainsa taotluse 
mitme liikmesriigi jaoks ning kõnealusel 
juhul teatada tõsistest kõrvalnähtudest. 
Järelevalve elektrooniline süsteem peaks 
võimaldama tootjatel teatada tõsistest 
vahejuhtumitest ja muudest teatamisele 
kuuluvatest juhtumitest ning toetama nende 
hindamist riiklikes pädevates asutustes. 
Turujärelevalve elektrooniline süsteem 
peaks olema pädevate asutuste 
omavahelise teabevahetuse vahend.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 
1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 
dokumentidele.

Muudatusettepanek 184
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
suurema läbipaistvuse huvides koondama
seadme peamised ohutuse ja toimivuse 
aspektid ning kliinilise hindamise 
tulemused ühte dokumenti, mis peaks 
olema üldsusele kättesaadav.

Or. sl

Muudatusettepanek 185
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39



PE510.741v01-00 28/91 AM\935943ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
koostama aruande seadme ohutuse ja 
toimivuse aspektide kohta ning kliinilise 
hindamise tulemused peaksid olema 
üldsusele kättesaadavad. Ohutuse ja
toimivuse aruande kokkuvõte peaks olema
üldsusele kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(39) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul peaksid tootjad 
esitama müügiloa andmise menetlusega 
seotud riiklikule asutusele või ametile 
seadme ohutuse ja kliinilise toimivuse 
kohta täies mahus aruande. Kogu 
aruanne ja aruande kokkuvõtte peaks 
olema üldsusele Eudamedi kaudu 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(39 a) Diagnostilist ja mõõtmisfunktsiooni 
täitvate invasiivsete meditsiiniseadmete 
puhul peaksid liikmesriigid võtma kõik 
vajalikud meetmed, et vältida 
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infektsioonide riski ja mikrobioloogilist 
nakatumist patsientide vahel. Selleks 
peaksid liikmesriigid kõrvaldama tuntud 
või prognoositavad patsiendi ohutusega 
seotud riskid, toetades muu hulgas 
turvalisimaid desinfitseerimise tasemeid ja 
suuniseid ning tagama nende tõhusa 
rakendamise kasutajate ja raviasutuste 
poolt. Kooskõlas käesoleva määruse 
artikli 74 sätetega tagab komisjon, et need 
ennetavad tervisekaitsemeetmed on 
asjakohased.

Or. xm

Selgitus

Hiljutised kliinilised hinnangud näitavad selliste patogeenide patsiendilt patsiendile 
ülekandumise märkimisväärset riski, mis on STI-tüüpi haiguste (papilloomviirus, herpes, 
hepatiit jne) vektorid. Erinevus praktika ja neid seadmeid käsitlevate patsiendiohutuse 
suuniste vahel on viinud patsientide nakatumiseni ja mõnikord surmani.

Muudatusettepanek 188
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul tuleks varases 
etapis teavitada ametiasutusi seadmetest, 
mille suhtes kehtib vastavushindamise 
nõue, ja anda neile õigus teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel täpselt uurida 
teavitatud asutuste tehtud eelhindamist, 
eelkõige mis puudutab uudseid seadmeid, 
seadmeid, mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate tõsiste vahejuhtumitega 
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 

(42) Innovatiivsete kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul tuleks varases 
etapis teavitada pädevaid asutusi
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus ühtse tehnilise kirjelduse või 
kliinilise hinnangu läbiviimise juhendi 
puudumise korral hinnata kliinilisi 
andmeid ja jätkata teaduslikku hindamist, 
eelkõige mis puudutab uudseid seadmeid, 
seadmeid, mille puhul kasutatakse uudset 
tehnoloogiat, seadmeid, mis kuuluvad 
sagedamate tõsiste vahejuhtumitega 
seadmete kategooriasse, või seadmeid, 
mille puhul on tehtud kindlaks 
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olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga meditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele.

märkimisväärsed lahknevused teavitatud 
asutuste tehtud vastavushindamistes 
olulises osas sarnaste seadmete puhul. 
Käesolevas määruses ettenähtud protsess ei 
takista tootjat teatamast pädevale asutusele 
vabatahtlikult oma kavatsusest esitada 
kõrge riskiteguriga meditsiiniseadme 
vastavushindamise taotlus enne selle 
taotluse esitamist teavitatud asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(42) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete puhul tuleks varases 
etapis teavitada pädevaid asutusi
seadmetest, mille suhtes kehtib 
vastavushindamise nõue, ja anda neile 
õigus teaduslikult usaldusväärsetel 
põhjustel täpselt uurida teavitatud asutuste 
tehtud eelhindamist, eelkõige mis puudutab 
uudseid seadmeid, seadmeid, mille puhul 
kasutatakse uudset tehnoloogiat, seadmeid, 
mis kuuluvad sagedamate tõsiste 
vahejuhtumitega seadmete kategooriasse, 
või seadmeid, mille puhul on tehtud 
kindlaks märkimisväärsed lahknevused 
teavitatud asutuste tehtud 
vastavushindamistes olulises osas sarnaste 
seadmete puhul. Käesolevas määruses 
ettenähtud protsess ei takista tootjat 
teatamast pädevale asutusele vabatahtlikult 
oma kavatsusest esitada kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadme vastavushindamise 
taotlus enne selle taotluse esitamist 
teavitatud asutusele.

Or. en
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Muudatusettepanek 190
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Kõrge riskiteguriga 
meditsiiniseadmete tootjat, kellel on 
kohustus esitada teaduslik hinnang, 
tuleks nõustada seadmete 
vastavustõendamisel, eelkõige kliinilise 
hinnangu andmiseks vajalike kliiniliste 
andmete valdkonnas. Teaduslikku nõu 
võiks pakkuda teaduslik nõuandekogu või 
ELi referentlabor ja teave tuleks avaldada 
avalikus andmebaasis.

Or. en

Muudatusettepanek 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 42 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(42 a) Vastavushindamise menetlus peaks 
olema kohaldatav igat tüüpi seadmetele. 
Tsentraliseeritud kiire müügiloa andmise 
menetlus tuleks kehtestada järgmistele 
seadmetele:
– implanteeritavad seadmed ja aktiivsed 
terapeutilised meditsiiniseadmed, mis on 
nähtud ette kasutamiseks otsekontaktis 
südame, keskvereringesüsteemi või 
kesknärvisüsteemiga;

– implanteeritavad meditsiiniseadmed, 
mida kasutatakse lülisambas, õla- ja 
põlveliigestes, välja arvatud osteosünteesis 
kasutatavad instrumendid ja tarvikud;
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– esteetilise otstarbega implanteeritavad ja 
invasiivsed meditsiiniseadmed.
Kõigi teiste IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul tuleks 
kehtestada kiire detsentraliseeritud 
müügiloa andmise menetlus.

Or. xm

Selgitus

Sageli on USA turgudele sisenemise edasiseks toetuseks nõutav eeltingimus regulatiivne ja 
müügiedu ELis. Praegune vastavushindamise süsteem julgustab USA toidu ja ravimiametit 
(FDA) kasutama ELi turgu tasuta laiaulatusliku kliinilise uuringuna ja ELi kodanikke 
katsejänestena. See asetab ELi töötajad ja tervisekindlustusettevõtted ebasoodsasse 
konkurentsiolukorda, kui tekivad kõrvaltoimed, mis omakorda mõjutab negatiivselt ELi 
ülemaailmset tootlikkust ja konkurentsivõimet. 

Muudatusettepanek 192
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peaks olema 
teavitatud asutuse osalemine asjakohasel 
tasemel kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 
heakskiit enne, kui need tohib turule lasta.

I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peaks olema 
teavitatud asutuse osalemine asjakohasel 
tasemel kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 
heakskiit enne, kui need tohib turule lasta.
Toodete klassifitseerimise rangemaks 
muutmine eeldab piisavalt pikka 
üleminekuaega. Eelkõige tuleks 
vähendada juba aastakümneid turul 
olnud usaldusväärsete ja probleemideta 
seadmete tarbetut lisatestimise kohustust. 
Neid ressursse oleks otstarbekam suunata 
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innovatsiooni.

Or. fi

Muudatusettepanek 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peaks olema
teavitatud asutuse osalemine asjakohasel 
tasemel kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 
heakskiit enne, kui need tohib turule lasta.

(44) I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peab teavitatud 
asutuse osalemine asjakohasel tasemel 
olema kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 
heakskiit enne, kui need tohib turule lasta.

Or. en

Muudatusettepanek 194
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peaks olema 
teavitatud asutuse osalemine asjakohasel 
tasemel kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 

(44) I klassi kuuluvate seadmete 
vastavushindamismenetlus peaks toimuma 
üldjuhul tootjate ainuvastutusel, pidades 
silmas nende toodetega seotud vähest 
vigastusohtu. IIa, IIb ja III klassi kuuluvate 
meditsiiniseadmete puhul peaks olema 
teavitatud asutuse poolne range kontroll
kohustuslik, kusjuures III klassi 
meditsiiniseadmete puhul on vajalik 
kavandamise ja tootmise eelnev sõnaselge 
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heakskiit enne, kui need tohib turule lasta. heakskiit enne, kui need tohib turule lasta.

Or. fr

Muudatusettepanek 195
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) Vastavushindamismenetlusi tuleks 
lihtsustada ja sujuvamaks muuta, samas 
tuleks teavitatud asutuste suhtes kehtivaid 
nõudeid nende hindamiste osas selgelt 
täpsustada, et tagada võrdsed tingimused.

(45) Vastavushindamismenetlusi tuleks 
tugevdada ja sujuvamaks muuta, samas 
tuleks teavitatud asutuste suhtes kehtivaid 
nõudeid nende hindamiste osas selgelt 
täpsustada, et tagada võrdsed tingimused.

Or. fr

Muudatusettepanek 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 46 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et tagada turu üldine ohutus, on 
igal füüsilisel või juriidilisel isikul õigus 
avalikustada või levitada heas usus teavet 
või fakti, andmehulka või anda teada 
tegevusest niipea, kui ilmneb, et 
teadmatus sellest faktist, andmehulgast 
või tegevusest kujutab ohtu tervisele või 
keskkonnale.

Or. xm

Selgitus

Käesoleva põhjenduse eesmärk on teavitajate kaitsmine.
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Muudatusettepanek 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 47

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(47) Kliiniliste uuringute eeskirjad peaksid 
olema kooskõlas selle valdkonna peamiste 
rahvusvaheliste suunistega, näiteks 
rahvusvahelise standardiga ISO 
14155:2011, mis käsitleb inimestel 
kasutamiseks ettenähtud 
meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute 
head kliinilist tava, ja Maailma Arstide 
Liidu Helsingi deklaratsiooni viimase 
(2008) versiooniga, mis käsitleb inimestega 
läbiviidavate meditsiiniuuringute 
eetikapõhimõtteid, tagamaks, et liidus 
tehtud kliinilised uuringud ka mujal heaks 
kiidetakse ja et väljaspool liitu 
rahvusvaheliste suuniste kohaselt tehtud 
kliinilisi uuringuid saaks käesoleva 
määruse alusel heaks kiita.

(47) Kliiniliste uuringute eeskirjad peaksid 
olema kooskõlas selle valdkonna peamiste 
rahvusvaheliste suunistega, näiteks 
rahvusvahelise standardiga ISO 
14155:2011 või selle hilisema versiooniga, 
mis käsitleb inimestel kasutamiseks 
ettenähtud meditsiiniseadmete kliiniliste 
uuringute head kliinilist tava, ja Maailma 
Arstide Liidu Helsingi deklaratsiooni 
viimase versiooniga, mis käsitleb 
inimestega läbiviidavate 
meditsiiniuuringute eetikapõhimõtteid, 
tagamaks, et liidus tehtud kliinilised 
uuringud ka mujal heaks kiidetakse ja et 
väljaspool liitu rahvusvaheliste suuniste 
kohaselt tehtud kliinilisi uuringuid saaks 
käesoleva määruse alusel heaks kiita.

Or. en

Muudatusettepanek 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48) Liidu tasandil tuleks luua 
elektrooniline süsteem selle tagamiseks, et 
kõik kliinilised uuringud registreeritakse 
üldsusele kättesaadavas andmebaasis. 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 
kohaselt tunnustatud isikuandmete kaitse 
õiguse kaitsmiseks ei tohiks kliinilises 
uuringus osalevate isikute isikuandmeid 
elektroonilises süsteemis registreerida. 
Sünergiate tagamiseks ravimite kliiniliste 

(48) Liidu tasandil tuleks luua 
elektrooniline süsteem selle tagamiseks, et 
kõik kliinilised uuringud registreeritakse 
üldsusele kättesaadavas andmebaasis. 
Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 8 
kohaselt tunnustatud isikuandmete kaitse 
õiguse kaitsmiseks ei tohiks kliinilises 
uuringus osalevate isikute isikuandmeid 
elektroonilises süsteemis registreerida. 
Sünergiate tagamiseks ravimite kliiniliste 
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katsete valdkonnaga peaksid 
meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute 
elektroonilised süsteemid olema 
koostalitlusvõimelised ELi 
andmebaasidega, mis luuakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliiniliste katsete jaoks.

katsete valdkonnaga peaksid 
meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute 
elektroonilised süsteemid olema 
koostalitlusvõimelised ELi 
andmebaasidega, samuti USA Toidu- ja 
Ravimiameti andmebaasiga aadressil 
www.clinicaltrials.gov, mis luuakse 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliiniliste katsete jaoks.

Or. en

Selgitus

Mõned kliinilised uuringud viiakse nii USAs kui ka ELis läbi sama seadmega ja/või sama
kliinilise uuringu protokolli alusel. Kliinilistes uuringutes osalevate patsientide ja asutuste 
jaoks võiks uuringute läbipaistvust suurendada, muutes teabe kättesaadavaks mõlema poole 
andmebaasides.

Muudatusettepanek 199
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) Patsiendile ohtlikud kliinilised ja 
muud kliinilised hindamised peaksid 
olema lubatud üksnes pärast hindamist ja 
heakskiitmist eetikakomitees.

Or. en

Muudatusettepanek 200
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Sponsorid peaksid teatama kliiniliste 
uuringute vältel esinevatest teatavatest

(50) Sponsorid peaksid teatama kliiniliste 
uuringute vältel esinevatest 
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kõrvalnähtudest asjaomasele liikmesriigile, 
kellel peaks olema võimalus uuringud 
lõpetada või peatada, kui seda peetakse 
vajalikuks kliinilises uuringus osalejate 
kaitse kõrge taseme tagamiseks. Selline 
teave tuleks edastada teistele 
liikmesriikidele.

kõrvalnähtudest asjaomasele liikmesriigile, 
kellel on võimalus uuringud lõpetada või 
peatada, kui seda peetakse vajalikuks 
kliinilises uuringus osalejate kaitse kõrge 
taseme tagamiseks. Selline teave 
edastatakse teistele liikmesriikidele, 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale ja komisjonile.

Or. en

Muudatusettepanek 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 50

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(50) Sponsorid peaksid teatama kliiniliste 
uuringute vältel esinevatest teatavatest 
kõrvalnähtudest asjaomasele liikmesriigile, 
kellel peaks olema võimalus uuringud 
lõpetada või peatada, kui seda peetakse 
vajalikuks kliinilises uuringus osalejate 
kaitse kõrge taseme tagamiseks. Selline 
teave tuleks edastada teistele 
liikmesriikidele.

(50) Sponsorid peaksid teatama kliiniliste 
uuringute vältel esinevatest teatavatest 
kõrvalnähtudest, sealhulgas seadme
tõsistest kõrvaltoimetest, selle mõjust ning
puudustest asjaomasele liikmesriigile, 
kellel peaks olema võimalus uuringud 
lõpetada või peatada, kui seda peetakse 
vajalikuks kliinilises uuringus osalejate 
kaitse kõrge taseme tagamiseks. Selline 
teave tuleks edastada teistele
liikmesriikidele.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 202
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51 a (uus)



PE510.741v01-00 38/91 AM\935943ET.doc

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 a) Patsiendile ohtlikud kliinilised 
uuringud ja muud kliinilised hindamised 
peaksid olema lubatud üksnes pärast 
hindamist ja heakskiitmist eetikakomitees.

Or. en

Selgitus

Kliiniliste uuringute määruse arutelu tulemusel on raportöör seisukohal, et eetikakomitee
rolli tuleb tugevdada.

Muudatusettepanek 203
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 51 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(51 b) Isikute suhtes, kes ei ole võimelised 
andma teadlikku nõusolekut, nagu lapsed 
ja töövõimetud isikud, tuleks kehtestada
ranged reeglid samal tasemel Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu 4. aprilli 
2001. aasta direktiiviga 2001/20/EÜ
liikmesriikide õigus- ja haldusnormide 
ühtlustamise kohta, mis käsitlevad hea 
kliinilise tava rakendamist 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliinilistes uuringutes¹.
¹ EÜT L 121, 1.2.2002, lk 34.

Or. en

Selgitus

Võrreldes ravimite kliiniliste uuringute ettepanekuga on seadmete kliiniliste uuringute sätted 
väga nõrgad ja ebatäpsed. Kliinilised uuringud võivad patsiendile olla väga ohtlikud, näiteks
proovivõtt seljaaju kanalist. Seetõttu tuleb sätteid täpsustada. Ettepaneku eesmärk on
säilitada vähemalt selline kaitsetase, mis on tagatud ravimite kliiniliste uuringute puhul
direktiivi 2001/20 EÜ alusel alates 2001. aastast.
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Muudatusettepanek 204
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused peaksid teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 
asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist.

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme ja tagades vajaduse 
korral anonüümsuse. Riiklikud pädevad 
asutused peaksid teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 
asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist.

Or. en

Selgitus

Järelevalvemenetluse VII peatükki saab ainult siis õigesti rakendada, kui tervishoiutöötajatel
on võimalik vahejuhtumitest teavitada, kartmata kättemaksu. Mõnes olukorras võib 
anonüümse vihje andja kaitse olla vajalik selleks, et tagada vahejuhtumitest täielik ja
avameelne teavitamine.

Muudatusettepanek 205
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 53

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peaks olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused peaksid teavitama tootjaid ja 
jagama teavet teiste samasuguste 

(53) Tervishoiuspetsialistidel ja 
patsientidel peab olema õigus teatada 
oodatavatest tõsistest vahejuhtumitest 
riiklikul tasandil, kasutades selleks 
ühtlustatud vorme. Riiklikud pädevad 
asutused teavitavad tootjaid ja vajaduse 
korral nende tütarettevõtjaid ja
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asutustega, kui nad kinnitavad tõsise 
vahejuhtumi esinemist, et minimeerida 
kõnealuste vahejuhtumite kordumist.

alltöövõtjaid ning jagavad teavet teiste 
samasuguste asutustega, teiste 
liikmesriikide, meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma ja komisjoniga, kui 
nad kinnitavad tõsise vahejuhtumi 
esinemist, et minimeerida kõnealuste 
vahejuhtumite kordumist.

Or. en

Muudatusettepanek 206
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54) Teatatud tõsiste vahejuhtumite ja 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete hindamine tuleks teha riiklikul 
tasandil, ent kui esinevad sarnased 
vahejuhtumid või kui valdkonna ohutuse 
parandamise meetmed tuleb võtta rohkem 
kui ühes liikmesriigis, tuleks tagada 
koordineerimine eesmärgiga jagada 
ressursse ja tagada parandusmeetmete 
kooskõla.

(54) Teatatud tõsiste vahejuhtumite ja 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete hindamine tuleks teha riiklikul 
tasandil, ent kui esinevad sarnased 
vahejuhtumid või kui valdkonna ohutuse 
parandamise meetmed tuleb võtta rohkem 
kui ühes liikmesriigis, tuleb tagada 
koordineerimine eesmärgiga jagada 
ressursse ja tagada parandusmeetmete 
kooskõla ja toimingute suurem 
läbipaistvus.

Or. sl

Muudatusettepanek 207
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 54 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(54 a) Tootjad peaksid perioodiliselt 
esitama andmeid III klassi 
meditsiiniseadmete riski ja kasulikkuse
suhte ning seadet kasutanud elanikkonna 
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kohta, et hinnata, kas meditsiiniseadmega
seoses on vaja võtta asjakohaseid 
meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 208
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 55

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(55) Kliiniliste uuringute käigus tõsistest 
kõrvalnähtudest teatamine ja pärast 
meditsiiniseadme turulelaskmist tõsistest 
vahejuhtumitest teatamine tuleks üksteisest 
selgelt lahus hoida, et vältida dubleerivat 
teatamist.

(55) Kliiniliste uuringute käigus tõsistest 
kõrvalnähtudest teatamine ja pärast 
meditsiiniseadme turulelaskmist tõsistest 
vahejuhtumitest teatamine tuleks üksteisest 
selgelt lahus hoida.

Or. en

Muudatusettepanek 209
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 56

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(56) Käesolevasse määrusse tuleks lisada 
turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada 
riiklike pädevate asutuste õigusi ja 
kohustusi, et tagada nende 
turujärelevalvetegevuse tõhus 
koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid 
menetlusi.

(56) Käesolevasse määrusse tuleks lisada 
turujärelevalve eeskirjad, et tugevdada 
riiklike pädevate asutuste õigusi ja 
kohustusi, et tagada nende 
turujärelevalvetegevuse tõhus 
koordineerimine ja selgitada kohaldatavaid 
menetlusi. Komisjon peaks selgelt 
määratlema, kuidas need kontrollid tuleb 
läbi viia, et tagada nende täielik ja ühtne 
rakendamine kogu liidus.

Or. en
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Muudatusettepanek 210
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 57 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(57 a) Liikmesriike kutsutakse üles 
kehtestama ja rakendama tõsiseid 
sanktsioone tootjate suhtes, kes tüssavad 
või petavad meditsiiniseadmetega. 
Sanktsioonid peaksid olema vähemalt 
sama suured kui tüssamise või petmisega 
teenitud tulu. Sanktsioonid võivad 
hõlmata ka vangistust.

Or. da

Muudatusettepanek 211
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Tuleks luua eksperdikomitee ehk 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
mille moodustavad liikmed, kelle 
liikmesriigid on määranud nende rolli või 
kogemuse alusel meditsiiniseadmete ja in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
valdkonnas ning mis täidab temale 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) 
[…/…] (meditsiiniliste in vitro 
diagnostikavahendite kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel.

(59) Tuleks luua eksperdikomitee ehk 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
mille moodustavad liikmed, kelle 
liikmesriigid on määranud nende rolli või 
kogemuse alusel meditsiiniseadmete ja in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
valdkonnas ning mis täidab temale 
käesoleva määruse ja määrusega (EL) 
[…/…] (meditsiiniliste in vitro 
diagnostikavahendite kohta) antud 
ülesandeid, milleks on komisjoni 
nõustamine ning komisjoni ja 
liikmesriikide abistamine käesoleva 
määruse ühtlase rakendamise tagamisel. 
Eksperdikomitee peaks toetama
teaduslikku nõuandekogu, mis koosneb
konkreetsete meditsiini erialade 
ekspertrühmadest, et hinnata kõrge 
riskiteguriga meditsiiniseadmeid ja anda 
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suuniseid ja ühtseid tehnilisi kirjeldusi
kliinilise hinnangu koostamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 212
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Tuleks luua Euroopa
meditsiiniseadmete nõuanderühm 
(MDAG), mis koosneb patsientide 
ühingute, arstide, õdede, hooldajate ja
meditsiiniasutuste juhtide,
meditsiiniseadmete tootjate ja teiste
asjakohaste foorumite esindajatest ja 
mida juhib komisjoni esindaja ning kes 
nõustab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma turulelaskmisega 
seotud tehnilistes, teaduslikes,
sotsiaalsetes ja majanduslikes küsimustes
ning jagab teavet meditsiinitehnoloogia ja
sellega seotud teenuste kättesaadavuse 
kohta liidus vastavalt käesolevas 
määruses antud ülesannetele.

Or. en

Muudatusettepanek 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 61

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(61) Komisjon peaks koordineerivale 
riiklikule asutusele andma teaduslikku, 
tehnilist ja vastavat logistilist toetust ning 
tagama, et meditsiiniseadmete 

(61) Komisjon peaks koordineerivale 
riiklikule asutusele andma teaduslikku, 
tehnilist ja vastavat logistilist toetust ning 
tagama, et meditsiiniseadmete 
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õigussüsteemi rakendatakse liidu tasandil 
tulemuslikult, võttes aluseks 
usaldusväärsed teaduslikud tõendid.

õigussüsteemi rakendatakse liidu tasandil 
tulemuslikult ja ühetaoliselt, võttes aluseks 
usaldusväärsed teaduslikud tõendid.

Or. en

Muudatusettepanek 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 63

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(63) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust inimväärikusele, 
isikupuutumatusele, õigust isikuandmete 
kaitsele, kunsti ja teadustegevuse vabadust 
ning tegutsemisvabadust ja õigust 
omandile. Liikmesriigid peaksid käesolevat 
määrust kohaldama kooskõlas nimetatud 
õiguste ja põhimõtetega.

(63) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust inimväärikusele, 
isikupuutumatusele, vaba ja teadliku 
nõusoleku põhimõtet, õigust isikuandmete 
kaitsele, kunsti ja teadustegevuse vabadust 
ning tegutsemisvabadust ja õigust 
omandile, samuti inimõiguste 
konventsiooni. Liikmesriigid peaksid 
käesolevat määrust kohaldama kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Muudatusettepanek 215
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 

Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
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neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Referentlaborite roll peab 
olema suunatud turu järelmeetmetele, 
mille puhul nende tegevus toetab hästi ka 
ametiasutuste tööd. Referentlaborite 
tegevuses tuleb rõhutada sõltumatust ja 
ülesannete selget määratlemist. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. fi
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Muudatusettepanek 216
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate nõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
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koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Kõikides liikmesriikides teavitatud asutustele ühtsete nõuete esitamiseks ning õiglaste ja 
samade tingimuste tagamiseks tuleks teavitatud asutuste puhul miinimumnõuete asemel pigem 
rääkida nõuetest. Lisaks vastab see mõiste Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses 
nr 768/2008/EÜ teavitatud asutustega seoses kasutatud terminoloogiale.

Muudatusettepanek 217
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete,
klassifitseerimiseeskirjade,
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; klassifitseerimiseeskirjade ja 
kliiniliste uuringute heakskiitmiseks 
esitatavate dokumentide kohandamist 
tehnilise arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
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meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Siiski tuleks käesoleva
määruse olulisi elemente, näiteks üldisi
ohutus- ja toimivusnõudeid, tehnilistes 
dokumentides käsitletavaid elemente, liidu
vastavusdeklaratsiooni minimaalset sisu, 
vastavushindamismenetluste muudatusi 
või täiendusi muuta ainult tavapärase 
seadusandliku menetluse raames. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. cs

Muudatusettepanek 218
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
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asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Siiski tuleks käesoleva
määruse olulisi elemente, näiteks üldisi
ohutus- ja toimivusnõudeid, tehnilistes 
dokumentides käsitletavaid elemente, liidu
vastavusdeklaratsiooni minimaalset sisu, 
vastavushindamismenetluste muudatusi 
või täiendusi muuta ainult tavapärase 
seadusandliku menetluse raames. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Nimetatud valdkonnad on õigusakti oluline osa ning seepärast ei saa neid vastavalt Euroopa 
Liidu lepingu artiklile 290 muuta delegeeritud õigusakti kaudu.
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Muudatusettepanek 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 

(64) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida ELi toimimise lepingu artikli 
290 kohane õigus võtta vastu õigusakte, 
mis käsitlevad käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaid tooteid, mis 
sarnanevad meditsiiniseadmetega, ehkki 
neil ei pruugi olla meditsiinilist otstarvet; 
nanomaterjalide määratluse kohandamist 
tehnilise arenguga ning liidu ja 
rahvusvahelisel tasandil toimunud 
arenguga; üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, tehnilises dokumentides 
käsitletavate elementide, ELi 
vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste 
täidetavate miinimumnõuete, 
klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliiniliste 
uuringute heakskiitmiseks esitatavate 
dokumentide kohandamist tehnilise 
arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist; 
meditsiiniseadmete ja teatavate ettevõtjate 
registreerimiseks esitatavat teavet; 
teavitatud asutuste määramise ja 
kontrollimise eest võetava tasu suurust ja 
struktuuri; üldsusele kättesaadavat teavet 
kliiniliste uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Käesoleva määruse 
põhielemente, näiteks üldisi ohutus- ja 
toimivusnõudeid, tehnilistes dokumentides 
käsitletavaid elemente, ELi CE-märgise 
saamiseks väljastatavate sertifikaatide 
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koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

nõudmisi saab muuta ning neis 
muudatusi ja täiendusi teha vaid 
tavapärase seadusandliku menetluse 
raames. On eriti oluline, et komisjon viiks 
ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Or. de

Selgitus

Need on käesoleva määruse olulised valdkonnad. Neid valdkondi ei tohiks seega muuta 
delegeeritud õigusaktiga.

Muudatusettepanek 220
Sari Essayah

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Selleks et võimaldada ettevõtjatel, 
teavitatud asutustel, liikmesriikidel ja 
komisjonil kohaneda käesoleva määrusega 
kehtestatud muudatustega, on asjakohane 
sätestada kõnealuseks kohanemiseks ja 
määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks 
tehtavate korralduste jaoks piisav 
üleminekuaeg. On eriti oluline, et 
kohaldamise kuupäevaks on uute nõuete 
kohaselt määratud piisav arv teavitatud 
asutusi, et vältida meditsiiniseadmete 
nappust turul.

Selleks et võimaldada ettevõtjatel, 
teavitatud asutustel, liikmesriikidel ja 
komisjonil kohaneda käesoleva määrusega 
kehtestatud muudatustega, on asjakohane 
sätestada kõnealuseks kohanemiseks ja 
määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks 
tehtavate korralduste jaoks piisav 
üleminekuaeg. On eriti oluline, et 
kohaldamise kuupäevaks on uute nõuete 
kohaselt määratud piisav arv teavitatud 
asutusi, et vältida meditsiiniseadmete 
nappust turul. Teavitatud asutused on 
majanduselus osalejad ja neil võib olla 
vajadus koonduda. Oluline on, et 
teavitatud asutused saavad teha koostööd 
ja et teavitatud asutuste koondumine ei 
mõjuta väikeste ja keskmise suurusega 
ettevõtjate tegevuse alustamist.
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Or. fi

Muudatusettepanek 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 68

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(68) Selleks et võimaldada ettevõtjatel, 
teavitatud asutustel, liikmesriikidel ja 
komisjonil kohaneda käesoleva määrusega 
kehtestatud muudatustega, on asjakohane 
sätestada kõnealuseks kohanemiseks ja
määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks
tehtavate korralduste jaoks piisav 
üleminekuaeg. On eriti oluline, et 
kohaldamise kuupäevaks on uute nõuete 
kohaselt määratud piisav arv teavitatud 
asutusi, et vältida meditsiiniseadmete 
nappust turul.

(68) Selleks et võimaldada ettevõtjatel, 
eriti VKEdel, kohaneda käesoleva 
määrusega kehtestatud muudatustega ja 
tagada selle nõuetekohane rakendamine, 
on asjakohane sätestada määruse 
korralduste jaoks piisav üleminekuaeg.
Siiski tuleks määruse osi, mis mõjutavad 
otseselt liikmesriike ja komisjoni, 
rakendada nii kiiresti kui võimalik. On 
eriti oluline, et kohaldamise kuupäevaks on 
uute nõuete kohaselt määratud piisav arv 
teavitatud asutusi, et vältida 
meditsiiniseadmete nappust turul. 
Kohaldamise kuupäeval peavad 
olemasolevad teavitatud asutused, kes 
käsitlevad III klassi seadmeid, esitama
asjakohase teatise vastavalt artiklile 31. 

Or. en

Muudatusettepanek 222
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, millele peavad vastama 
meditsiiniseadmed ja meditsiiniseadmete 
abiseadmed, mida liidus inimtervishoius 
kasutamiseks turule lastakse või kasutusele 
võetakse.

Käesoleva määrusega kehtestatakse 
eeskirjad, millele peavad vastama 
meditsiiniseadmed, meditsiiniseadmete 
abiseadmed ja esteetilise otstarbega 
seadmed, mida liidus inimtervishoius 
kasutamiseks turule lastakse või kasutusele 
võetakse.
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Or. fr

Selgitus

Määruse kohaldamisalasse tuleb lisada esteetilise otstarbega seadmed.

Muudatusettepanek 223
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesoleva määruse kohaldamisel 
nimetatakse meditsiiniseadmeid ja 
meditsiiniseadmete abiseadmeid edaspidi 
seadmeteks.

Käesoleva määruse kohaldamisel 
nimetatakse meditsiiniseadmeid, 
meditsiiniseadmete abiseadmeid ja 
esteetilise otstarbega seadmeid edaspidi 
seadmeteks.

Or. fr

Selgitus

Määruse kohaldamisalasse tuleb lisada esteetilise otstarbega seadmed.

Muudatusettepanek 224
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest, sealhulgas elusad 
mikroorganismid, bakterid, seened ja 
viirused;

(f) tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest ja mille sihtotstarve 
saavutatakse farmakoloogilisel, 
immunoloogilisel või ainevahetuslikul 
teel;

Or. en
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Selgitus

Praegu kohaldatakse eluvõimelistest bioloogilistest ainetest koosnevate meditsiiniseadmete
suhtes direktiivi 93/42/EMÜ. Farmakoloogilisele, immunoloogilisele või ainevahetuslikule 
sihtotstarbele mittevastavate bioloogiliste ainete üldine välistamine tooks kaasa turul praegu
saadaolevate ohutute ja tõhusate meditsiiniseadmete kadumise, kuna neid ei saa tunnustada 
ravimina, sest neil puudub farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik toime.

Muudatusettepanek 225
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest, sealhulgas elusad 
mikroorganismid, bakterid, seened ja 
viirused;

(f) tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest ning mille põhitoime 
saavutatakse farmakoloogilisel,
immunoloogilisel või ainevahetuslikul 
teel;

Or. de

Muudatusettepanek 226
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest, sealhulgas elusad 
mikroorganismid, bakterid, seened ja 
viirused;

(f) kõik tooted, mis sisaldavad eluvõimelisi 
muid kui punktides c ja e osutatud 
bioloogilisi aineid või organisme või 
koosnevad nendest, sealhulgas elusad 
mikroorganismid, bakterid, seened ja 
viirused;

Or. en
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Selgitus

Praegu kohaldatakse eluvõimelistest bioloogilistest ainetest koosnevate meditsiiniseadmete
suhtes direktiivi 93/42/EMÜ. Farmakoloogilisel, immunoloogilisel või ainevahetuslikul 
töötlemisel sihtotstarvet mittesaavutavate bioloogiliste ainete üldine välistamine tooks kaasa 
turul praegu saadaolevate ohutute ja tõhusate meditsiiniseadmete kadumise, kuna neid ei saa 
tunnustada ravimina, sest neil puudub farmakoloogiline, immunoloogiline või ainevahetuslik
toime.

Muudatusettepanek 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) seadmetele, mis koosnevad ainetest 
või ainete kombinatsioonidest, mis on ette 
nähtud allaneelamiseks ja mis neelduvad 
või hajuvad inimorganismis ja mis 
põhinevad usaldusväärsetel teaduslikel 
andmetel, ei põhjusta tervisele kahjulikku 
mõju ja on patsiendile ohutud.

Or. en

Muudatusettepanek 228
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seade sisaldab turule laskmisel või 
tootja juhiste kohasel kasutamisel 
lahutamatu osana ainet, mida eraldi 
kasutamise korral võib pidada direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
ravimiks, sealhulgas kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõikes 10 määratletud inimese 
verest või vereplasmast saadud ravimiks, ja 
millel võib lisaks seadme toimele olla 

Kui seade sisaldab turule laskmisel või 
tootja juhiste kohasel kasutamisel 
lahutamatu osana ainet, mida eraldi 
kasutamise korral võib pidada direktiivi 
2001/83/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
ravimiks, sealhulgas kõnealuse direktiivi 
artikli 1 lõikes 10 määratletud inimese 
verest või vereplasmast saadud ravimiks, ja 
millel võib lisaks seadme toimele olla 
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lisatoime, hinnatakse seda seadet ja sellele 
antakse luba käesoleva määruse kohaselt.

lisatoime, hinnatakse seda seadet ja sellele 
antakse luba käesoleva määruse kohaselt 
pärast konsulteerimist riikliku
ravimiameti või Euroopa Ravimiametiga.

Or. en

Muudatusettepanek 229
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Käesolev määrus ei takista inimvere 
ja verekomponentide kogumise, uurimise, 
töötlemise, säilitamise ja jaotamise 
kvaliteedi- ja ohutusnõudeid käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
27. jaanuari 2003. aasta direktiivi 
2002/98/EÜ ja selle viie tütardirektiivi 
meetmete jätkuvat kohaldamist.
Direktiivi 2002/98/EÜ artikkel 10 
(Personal), artikkel 14 (Jälgitavus), 
artikkel 15 (Tõsistest kõrvalekalletest ja 
raskest kõrvaltoimest teatamine), 
artikkel 19 (Doonorite arstlik läbivaatus) 
ja artikkel 29 (Tehnilised nõuded ning 
nende kohandamine tehnika ja teaduse 
arenguga) tagavad doonori ja patsiendi 
ohutuse ja neis sätestatud standardid 
kehtivad ka edaspidi.

Or. en

Muudatusettepanek 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7 a (uus)



AM\935943ET.doc 57/91 PE510.741v01-00

ET

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Meditsiiniseadmete määrus liidu 
tasandil ei sekku liikmesriikide õigusesse 
otsustada piirata mis tahes konkreetset 
tüüpi seadme kasutamist seoses 
konkreetse olukorraga, mis ei ole 
käesoleva määrusega hõlmatud. 

Or. en

Muudatusettepanek 231
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Käesolev määrus ei mõjuta 
liikmesriikide otsust piirata mis tahes 
konkreetset tüüpi meditsiiniseadme 
kasutamist seoses konkreetse olukorraga, 
mida ei ole selle määrusega ühtlustatud.

Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekuga 13 IVD seotud muudatus, mida tuleb sätestada ka ravimitööstust 
käsitlevates õigusaktides.

Muudatusettepanek 232
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „meditsiiniseade” – mis tahes 
instrument, seade, aparaat, tarkvara, 
implantaat, reagent, materjal või muu 

(1) „meditsiiniseade” – mis tahes 
instrument, seade, aparaat, tarkvara, 
implantaat, reagent, materjal või muu 
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toode, mida võib kasutada eraldi või 
teistega kombineerituna, mille tootja on 
ette näinud kasutamiseks inimestel ühel või 
mitmel järgmisel meditsiinilisel eesmärgil:

toode, mida võib kasutada eraldi või 
teistega kombineerituna, mille tootja on 
ette näinud kasutamiseks inimestel ühel või 
mitmel järgmisel otsesel või kaudsel
meditsiinilisel eesmärgil:

Or. en

Muudatusettepanek 233
Peter Liese

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Seotud määruse muudatusettepanekuga 14 IVD.

Muudatusettepanek 234
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

ja mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille toimele 
nimetatud viiside kasutamine võib kaasa 
aidata.

ja mis ei avalda oma eesmärki inimkehas 
või -kehale farmakoloogilisel, 
immunoloogilisel või ainevahetuslikul teel.

Or. en
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Muudatusettepanek 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meditsiiniseade, mis on ette nähtud 
kasutamiseks liitmikusüsteemi või 
ühendussüsteemiga vedelikuga 
varustamiseks, peab olema 
tüübikinnitusega / mitme tootja 
standarditud, et kindlustada patsiendile 
asjakohane kroonilise haiguse ravi; 
vastasel juhul ei saa tagada 
kasutusotstarvet.

Or. it

Muudatusettepanek 236
Christofer Fjellner

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid, 
mis on loetletud XV lisas, käsitatakse 
meditsiiniseadmetena sõltumata sellest, 
kas need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
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invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

Muudatusettepanek 237
Nora Berra

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid, 
mis on loetletud XV lisas, käsitatakse 
meditsiiniseadmetena sõltumata sellest, 
kas need on tootja poolt mõeldud 
meditsiinilisel otstarbel kasutamiseks.

Inimestel kasutamiseks ette nähtud 
siirdatavaid või muid invasiivseid tooteid 
ning füüsikalisi välismõjureid kasutavaid 
tooteid, mis on loetletud XV lisas, 
käsitatakse meditsiiniseadmetena.

Or. fr

Muudatusettepanek 238
Milan Cabrnoch

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade, 
kuid mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade, 
kuid mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada või mis
konkreetselt toetab meditsiiniseadme(te)
ravifunktsioone, pidades silmas 
selle/nende otstarvet;

Or. en
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Muudatusettepanek 239
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade, 
kuid mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

Or. fr

Selgitus

Sõnastus „mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade” on mitmetähenduslik, sest 
meditsiiniseadmete abiseadmed peavad vastama meditsiiniseadmete eeskirjadele vastavalt 
määrusele ja kuna artikli 1 lõike 1 teises lõigus nimetatakse neid seadmeteks samamoodi 
nagu meditsiiniseadmeid. See mitmetähenduslikkus tuleks kõrvaldada, jättes sõnad „mis ei 
ole tavamõistes meditsiiniseade” meditsiiniseadmete abiseadme määratlusest välja.

Muudatusettepanek 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade, 
kuid mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
otstarbekohaselt kasutada;

(2) „meditsiiniseadme abiseade” – toode, 
mis ei ole tavamõistes meditsiiniseade, 
kuid mille puhul tootja on konkreetselt ette 
näinud selle kasutamise koos ühe või 
mitme meditsiiniseadmega, et võimaldada 
või aidata meditsiiniseadet (-seadmeid) 
kavandatud eesmärgil (eesmärkidel) või
meditsiiniseadme(te) konkreetse
ravifunktsiooni saavutamiseks 
otstarbekohaselt kasutada;

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Gilles Pargneaux

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) „esteetilise otstarbega seade” –
„igasugune instrument, seade, aparaat, 
tarkvara, implantaat, materjal, aine või 
muu artikkel, mis on tootja poolt ette 
nähtud kasutamiseks üksi või 
kombineeritult inimese keha välimuse 
muutmiseks ilma teraapilise ega 
taastuseesmärgita, inimese kehasse 
siirdamise, silma pinnale paigaldamise või 
inimkeha pindmistes või mittepindmistes 
osades koe- või rakureaktsiooni 
esilekutsumise teel.”
„Tätoveerimis- ja iluaugustamistooteid ei 
loeta esteetilise otstarbega seadmeteks.” 

Or. fr

Selgitus

Määruse kohaldamisalasse tuleb lisada esteetilise otstarbega seadmed.

Muudatusettepanek 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) meditsiiniseadme abiseade peab 
olema tüübikinnitusega / mitme tootja 
poolt standarditud, et saaks igas kohas ja 
igal ajal tagada üksikute seadmete 
ettenähtud tehnilised omadused patsiendi 
ravimiseks ja nende seadmete 
otstarbekohaseks kasutamiseks.
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Or. it

Muudatusettepanek 243
Holger Krahmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(3) „tellimusmeditsiiniseade” – igasugune
eritellimusel arsti, hambaarsti või muu 
selleks vastavalt siseriiklikele seadustele 
oma kutsekvalifikatsiooni alusel volitatud 
isiku vastutusel antud konkreetsete 
omaduste alusel koostatud kirjaliku 
ettekirjutuse kohaselt valmistatud seade, 
mis on mõeldud kasutamiseks üksnes 
konkreetsele patsiendile.

(3) „tellimusmeditsiiniseade” – toode, 
mille erialase kvalifikatsiooniga isik 
valmistab eritellimusel ja eranditult ühe 
kindla patsiendi isiklike nõudmiste ja 
vajaduste täitmiseks. 
Tellimusmeditsiiniseade võib olla eelkõige 
valmistatud arsti, hambaarsti või muu 
selleks vastavalt siseriiklikele seadustele 
oma kutsekvalifikatsiooni alusel volitatud 
isiku vastutusel antud asjaomase toote
konkreetsete omaduste alusel koostatud 
kirjaliku ettekirjutuse kohaselt.
Masstootmises valmistatud seadmeid, 
mida on vaja kohandada arsti, hambaarsti 
või muu kutselise kasutaja erinõuetele, ja 
seadmeid, mis on valmistatud 
masstootmises tööstuslike 
tootmisprotsesside abil vastavalt arsti, 
hambaarsti või muu volitatud isiku 
kirjalikule ettekirjutusele, ei loeta 
tellimusmeditsiiniseadmeteks.

Or. de

Selgitus

Tellimusmeditsiiniseadmete määratlus ettekirjutuse kohaselt valmistatud toodetena on liiga 
kitsas. Nii valmistavad näiteks audiometristid pidevalt otoplastikaseadmeid (kuuldeaparaate). 
Otoplastikaseadme valmistamiseks ei ole ettekirjutus kohustuslik, seega tuleks määratlust 
asjakohaselt täiendada.

Muudatusettepanek 244
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt gravitatsioon, ning mis 
toimib selle energia tiheduse muutmise või 
energia muundamise teel. Seadmeid, mis 
on ette nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt inimorganism või 
gravitatsioon, ning mis toimib selle energia 
tiheduse muutmise või energia 
muundamise teel. Seadmeid, mis on ette 
nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Thomas Ulmer

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt gravitatsioon, ning mis 
toimib selle energia tiheduse muutmise või 
energia muundamise teel. Seadmeid, mis 
on ette nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

(4) „aktiivne meditsiiniseade” – seade, 
mille töö sõltub elektrienergiaallikast või 
mingist muust energiaallikast, mida ei 
tekita otseselt inimorganism või
gravitatsioon, ning mis toimib selle energia 
tiheduse muutmise või energia 
muundamise teel. Seadmeid, mis on ette 
nähtud energia, ainete või muude 
elementide edastamiseks aktiivse seadme 
ja patsiendi vahel seda energiat ning neid 
aineid või elemente oluliselt muutmata, ei 
loeta aktiivseteks meditsiiniseadmeteks.

Or. de

Muudatusettepanek 246
Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 autonoomset tarkvara loetakse aktiivseks 
meditsiiniseadmeks;

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 247
Mairead McGuinness

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Seadmeid, mis on ette nähtud osaliseks 
inimorganismi viimiseks kliinilise 
sekkumise teel ja mis jäävad pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale vähemalt 
30 päevaks, loetakse samuti siirdatavateks 
meditsiiniseadmeteks;

Seadmeid, mis on ette nähtud osaliseks 
inimorganismi viimiseks kliinilise 
sekkumise teel ja mis jäävad pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale vähemalt 
30 päevaks, loetakse samuti siirdatavateks 
meditsiiniseadmeteks; välja arvatud seade, 
mis on ette nähtud hammastesse 
paigutamiseks, mis kuulub IIa klassi ja
mille suhtes seetõttu ei kohaldata
käesoleva määruse artiklit 16.

Or. en

Selgitus

Hammastesse paigutamiseks ette nähtud siirdatav meditsiiniseade (hammaste täidised), on 
käesoleva määruse 8. eeskirja kohaselt liigitatud IIa klassi. Puudub teaduslik või
meditsiiniline põhjus, miks hambaplommid peaksid vastama käesoleva määruse alusel 
siirdatavate meditsiiniseadmete suhtes kohaldatavatele nõuetele, näiteks on artikli 16 
kohaselt nõutav seadmele implantaadi kaardi lisamine.

Muudatusettepanek 248
Marian Harkin

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

 Seadmeid, mis on ette nähtud osaliseks 
inimorganismi viimiseks kliinilise 
sekkumise teel ja mis jäävad pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale vähemalt
30 päevaks, loetakse samuti siirdatavateks 
meditsiiniseadmeteks;

Seadmeid, mis on ette nähtud osaliseks 
inimorganismi viimiseks kliinilise 
sekkumise teel ja mis jäävad pärast 
protseduuri lõppu paigutuskohale vähemalt 
30 päevaks, loetakse samuti siirdatavateks 
meditsiiniseadmeteks;

„siirdatav meditsiiniseade” – seade, kaasa 
arvatud seadmed, mis on osaliselt või 
täielikult imendunud, mis on ette nähtud: 

Or. en

Selgitus

Hammastesse paigutatud täidiseid ei tohiks lugeda siirdatavateks meditsiiniseadmeteks. Siiski 
loetakse lõualuusse paigutatud hambaimplantaate (luusisesed implantaadid) siirdatavateks 
meditsiiniseadmeteks.

Muudatusettepanek 249
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „ühekordselt kasutatav seade” – seade, 
mis on ette nähtud kasutamiseks ühel 
patsiendil ühe protseduuri käigus.

(8) „ühekordselt kasutatav seade” – seade, 
mis on ette nähtud kasutamiseks ühel 
patsiendil ühe protseduuri käigus ja mille
taaskasutamise võimatust on katseliselt 
tõestatud.

Or. en

Selgitus

Tootjad peavad andma üksikasjalikku teavet, et põhjendada, miks meditsiiniseadet ei saa
taaskasutada või miks selle taaskasutamine ohustaks patsientide/kasutajate ohutust. Kui
taaskasutamise võimatuse objektiivsed põhjused on tõendatud, ei taastöödelda 
meditsiiniseadet. See konkreetne säte peaks vältima meditsiiniseadmete liigset märgistamist
„ühekordseks kasutamiseks” ja võimaldama paremat järelevalvet taastöötlemise üle.
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Muudatusettepanek 250
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 a) „ühekordseks kasutamiseks mõeldud 
seade” – seade, mis on ette nähtud 
kasutamiseks ühel patsiendil ühe 
protseduuri käigus ja mille
taaskasutamise võimatust on katseliselt 
tõestatud.

Or. en

Selgitus

Mõiste „ühekordseks kasutamiseks” laiendamisega, kui ühekordselt kasutatava seadme 
taaskasutamise võimatust ei ole tõestatud, jäetakse ümbertöötlejale seadme ümbertöötlemise
võimalus, kui selline ümbertöötlemine on osutunud ohutuks ja vastab artikli 15 sätetele.
Vastavalt tuleks muuta teavet märgistusel ja teavet toote kasutamise kohta (mis on sätestatud 
I lisa jaotistes 19.2 ja 19.3), et kajastada ühekordselt kasutatava seadme ja ühekordseks 
kasutamiseks ettenähtud seadme kasutamise erinevust.

Muudatusettepanek 251
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 8 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8 b) „mitmekordseks kasutamiseks 
mõeldud seade” – korduvkasutatav 
meditsiiniseade, millel peab olema teave 
asjakohaste taaskasutamist võimaldavate 
toimingute, sealhulgas puhastamise, 
desinfitseerimise, saastatuse 
kõrvaldamise, pakendamise ja vajaduse 
korral valideeritud 
resterilisatsioonimeetodi kohta.

Or. en
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Selgitus

Täiendava selguse huvides tuleb täpsustada, et taaskasutatavad „ühekordselt kasutatavad 
seadmed” tuleb määratleda kui „mitmekordselt kasutatavad seadmed”.

Muudatusettepanek 252
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 16

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „turul kättesaadavaks tegemine” –
seadme, välja arvatud uuritava seadme, 
tarnimine liidu turule kaubandustegevuse 
käigus selle levitamiseks, tarbimiseks või 
kasutamiseks, kas tasu eest või tasuta;

(16) „turul kättesaadavaks tegemine” –
seadme, välja arvatud uuritava seadme, 
tarnimine liidu turule selle levitamiseks, 
tarbimiseks või kasutamiseks, kas tasu eest 
või tasuta;

Or. en

Muudatusettepanek 253
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult 
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
või kaubamärgi all;

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes vastutab seadme tootmise, 
projekteerimise, katsetamise ja 
märgistamise eest või kes seadme 
täielikult uuendab ja kes turustab seda 
oma nime all.

Or. cs

Muudatusettepanek 254
Mairead McGuinness



AM\935943ET.doc 69/91 PE510.741v01-00

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult 
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
või kaubamärgi all;

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 255
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
või kaubamärgi all;

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes vastutab seadme kavandamise, 
valmistamise, pakendamise ja 
märgistamise eest enne selle 
turulelaskmist enda nimel, olenemata 
sellest, kas neid tegevusi teostab see isik 
ise või on teostajaks kolmas isik selle isiku 
nimel. Käesoleva määrusega sätestatud 
tootja kohustused kehtivad ka füüsilise või 
juriidilise isiku suhtes, kes koostavad, 
pakendavad, täielikult uuendavad või 
märgistavad ühe või mitu valmistoodet 
ja/või määravad toodete ettenähtud 
eesmärgi oma nime või kaubamärgi turule 
lastavate seadmetena. 

Or. en

Muudatusettepanek 256
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 19 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult 
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
või kaubamärgi all;

(19) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult 
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
all;

Or. de

Selgitus

Kaubamärgil puudub õiguslikult igasugune seoses tootja seisundiga.

Muudatusettepanek 257
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus ja kellel on selle tegevuse jaoks 
olemas õigusvõime;

Or. cs

Muudatusettepanek 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 24

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(24) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus;
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edendamine;

Or. en

Selgitus

On liiga ebaselge, mis võiks kuuluda kategooriasse „organisatsioon, mille peamine eesmärk 
on rahvatervise edendamine”, kuna see ei ole määratletud mujal. Segaduse ja ebakindluse 
vältimiseks tuleks see välja jätta.

Muudatusettepanek 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 27 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(27) „taastöötlemine” – kasutatud seadme 
töötlemine, et võimaldada selle ohutut 
taaskasutamist, sealhulgas puhastamine, 
desinfitseerimine, steriliseerimine ja muud 
sarnased protseduurid, ning kasutatud 
seadme tehnilise ja funktsionaalse ohutuse 
katsetamine ja taastamine;

(27) „taastöötlemine” – kasutatud seadme 
töötlemine, et võimaldada selle ohutut 
taaskasutamist, sealhulgas puhastamine, 
desinfitseerimine, steriliseerimine ja muud 
sarnased protseduurid, ning kasutatud 
seadme tehnilise ja funktsionaalse ohutuse 
katsetamine ja taastamine; käesolev
määratlus ei hõlma seadme hooldustöid;

Or. en

Selgitus

On tähtis, et hooldustööd (näiteks kopsuventilaatorite kontrollimine haiglates) ei kuulu
sellesse kategooriasse.

Muudatusettepanek 260
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 31 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(31 a) „ohutus” – patsiendi või kasutaja 
jaoks vastuvõetamatute riskide 
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puudumine või vältimine;

Or. de

Muudatusettepanek 261
Antonyia Parvanova

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(32) „kliiniline hinnang” – seadmega 
seotud kliiniliste andmete hindamine ja 
analüüs, et kontrollida seadme ohutust ja 
toimimist, kui seda kasutatakse tootja 
soovitustele vastavalt;

(32) „kliiniline hinnang” – seadmega 
seotud kliiniliste andmete hindamine ja 
analüüs, et kontrollida seadme ohutust,
toimimist ja tõhusust, kui seda kasutatakse 
tootja soovitustele vastavalt;

Or. en

Muudatusettepanek 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 33

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(33) „kliiniline uuring” – ühel või mitmel 
inimesel korraldatud süstemaatiline 
uurimine, et hinnata seadme ohutust või
toimimist;

(33) „kliiniline uuring” – ühel või mitmel 
inimesel korraldatud süstemaatiline 
uurimine, et hinnata seadme ohutust,
toimimist või tõhusust;

Or. de

Selgitus

Kliinilise uuringu puhul tuleks kontrollida mitte ainult seadme ohutust ja toimimist, vaid ka 
seda, kui suur on sellest saadav kasu muude ravivõimalustega võrreldes.

Muudatusettepanek 263
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Muudatusettepanek 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(37) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
uuringu algatamise, juhtimise, läbiviimise 
ja/või rahastamise eest;

Or. de

Muudatusettepanek 265
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 37

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en
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Muudatusettepanek 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 37 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(37 a) „kliinilise uuringu 
vastavuskontroll” – pädeva asutuse tehtav 
ametlike dokumentide, vahendite ja 
andmete ning piisava kindlustuskatte 
kontroll. See võidakse teha siis, kui 
sponsor ja/või teadusasutus või ka pädev 
asutus peab seda vajalikuks.

Or. de

Selgitus

Vastupidiselt ettepanekule võtta vastu määrus (COM 2012, 369 final) ei nõuta käesolevas 
määruses kliinilise uuringu puhul vastavuskontrolli ettepanekuid. Küll aga tuleb järgida 
miinimumstandardeid.

Muudatusettepanek 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 39 – taane 2 – punkt iii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iii) haiglaravi või selle kestuse 
pikenemine;

(iii) haiglaravi või patsiendi haiglaravi 
kestuse pikenemine;

Or. en

Selgitus

Vajalik sõnastuse kooskõlastamiseks standardiga ISO 14155:2011 „Meditsiiniseadmete 
inimmõju kliiniline uuring. Hea kliiniline tava“.

Muudatusettepanek 268
Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 39 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– loote distress, lootesurm või 
kaasasündinud hälve või sünnidefekt;

– loote distress, lootesurm või 
kaasasündinud füüsiline või vaimne puue 
või sünnidefekt;

Or. en

Selgitus

Puuetega inimesed ja nende esindajad peavad mõiste „kaasasündinud hälve” kasutamist 
diskrimineerivaks. Seetõttu tuleks see asendada.

Muudatusettepanek 269
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 40 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

(40) „seadme puudulikkus” – puudused 
uuritava seadme identifitseerimises, 
kvaliteedis, vastupidavuses, 
usaldusväärsuses, ohutuses või toimimises, 
sealhulgas rikked või tootja esitatud teabe 
ebapiisavus;

Or. de

Muudatusettepanek 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – lõige 1 – lõik 1 – punkt 43

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43) „vahejuhtum” – mis tahes rike või 
halvenemine turul kättesaadavaks tehtud 
seadme omadustes või toimimises, tootja 

(43) „vahejuhtum” – mis tahes rike või 
halvenemine turul kättesaadavaks tehtud 
seadme omadustes või toimimises, tootja 
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esitatud teabe ebapiisavus ja ootamatu 
soovimatu kõrvaltoime;

esitatud teabe ebapiisavus ja ootamatu 
soovimatu kõrvaltoime, sealhulgas seadme 
ebaõige kasutamine;

Or. en

Muudatusettepanek 271
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Liikmesriikidele jääb pädevus otsustada juhtumipõhiselt üksikute toodete õigusliku staatuse 
üle, nagu on ette nähtud ka põhjenduses 8. Lisaks on rakendusaktid õigusaktidena õiguslikult 
ebasobivad, et otsustada juhtumipõhiselt üksikute toodete klassifikatsiooni üle.

Muudatusettepanek 272
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 

1. Komisjon võib omal algatusel määrata 
või määrab liikmesriigi taotluse korral 
rakendusaktide kaudu kindlaks, kas teatav 
toode või toodete kategooria või rühm 
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„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

kuulub „meditsiiniseadme” või 
„meditsiiniseadme abiseadme” määratluse 
alla. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 273
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel pärast asjaomase 
tootjaga konsulteerimist, kui tekivad 
kahtlused patsiendi ohutuse suhtes või 
annavad uued teaduslikud andmed selleks 
aluse, rakendusaktide kaudu kindlaks 
määrata, kas teatav toode või toodete 
kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete tootjatele piisava õiguskindluse tagamiseks peavad komisjoni kontrolli 
võimalikud põhjused olema kindlaks määratud. Kontrolli eest vastutav tehniline komisjon 
peaks enne otsuse langetamist küsima asjaomaselt tootjalt arvamust või vajaduse korral 
täiendavaid teaduslikke dokumente.

Muudatusettepanek 274
Mairead McGuinness

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

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võib omal algatusel määrata 
või määrab liikmesriigi taotluse korral 
rakendusaktide kaudu kindlaks, kas teatav 
toode või toodete kategooria või rühm 
kuulub „meditsiiniseadme” või 
„meditsiiniseadme abiseadme” määratluse 
alla. Kõnealused rakendusaktid võetakse 
vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või pärast liikmesriikidega 
konsulteerimist rakendusaktide kaudu 
kindlaks määrata, kas teatav toode või 
toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 276
Anja Weisgerber

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

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral pärast meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma ja asjaomaste 
ettevõtjatega konsulteerimist
rakendusaktide kaudu kindlaks määrata, 
kas teatav uudne toode või toodete uus
kategooria või uus rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Käesolevat lõiget ei 
kohaldata juba heaks kiidetud toodete 
suhtes.

Or. de

Selgitus

Seadmete kategooria määravad üksikjuhtumi põhjal liikmesriigid. Lisaks vajavad ettevõtjad, 
eelkõige VKEd, õiguskindlust. Ainuüksi komisjoni algatuse korral seda õiguskindlust ei ole.

Muudatusettepanek 277
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral või omal algatusel rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Komisjon võib liikmesriigi taotluse 
korral ja pärast konsulteerimist
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga rakendusaktide 
kaudu kindlaks määrata, kas teatav toode 
või toodete kategooria või rühm kuulub 
„meditsiiniseadme” või „meditsiiniseadme 
abiseadme” määratluse alla. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en
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Selgitus

Seadmete klassifitseerimine ja muutmine peab põhinema põhjalikul hindamisel, mis eeldab ka 
konsulteerimist meditsiiniseadmete koordineerimisrühmaga; algatajaks ei peaks olema ainult 
komisjon.

Muudatusettepanek 278
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pärast lõikes 1 nimetatud 
konsulteerimismenetlust peab komisjon 
välja töötama suunised, et tagada 
seadmete liigitamiseks vajalik teaduslikele 
alustele tuginev menetlus.

Or. de

Selgitus

Lõike 1 muudatusest tulenev muudatus.

Muudatusettepanek 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab kogemuste vahetamise 
liikmesriikide vahel meditsiiniseadmete, in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
ravimite, inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide, toidu ja 
vajaduse korral muude toodete valdkonnas, 
et määrata kindlaks toote või toodete 
kategooria või rühma asjakohane õiguslik 
staatus.

2. Komisjon tagab kogemuste vahetamise 
liikmesriikide ja asjaomaste 
sidusrühmade, sealhulgas patsientide 
rühmade vahel meditsiiniseadmete, in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
ravimite, inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide, toidu ja 
vajaduse korral muude toodete valdkonnas, 
et määrata kindlaks toote või toodete 
kategooria või rühma asjakohane õiguslik 
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staatus.

Or. en

Selgitus

Patsiendid, kes kasutavad seadmeid oma igapäevaelus, käsitlevad riski ja kasulikkuse 
vahekorda erineva vaatenurga alt.

Muudatusettepanek 280
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab kogemuste vahetamise 
liikmesriikide vahel meditsiiniseadmete, in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
ravimite, inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide, toidu ja 
vajaduse korral muude toodete 
valdkonnas, et määrata kindlaks toote või 
toodete kategooria või rühma asjakohane 
õiguslik staatus.

2. Komisjon määrab rakendusaktiga 
kindlaks nn piiritoodete õigusliku 
seisundi meditsiiniseadmete, in vitro
diagnostikameditsiiniseadmete, ravimite, 
inimkudede ja -rakkude, 
kosmeetikatoodete, biotsiidide ja toidu 
ekspertidest koosneva ELi 
valdkondadeülese eksperdirühma 
arvamuse põhjal. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 3 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Toodetele või tooterühmadele, mis
koosnevad ainetest või ainete 
kombinatsioonist, mille sisenemine
kehasse on ette nähtud kas kehaava
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kaudu või läbi kehapinna, ning mida
valdkondadeülene eksperdirühm liigitab 
meditsiiniseadmeteks, määrab komisjon
rakendusaktidega kindlaks riski 
klassifikatsiooni teaduslikult tõendatud 
tegelike riskide alusel. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Seadmeid, mida valmistatakse ja 
kasutatakse ühes tervishoiuasutuses, 
käsitatakse kasutuselevõetutena. Nende 
seadmete suhtes ei kohaldata artiklis 18 
osutatud CE-märgisega seotud sätteid ning 
artiklites 23–27 sätestatud kohustusi 
tingimusel, et seadmete valmistamine ja 
kasutamine toimub tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames.

4. Seadmeid, mida valmistatakse ja 
kasutatakse ühes tervishoiuasutuses, 
käsitatakse kasutuselevõetutena. Nende 
seadmete suhtes ei kohaldata artiklis 18 
osutatud CE-märgisega seotud sätteid ning 
artiklites 23, 26 ja 27 sätestatud kohustusi 
tingimusel, et seadmete valmistamine ja 
kasutamine toimub tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames.

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse suurendamiseks on oluline tagada raviasutustes kasutatavate toodete 
täielik jälgitavus ja läbipaistvus. Seetõttu tuleks nende seadmete suhtes, samuti muude 
raviasutuse väliselt kasutatavate seadmete suhtes täielikult kohaldada ka artiklit 24
(Unikaalse seadme identifitseerimine) ja artiklit 25 (Elektroonilise registreerimise seadmed).

Muudatusettepanek 283
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 285
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seade, mida pakutakse direktiivi 
98/34/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
infoühiskonna teenuste vahendusel liidus 
asuvatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele, peab vastama käesoleva määruse 

1. Seade, mida pakutakse direktiivi 
98/34/EÜ artikli 1 lõikes 2 määratletud 
infoühiskonna teenuste vahendusel liidus 
asuvatele füüsilistele või juriidilistele 
isikutele, peab vastama käesoleva määruse 
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nõuetele hiljemalt siis, kui seade turule 
lastakse.

nõuetele hiljemalt seadme turule laskmise 
päevaks.

Or. sl

Selgitus

ELi direktiivides kasutatakse turulelaskmise ja turul kättesaadavaks tegemise kohta erinevaid
mõisteid. Turule lastud seadmed peavad kohe algusest peale vastama määruse nõuetele 
(vaatamata sellele, kas need soetatakse lõppkasutajale või laovarudesse).

Muudatusettepanek 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 5 – lõige 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

Or. pl

Selgitus

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

Muudatusettepanek 288
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui asjakohased ühtlustatud standardid ei 
ole piisavad, on komisjonil õigus võtta 
vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad, on 
komisjonil õigus võtta vastu ühtne 
tehniline kirjeldus seoses I lisas sätestatud 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuete, II lisas 
sätestatud tehnilise dokumentatsiooni või 
XIII lisas sätestatud kliinilise hinnangu ja 
turustamisjärgse kliinilise jälgimisega. 
Ühtne tehniline kirjeldus võetakse vastu 
rakendusaktide kaudu kooskõlas artikli 88 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 289
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui asjakohased ühtlustatud standardid ei 
ole piisavad, on komisjonil õigus võtta 
vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui on vaja käsitleda rahvatervisega 
seotud probleeme, on komisjonil õigus 
võtta vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en
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Muudatusettepanek 290
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui asjakohased ühtlustatud standardid ei 
ole piisavad, on komisjonil õigus võtta 
vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui on vaja käsitleda rahvatervisega 
seotud probleeme, on komisjonil õigus 
võtta vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud standarditele vastavuse korral on määruse teatud põhinõuded täidetud. Komisjon
sätestab, millised standardid on ühtlustatud standardid. Kui standard ei vasta enam tegelikule 
olukorrale, tühistab komisjon selle ühtsed nõuded ja standard tuleb pädevas asutuses uuesti 
läbi vaadata. Seega tekitab artikli 7 lauseosa „kui asjakohased ühtlustatud standardid ei ole 
piisavad” arusaamatusi.

Muudatusettepanek 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui asjakohased ühtlustatud standardid ei 
ole piisavad, on komisjonil õigus võtta 
vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XIII lisas sätestatud 

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad, on 
komisjonil õigus võtta vastu ühtne 
tehniline kirjeldus seoses I lisas sätestatud 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuete, II lisas 
sätestatud tehnilise dokumentatsiooni või 
XIII lisas sätestatud kliinilise hinnangu ja 
turustamisjärgse kliinilise jälgimisega. 
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kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise jälgimisega. Ühtne tehniline 
kirjeldus võetakse vastu rakendusaktide 
kaudu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Ühtne tehniline kirjeldus võetakse vastu 
rakendusaktide kaudu kooskõlas artikli 88 
lõikes 3 osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Ühtne tehniline kirjeldus tuleks välja töötada vaid siis, kui vastav standard puudub. Kui
standard on avaldatud Euroopa Liidu Teatajas, tuleb seda pidada piisavaks, et eeldada 
vastavust asjakohastele üldistele ohutus- ja toimivusnõuetele. Ainult ELis kehtiva ühtse 
tehnilise kirjelduse koostamine ühtlustatud standardi täiendamiseks tekitaks vastuolu
maailma ja ELi tasandil. See vähendaks ELi patsientide võimalusi kasutada uuenduslikke 
tehnoloogiaid ja võib kahjustada väikeste ELi ettevõtete innovaatiliste toodete 
ekspordivõimet.

Muudatusettepanek 292
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Lõikes 1 viidatud ühtse tehnilise 
kirjelduse vastuvõtmisega ei tohi komisjon
kahjustada Euroopa 
standardimissüsteemi ühtsust. Ühtne 
tehniline kirjeldus on sidus, kui see ei ole 
vastuolus Euroopa standarditega, st kui 
see hõlmab valdkonda, kus puuduvad 
ühtlustatud standardid, kui uute Euroopa 
standardite kehtestamist ei ole mõistliku 
ajavahemiku jooksul ette näha, kui
olemasolevad standardid ei ole turul
kasutatavad või kui need standardid on 
vananenud või kui nende ebatõhusus on
selgelt tõendatud ebapiisava järelevalve 
või seireandmete tõttu ja kui tehnilise 
kirjelduse ülevõtmine Euroopa 
standarditesse ei ole mõistliku 
ajavahemiku jooksul ette nähtud.

Or. en
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Muudatusettepanek 293
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui vajalikke standardeid ei ole 
olemas ja/või kui pädevad asutused või 
spetsialistid on selgeks teinud nende 
puudused, peab komisjonile jääma 
võimalus delegeerida spetsialistidele õigus 
esitada selles erivaldkonnas välja 
muudatusi.
Muudatused lisatakse käesolevasse 
määrusesse rakendusaktide teel.

Or. de

Selgitus

Vaja on erinevaid kliinilisi tootestandardeid, mis tuleb ette valmistada kõrge riskitasemega 
meditsiinitoodete eri kategooriatele spetsialiseerunud sõltumatute ekspertide rahvusvahelise 
koostöö raames, kus määratakse kindlaks kriteeriumid, mille alusel uusi tooteid hinnatakse, 
ning antakse soovitusi selle kohta, mida toote puhul enne turulelaskmist hinnatakse.

Muudatusettepanek 294
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kui uute meditsiiniseadmete tootjad 
taotlevad toote turulelaskmist ja toode ei 
vasta konkreetsetele standarditele, 
konsulteerib Euroopa Komisjon kõikide 
riiklike asutustega ja esitab uued 
standardid sõltumatule eksperdirühmale. 
See eksperdirühm võtab aluseks kogu 
teaduskirjanduse ja võtab arvesse 
vähemuse arvamusi. Need vähemuse 
arvamused võetakse üle eksperdirühma 
arvamusesse ning need tehakse 
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meditsiinitöötajatele ja patsientidele 
teatavaks.

Or. fr

Muudatusettepanek 295
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Komisjon võtab lõikes 1 viidatud 
ühtse tehnilise kirjelduse vastu pärast 
konsulteerimist meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga, kus peab 
osalema ka Euroopa 
standardiorganisatsioonide esindaja.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Seadmed, mis on vastavuses lõikes 1 
osutatud ühtse tehnilise kirjeldusega, 
eeldatakse olevat vastavuses käesoleva 
määruse nõuetega, mida nimetatud 
kirjeldus või selle osad käsitlevad.

2. Seadmed, mis on vastavuses lõikes 1 
osutatud ühtse tehnilise kirjeldusega, 
eeldatakse olevat vastavuses käesoleva
määruse nõuetega, mida nimetatud 
kirjeldus või selle osad käsitlevad.

Ühtse tehnilise kirjelduse tehnilist sisu 
tuleb täiendada asjaomaste sidusrühmade 
asjakohasel toetusel, keda ühtne tehniline 
kirjeldus mõjutab, ja sellisel viisil, et nad 
ei oleks standardite ja juhiste 
väljatöötamisel sundolukorras.

Or. en
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