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Tarkistus 146
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a viite (uusi)

Komission teksti Tarkistus

ottavat huomioon terävien instrumenttien 
aiheuttamien tapaturmien ehkäisemisestä 
vuonna 2010 annetun direktiivin, jolla 
taataan paitsi potilaiden myös terävien 
neulojen käyttäjien turvallisuus,

Or. en

Tarkistus 147
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 1 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 a) Halu tuoda uusia lääkinnällisiä 
laitteita nopeasti potilaiden saataville ei 
saa koskaan olla potilasturvallisuuden 
varmistamista tärkeämpää.

Or. en

Perustelu

Kuten ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä 
rintaimplanteista annetussa päätöslauselmassa todettiin ja viitaten Hippokrateen 
ensimmäiseen periaatteeseen, terveydenhuollon ammattilaisten on ensisijaisesti oltava 
aiheuttamatta haittaa.

Tarkistus 148
Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(3 a) Lääkinnällisten laitteiden alalla 
toimii monia pk-yrityksiä Se pitäisi ottaa 
huomioon alaa säännellessä 
vaarantamatta turvallisuus- ja 
terveysnäkökohtia.

Or. en

Tarkistus 149
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti Tarkistus

(7) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
rajattava selvästi tuotteita, kuten in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita, lääkkeitä, kosmeettisia valmisteita 
ja elintarvikkeita, koskevasta muusta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä. 
Sen vuoksi olisi muutettava 
elintarvikelainsäädäntöä koskevista 
yleisistä periaatteista ja vaatimuksista, 
Euroopan 
elintarviketurvallisuusviranomaisen 
perustamisesta sekä elintarvikkeiden 
turvallisuuteen liittyvistä menettelyistä 
28 päivänä tammikuuta 2002 annettua 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetusta (EY) N:o 178/2002 siten, että 
lääkinnälliset laitteet suljetaan sen 
soveltamisalan ulkopuolelle.

(7) Tämän asetuksen soveltamisala olisi 
rajattava selvästi tuotteita, kuten in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuja lääkinnällisiä 
laitteita, lääkkeitä, kosmeettisia valmisteita 
ja elintarvikkeita, koskevasta muusta 
unionin yhdenmukaistamislainsäädännöstä. 
Koska monissa tapauksissa on vaikeaa 
erottaa toisistaan lääkinnällisiä laitteita ja 
kosmeettisia valmisteita, lääkkeitä tai 
elintarvikkeita, jokaisessa tapauksessa 
olisi sovellettava tiukinta mahdollista 
lainsäädäntöä.

Or. en

Tarkistus 150
Milan Cabrnoch
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) Tilanteissa, jossa tuotteen valmistaja 
ei ole suunnitellut sitä käytettäväksi 
lääkinnällisiin tarkoituksiin, siltä ei voida 
edellyttää lääkinnällisen laitteen 
todistusta; vastaavasti tuote ei voi olla 
tietyn lääkinnällisen laitteen lisälaite, jos 
sen valmistaja ei ole erityisesti 
suunnitellut, että sillä mahdollistetaan 
lääkinnällisen laitteen aiottu 
käyttötarkoitus tai tuetaan sitä.

Or. en

Tarkistus 151
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 7 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(7 a) ottaa huomioon tieteellisiin 
tarkoituksiin käytettävien eläinten 
suojelusta 22 päivänä syyskuuta 2010 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2010/63/EU, jonka 
mukaan selkärankaisilla eläimillä 
tehtävät testit on korvattava tai niitä on 
vähennettävä tai parannettava.

Or. en

Perustelu

Kyseisen direktiivin 4 artiklan 1 kohdassa todetaan seuraavaa: Jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että toimenpiteen sijasta käytetään aina kun se on mahdollista tieteellisesti 
luotettavaa menetelmää tai testausstrategiaa, johon ei liity elävien eläinten käyttöä.
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Tarkistus 152
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla 
siitä päättäminen tapauskohtaisesti, 
kuuluuko tuote tämän asetuksen 
soveltamisalaan. Tarvittaessa komissio voi 
päättää tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen 
(EY) N:o 1223/2009.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 153
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, esimerkiksi silloin, kun 
samaa tuotetta koskevat kansallisella 
tasolla tehdyt päätökset vaihtelevat 
jäsenvaltioiden välillä, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
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valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

Or. en

Tarkistus 154
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Oikeusvarmuuden 
vuoksi tällaiselle päätökselle olisi 
määritettävä selvät perusteet ja kyseistä 
valmistajaa olisi kuultava päätöksenteon 
yhteydessä. Koska joissakin tapauksissa on 
vaikea tehdä eroa lääkinnällisten laitteiden 
ja kosmeettisten valmisteiden välillä, 
mahdollisuus tehdä EU:n laajuinen päätös 
tuotteen sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

Or. de
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Tarkistus 155
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 8 kappale

Komission teksti Tarkistus

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi päättää 
tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

(8) Jäsenvaltioiden vastuulla tulisi olla siitä 
päättäminen tapauskohtaisesti, kuuluuko 
tuote tämän asetuksen soveltamisalaan. 
Tarvittaessa komissio voi yhteistyössä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja neuvoston kanssa
päättää tapauskohtaisesti, kuuluuko tuote 
lääkinnällisen laitteen määritelmän tai 
lääkinnällisen laitteen lisälaitteen 
määritelmän piiriin. Koska joissakin 
tapauksissa on vaikea tehdä eroa 
lääkinnällisten laitteiden ja kosmeettisten 
valmisteiden välillä, mahdollisuus tehdä 
EU:n laajuinen päätös tuotteen 
sääntelyasemasta tulisi sisällyttää 
kosmeettisista valmisteista 30 päivänä 
marraskuuta 2009 annettuun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetukseen (EY) 
N:o 1223/2009.

Or. de

Perustelu

Komissio ei voi yksin olla vastuussa siitä, mihin luokkaan tuote on määritettävä. Jos ilmenee 
ongelmia, tässä tarvitaan tarkempaa neuvontaa.

Tarkistus 156
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 11 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(11 a) Sääntelemättömät haittaamattomat 
laitteet, kuten näköä korjaamattomat 
kosmeettisiin tarkoituksiin käytettävät 
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piilolinssit, voivat aiheuttaa 
terveyskomplikaatioita – kuten 
mikrobikeratiittia – kun niitä valmistetaan 
tai käytetään epäasianmukaisesti. 
Käytössä on oltava asianmukaisia 
turvallisuusstandardeja, joilla suojataan 
niiden kuluttajien turvallisuutta, jotka 
päättävät käyttää kyseisiä tuotteita. 

Or. en

Tarkistus 157
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(12 a) Verenluovutuksessa tai hoidoissa, 
joissa käytetään verta, käytettävien 
tuotteiden on täytettävä laatu- ja 
turvallisuusvaatimusten asettamisesta 
ihmisveren ja veren komponenttien 
keräämistä, tutkimista, käsittelyä, 
säilytystä ja jakelua varten sekä 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
27 päivänä tammikuuta 2003 annetun 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2002/98/EY vaatimukset.

Or. de

Perustelu

Lääkinnällisiin laitteisiin, jotka ovat sallittuja ja joita käytetään tällä alueella, sovelletaan 
kuutta muutakin EU:n säännöstä. Niiden vaatimukset ovat usein tiukemmat kuin tässä 
asetuksessa. Näitä standardeja ei saa heikentää.

Tarkistus 158
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 12 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(12 a) Kosmeettisen kirurgian 
mainostamista olisi säänneltävä 
paremmin, jotta voidaan varmistaa, että 
potilaat ovat täysin tietoisia sekä riskeistä 
että hyödyistä. Jäsenvaltioiden pitäisi 
erityisesti harkita kosmeettisten 
implanttien mainonnan kieltoa, kuten 
Ranska ja Belgia ovat jo tehneet.

Or. en

Perustelu

Kosmeettisen kirurgian, kuten rintaimplanttien, mainonta saattaa tehdä suhtautumisesta 
näihin toimenpiteisiin varomatonta. Jotkin jäsenvaltiot ovat kieltäneet kosmeettisen kirurgian 
mainonnan, ja reseptilääkkeiden mainonnasta on jo olemassa EU:ssa kielto.

Tarkistus 159
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
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käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

käytettäessä nanohiukkasia, joiden on 
tarkoitus vapautua ihmisen kehoon, ja 
tällaisiin laitteisiin olisi sovellettava 
tiukinta vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

Or. en

Tarkistus 160
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat 
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat 
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden ja standardien 
yhdenmukaisuuden arviointimenettelyä.

Or. sl

Tarkistus 161
Anja Weisgerber
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti Tarkistus

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa ja valmistuksessa 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, jotka voivat
vapautua ihmisen kehoon, ja tällaisiin 
laitteisiin olisi sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

(13) Lääkinnällisissä laitteissa käytettävien 
nanomateriaalien riskeistä ja hyödyistä ei 
ole tieteellistä varmuutta. Korkeatasoisen 
terveyden suojelun, tavaroiden vapaan 
liikkuvuuden ja valmistajien 
oikeusvarmuuden varmistamiseksi on 
tarpeen ottaa käyttöön yhdenmukainen 
nanomateriaalien määritelmä, joka 
perustuu nanomateriaalin määritelmästä 
18 päivänä lokakuuta 2011 annettuun 
komission suositukseen 2011/696/EU, ja 
tätä määritelmää on voitava mukauttaa 
tieteelliseen ja teknologiseen kehitykseen 
ja tästä seuraavaan sääntelyn kehitykseen 
unionin ja kansainvälisellä tasolla. 
Valmistajien olisi lääkinnällisten laitteiden 
suunnittelussa, valmistuksessa ja 
vaatimustenmukaisuusmenettelyssä 
noudatettava erityistä huolellisuutta 
käytettäessä nanohiukkasia, joiden 
tarkoituksena on nimenomaan vapautua
ihmisen kehoon, sekä otettava huomioon 
käytetylle nanomateriaalille ja sen 
käytölle asetetut olennaiset 
lisävaatimukset vastaavassa 
tuoteryhmässä, ja tällaisiin laitteisiin olisi 
sovellettava tiukinta 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

Or. de

Perustelu

Monissa lääkinnällisissä laitteissa on nanomateriaaleja, mutta ne eivät kuitenkaan aiheuta 
potilaille vaaraa. Nanomateriaaleja sisältävien lääkinnällisten laitteiden luokittelussa pitäisi 
siksi ottaa huomioon nanomateriaalien vaikutus.

Tarkistus 162
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(13 a) Ihmisperäisten aineiden 
luovuttamisessa ja niiden myöhemmässä 
käytössä käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden on noudatettava Euroopan 
unionin kansanterveyslainsäädäntöä, 
jolla taataan laadun ja turvallisuuden 
vähimmäisstandardit, mukaan lukien 
laatu- ja turvallisuusvaatimusten 
asettamisesta ihmisveren ja veren 
komponenttien keräämistä, tutkimista, 
käsittelyä, säilytystä ja jakelua varten 
annettu direktiivi 2002/98/EY sekä sen 
lisädirektiivit.

Or. en

Perustelu

Veren keräämiseen, säilytykseen, tutkimiseen ja käsittelyyn käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden, esimerkiksi afereesissa käytettävien laitteiden, on jo noudatettava kuutta muuta 
EU:n kansanterveydellistä säädöstä. Voimassa olevalla lainsäädännöllä taataan, että 
laitteilla saatu veri ja veren osat ovat tiettyä korkeaa laatua, koska itse laitteisiin sovelletaan 
korkeimpia potilasturvallisuusstandardeja ja valvontaa.

Tarkistus 163
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 19 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(19 a) Niiden laitteiden, joissa on useampi 
kuin yksi implantoitava osa, kuten 
lonkkaimplantit, eri valmistajien osien 
yhteensopivuus olisi varmistettava, jotta 
laitteen toiminnallisen osan vaihtaminen 
voidaan välttää ja siten välttää 
tarpeettomat riskit ja epämukavuus 
potilaille. Komission olisi selvitettävä, 
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tarvitaanko lisätoimenpiteitä eri 
valmistajien lonkkaimplanttien vastaavien 
osien yhteensopivuuden takaamiseksi, 
ottaen huomioon, että lonkkaleikkauksia 
tehdään usein iäkkäämmille ihmisille, 
joilla terveysriskit ovat leikkauksissa 
suuremmat.

Or. en

Tarkistus 164
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 24 kappale

Komission teksti Tarkistus

(24) Jotta voidaan edistää oikeudellisten 
velvoitteiden ymmärtämistä ja sitä kautta 
säännösten noudattamista erilaisten 
talouden toimijoiden keskuudessa, on 
aiheellista esittää täsmällisesti 
asianomaisten toimijoiden, muun muassa 
maahantuojien ja jakelijoiden, yleiset 
velvoitteet, kuten tuotteiden kaupan 
pitämistä koskevassa uudessa 
lainsäädäntökehyksessä säädetään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
eri osissa vahvistettuja erityisiä 
velvoitteita.

(24) Jotta voidaan edistää oikeudellisten 
velvoitteiden ymmärtämistä ja sitä kautta 
säännösten noudattamista erilaisten 
talouden toimijoiden keskuudessa, on 
aiheellista esittää täsmällisesti 
asianomaisten toimijoiden, muun muassa 
maahantuojien ja jakelijoiden, yleiset 
velvoitteet, kuten tuotteiden kaupan 
pitämistä koskevassa uudessa 
lainsäädäntökehyksessä säädetään, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta tämän asetuksen 
eri osissa vahvistettuja erityisiä 
velvoitteita. Älykkäästi erikoistuneiden 
pienten ja keskisuurten yritysten ehtoja 
markkinoille saattamiselle on 
helpotettava.

Or. sl

Tarkistus 165
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta varmistetaan, että 
vahinkoriski ja valmistajan 
maksukyvyttömyysriski eivät siirry 
lääkinnällisten laitteiden vahingoittamille 
potilaille ja että maksajat ovat vastuussa 
hoitokustannuksista, valmistajat on 
velvoitettava ottamaan vastuuvakuutus,
johon sisältyy asianmukainen 
vähimmäissuoja.

Or. en

Tarkistus 166
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta varmistetaan, että 
vahinkoriski ja valmistajan 
maksukyvyttömyysriski eivät siirry 
lääkinnällisten laitteiden vahingoittamille 
potilaille, valmistajat on velvoitettava 
ottamaan vastuuvakuutus, johon sisältyy 
asianmukainen suoja.

Or. en

Tarkistus 167
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 25 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(25 a) Jotta varmistetaan, että 
vahingoittuneet potilaat saavat korvausta 
kaikista vaurioista ja jotta voidaan välttää 
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valmistajien maksukyvyttömyys, 
valmistajat on velvoitettava ottamaan 
vastuuvakuutus, johon sisältyy 
asianmukainen vähimmäissuoja.

Or. en

Perustelu

Vastuuvakuutuksella, jossa on asianmukainen vähimmäissuoja, taattaisiin, että vahingon riski 
sekä riski valmistajan maksukyvyttömyydestä ohjattaisiin pois potilaista ja 
hoitokustannuksista vastaavista maksajista.

Tarkistus 168
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(27 a) Pätevältä henkilöltä edellytetään 
vähimmäiskelpoisuustasoa, mukaan 
lukien koulutusvaatimukset, kokemus ja 
rekisteröity ammattinimike. Yksi 
esimerkki tästä ammatillisesta 
rekisteröitymisestä erityisesti insinöörien 
osalta olisi se, että kansalliset vaatimukset 
täyttävä henkilö saisi Eur Ing -nimikkeen, 
EU:n laajuisen ammatillisen 
rekisteröidyn insinöörin kelpoisuuden.

Or. en

Tarkistus 169
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
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toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana.

toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana. Implantoitavien 
kertakäyttöisten laitteiden ja invasiivisten 
kertakäyttöisten kirurgisten laitteiden 
uudelleenkäsittely on kielletty.

Or. fr

Tarkistus 170
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan 
rakenteen luomisesta ja päätöksen 
2004/210/EY kumoamisesta 5 päivänä 
elokuuta 2008 tehdyllä komission 
päätöksellä 2008/721/EY perustetun 
kehittymässä olevia ja vastikään 
havaittuja terveysriskejä käsittelevän 
tiedekomitean (SCENIHR) havainnot, 
jotka komitea esitti 15 päivänä huhtikuuta 
2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana.

(31) Jotta voidaan noudattaa direktiivillä 
2008/98/EY perustettua 
jätteenkäsittelyhierarkiaa, kaikkien 
laitteiden pitäisi pääsääntöisesti olla 
kierrätettäviä, ja pitäisi olla valmistajan 
vastuulla esittää riittäviin tieteellisiin 
näyttöihin perustuvat todisteet – potilaan 
tai muiden käyttäjien turvallisuuden 
osalta – poikkeuksena kyseiseen 
sääntöön.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden kertakäyttöisyydestä aiheutuu valtava määrä jätettä, joka on joskus 
myrkyllistä. Tämän jätteen käsittelyn ekologiset ja taloudelliset kustannukset lisätään sitten 
valmistuksesta, luvan hankkimisesta ja laitteiden saatavuudesta jo aiheutuneisiin 
kustannuksiin, mikä on vastoin kestävää terveydenhuoltojärjestelmää.
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Tarkistus 171
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana.

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana. Sellaisia kertakäyttöisiä 
lääkinnällisiä laitteita, joiden tiedetään 
etukäteen aiheuttavan turvallisuusriskin, 
ei saa uudelleenkäsitellä. Tällaisen riskin 
aiheuttavista laitteista laaditaan luettelo.
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Or. cs

Tarkistus 172
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 kappale

Komission teksti Tarkistus

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana.

(31) Kuluttajien turvallisuuden, 
kansanterveyden ja ympäristön aloilla 
toimivien tiedekomiteoiden ja 
asiantuntijoiden neuvoa-antavan rakenteen 
luomisesta ja päätöksen 2004/210/EY 
kumoamisesta 5 päivänä elokuuta 2008 
tehdyllä komission päätöksellä 
2008/721/EY perustetun kehittymässä 
olevia ja vastikään havaittuja terveysriskejä 
käsittelevän tiedekomitean (SCENIHR) 
havainnot, jotka komitea esitti 15 päivänä 
huhtikuuta 2010 antamassaan tieteellisessä 
lausunnossa uudelleenkäsiteltyjen 
kertakäyttöisenä markkinoille saatettavien 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuudesta, 
sekä komission havainnot, jotka se esitti 
27 päivänä elokuuta 2010 Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle antamassaan 
direktiivin 93/42/ETY 12 a artiklan 
mukaisessa kertomuksessa Euroopan 
unionissa käytettävien lääkinnällisten 
laitteiden uudelleenkäsittelystä, osoittavat 
tarpeen kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyn sääntelylle, jotta 
varmistetaan terveyden ja turvallisuuden 
korkeatasoinen suojelu ja mahdollistetaan 
samalla tämän käytännön 
jatkokehittäminen selkeitten ehtojen 
mukaisesti. Kun kertakäyttöinen laite 
käsitellään uudelleen, sen suunniteltua 
käyttötarkoitusta muutetaan, ja 
uudelleenkäsittelijää olisi sen vuoksi 
pidettävä uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana. Selvyyden vuoksi ainoastaan 
”tarkoituksellisesti kertakäyttöiset 
laitteet” olisi käsiteltävä uudelleen, ei 
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”kertakäyttöisiä laitteita”. Tästä syystä 
olisi tässä asetuksessa käsitteet ”moneen 
kertaan käytettävä laite”, ”kertakäyttöön 
tarkoitettu laite” ja ”kertakäyttöinen 
laite” määriteltävä uudelleenkäsittelyn 
osalta ja kyseiset käsitteet olisi erotettava 
toisistaan.

Or. en

Tarkistus 173
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 31 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(31 a) Kertakäyttöisten laitteiden ja niiden 
uudelleenkäsittelyn erittäin 
monimutkaisen luonteen vuoksi koko 
EU:ssa on ensin tärkeää ottaa huomioon 
vaikutus, joka huomattavilla politiikan 
muutoksilla voi olla 
potilasturvallisuuteen, lääkäreihin ja 
muihin asiaankuuluviin sidosryhmiin. 
Tämän vuoksi olisi ensin tehtävä 
vastuullinen ja avoin vaikutustenarviointi, 
jossa otetaan huomioon poliittisten 
toimien tai toimimattomuuden 
taloudelliset, sosiaaliset (myös 
terveydenhuoltojärjestelmät) ja ekologiset 
seuraukset. Jos vaikutustenarviointi 
osoittautuu toteuttamiskelpoiseksi, 
tulokset olisi esitettävä raportissa kaikille 
asiaankuuluville sidosryhmille.

Or. en

Perustelu

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 
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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.

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

Tarkistus 174
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tarvittavat varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 
käytettävien skannerien kanssa.

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava mahdollisuuksien mukaan 
etukäteen implantoitua laitetta koskevat 
olennaiset tiedot, joiden avulla laite 
voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tarvittavat varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 
käytettävien skannerien kanssa.

Or. en

Tarkistus 175
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 32 kappale

Komission teksti Tarkistus

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tarvittavat varoitukset tai noudatettavat 
varotoimenpiteet, esimerkiksi tiedot siitä, 
sopiiko laite yhteen eräiden diagnostisten 
laitteiden tai turvatarkastuksissa 

(32) Potilaille, joille on implantoitu laite, 
olisi annettava implantoitua laitetta 
koskevat olennaiset tiedot, joiden avulla 
laite voidaan tunnistaa ja joissa ilmoitetaan 
tiedot laitteen tärkeimmistä 
ominaisuuksista, mahdolliset 
haittavaikutukset, varoitus mahdollisesta 
terveysriskistä, leikkauksen jälkeiset 
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käytettävien skannerien kanssa. hoitotoimenpiteet ja tarvittavat varoitukset 
tai noudatettavat varotoimenpiteet, 
esimerkiksi tiedot siitä, sopiiko laite yhteen 
eräiden diagnostisten laitteiden tai 
turvatarkastuksissa käytettävien skannerien 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 176
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 33 kappale

Komission teksti Tarkistus

(33) Lääkinnälliset laitteet olisi 
pääsääntöisesti varustettava CE-
merkinnällä, joka osoittaa niiden olevan 
tämän asetuksen mukaisia, jotta niiden 
vapaa liikkuvuus unionissa sekä 
suunnitellun käyttötarkoituksen mukainen 
käyttöönotto olisi mahdollista. Jäsenvaltiot 
eivät saisi estää niiden markkinoille 
saattamista tai käyttöön ottamista tässä 
asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin 
liittyvistä syistä.

(33) Lääkinnälliset laitteet olisi 
pääsääntöisesti varustettava CE-
merkinnällä, joka osoittaa niiden olevan 
tämän asetuksen mukaisia, jotta niiden 
vapaa liikkuvuus unionissa sekä 
suunnitellun käyttötarkoituksen mukainen 
käyttöönotto olisi mahdollista. Jäsenvaltiot 
eivät saisi estää niiden markkinoille 
saattamista tai käyttöön ottamista tässä 
asetuksessa säädettyihin vaatimuksiin 
liittyvistä syistä. Jäsenvaltioiden olisi 
kuitenkin voitava päättää, rajoittavatko ne 
tietyn tyyppisten lääkinnällisten laitteiden 
käyttöä sellaisten näkökohtien suhteen, 
jotka eivät kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan.

Or. en

Tarkistus 177
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale
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Komission teksti Tarkistus

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

(34) Lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyys 
kansainvälisiin ohjeistoihin perustuvan 
yksilöllistä laitetunnistetta (UDI) koskevan 
järjestelmän avulla lisäisi huomattavasti 
lääkinnällisten laitteiden markkinoille 
saattamisen jälkeistä turvallisuutta 
paremman vaaratilanteista raportoinnin, 
kohdennettujen käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden ja 
toimivaltaisten viranomaisten suorittaman 
paremman valvonnan vuoksi. Sen pitäisi 
myös vähentää lääketieteellisiä virheitä ja 
auttaa tunnistamaan väärennetyt laitteet. 
UDI-järjestelmän käyttämisen pitäisi myös 
parantaa sairaaloiden hankintaohjelmia ja 
varastonhallintaa ja olla yhteensopiva 
direktiivissä 2011/62/EU määritettyjen 
turvallisuuslaitteiden kanssa.

Or. fr

Tarkistus 178
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

parantaa sairaaloiden ja apteekkien 
hankintaohjelmia ja varastonhallintaa ja 
olla yhteensopiva muiden kyseisissä 
ympäristöissä jo käytössä olevien 
tunnistusjärjestelmien kanssa.

Or. fr

Perustelu

Lääkkeiden sähköinen tunnistusjärjestelmä pitäisi ottaa käyttöön lääkeväärennösdirektiivin 
mukaisesti. On tärkeää, että lääkinnällisille laitteille ja lääkkeille suunnitellut järjestelmät 
ovat yhteensopivia, jotta voidaan välttää molempien tuotteiden kanssa työskentelevien 
toimitusketjun toimijoiden liiallista taakkaa.

Tarkistus 179
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 34 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en
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Perustelu

On todennäköistä, että lääkeväärennösdirektiivin mukaisesti otetaan käyttöön 
lääketunnistusjärjestelmä. On tärkeää, että lääkinnällisten laitteiden ja lääkkeiden 
järjestelmät ovat yhteensopivia. Se saa muuten aikaan huomattavan ja mahdollisesti 
hallitsemattoman taakan molempien tuotteiden kanssa työskenteleville toimitusketjun 
toimijoille.

Tarkistus 180
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 35 kappale

Komission teksti Tarkistus

(35) Avoimuus ja parempi tiedonsaanti
ovat olennaisen tärkeitä, jotta potilaat ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat
vaikutusmahdollisuuksia ja kykenevät 
tekemään tietoon perustuvia päätöksiä, 
jotta sääntelyä koskevalle päätöksenteolle 
saadaan vankka perusta ja jotta 

(35) Avoimuus ja ymmärrettävät, 
luotettavat, puolueettomat, helposti 
saatavilla olevat ja mainostamattomat 
tiedot ovat olennaisen tärkeitä, jotta 
potilaat ja terveydenhuollon ammattilaiset 
saavat vaikutusmahdollisuuksia ja 
kykenevät tekemään tietoon perustuvia 
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sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

päätöksiä, jotta sääntelyä koskevalle
päätöksenteolle saadaan vankka perusta ja 
jotta sääntelyjärjestelmään kohdistuvaa 
luottamusta voidaan lisätä.

Or. en

Tarkistus 182
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en



PE510.741v01-00 28/96 AM\935943FI.doc

FI

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanne- ja markkinavalvontatietoja 
koskevasta katsauksesta. Koska nämä tiedot edellyttävät hienovaraista käsittelyä, 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 
antamiseksi eurooppalaiseen tietopankkiin.

Tarkistus 183
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 37 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(37) Eudamedin sähköisten järjestelmien 
tulisi antaa yleisölle mahdollisuus saada 
riittävästi tietoa unionin markkinoilla 
olevista laitteista. On tärkeää varmistaa 
riittävän hyvä yleinen pääsy sekä 
terveydenhuollon ammattilaisten pääsy 
sellaisiin Eudamedin sähköisten 
järjestelmien osiin, jotka antavat keskeistä 
tietoa lääkinnällisistä laitteista, jotka 
voivat aiheuttaa vaaraa kansanterveydelle 
ja turvallisuudelle. Tietoihin pitäisi 
myöntää pääsy pyynnöstä asetuksen (EY) 
N:o 1049/2001 mukaisesti. Kliinisiä 
tutkimuksia koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia jäsenvaltioiden 
välisen yhteistyön välineenä ja antaa 
toimeksiantajille mahdollisuus esittää 
halutessaan useita jäsenvaltioita koskeva
yksi keskitetty hakemus ja ilmoittaa tässä 
yhteydessä vakavista haittatapahtumista. 
Sähköisen vaaratilannejärjestelmän olisi 
annettava valmistajille mahdollisuus 
ilmoittaa sekä vakavista vaaratilanteista 
että muista raportoitavista tapahtumista; 
sen olisi myös toimittava kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten tukena 
näiden koordinoidessa ilmoitusten 
arviointia. Markkinavalvontaa koskevan 
sähköisen järjestelmän tulisi olla 
toimivaltaisten viranomaisten välisen 
tiedonvaihdon työväline.
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Or. en

Perustelu

Tämä on yhdenmukaista Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen 
saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30 päivänä toukokuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001 kanssa.

Tarkistus 184
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta 
suuremman läpinäkyvyyden takia laatia 
laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista tiivistelmä, 
jonka tulisi olla julkisesti saatavilla.

Or. sl

Tarkistus 185
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta laatia 
raportti laitteen keskeisistä turvallisuus- ja 
suorituskykynäkökohdista sekä laitteen 
kliinisen arvioinnin tuloksista. 
Turvallisuus- ja suorituskykyraportin
tulisi olla julkisesti saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 186
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(39) Valmistajien tulisi suuririskisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta antaa 
myyntilupamenettelyyn osallistuvalle 
kansalliselle viranomaiselle tai virastolle 
tapauksen mukaan täydellinen selvitys 
asianomaisen laitteen turvallisuudesta ja 
kliinisestä suorituskyvystä. Koko raportin 
ja sen tiivistelmän tulisi olla julkisesti 
saatavilla Eudamedin kautta.

Or. en

Tarkistus 187
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 39 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(39 a) Diagnostiikassa ja mittauksessa 
käytettävien invasiivisten laitteiden osalta 
jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet infektio- ja 
tartuntariskien välttämiseksi potilaiden 
keskuudessa. Tätä varten jäsenvaltioiden 
on poistettava tunnetut tai ennakoitavat 
potilasturvallisuuden riskit edistämällä 
erityisesti varmempia desinfioinnin tasoja 
ja käytäntöjä ja taattava niiden tehokas 
käyttöönotto käyttäjien keskuudessa ja 
terveysalan laitoksissa. Tämän asetuksen 
74 artiklan mukaisesti komissio takaa 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimenpiteiden 
riittävyyden.
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Or. xm

Perustelu

Uusimmat kliiniset arvioinnit osoittavat, että potilailla on huomattava riski saada 
sukupuoliteitse tarttuvien infektioiden (papillooma, herpes, hepatiitti jne.) rekisteriin kuuluvia 
tauteja levittäviä patogeenejä toisilta potilailta. Puutteet näitä laitteita koskevaan 
potilasturvallisuuteen sovitetuissa käytännöissä ovat johtaneet potilasinfektioihin ja joskus 
potilaiden kuolemaan.

Tarkistus 188
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(42) Innovatiivisten suuririskisten
lääkinnällisten laitteiden osalta 
toimivaltaisille viranomaisille olisi 
tiedotettava aikaisessa vaiheessa laitteista, 
joille tehdään vaatimustenmukaisuuden 
arviointi, ja annettava oikeus, mikäli 
kliinistä arviointia koskevia yhteisiä 
teknisiä eritelmiä tai suuntaviivoja ei ole, 
arvioida kliinisiä tietoja ja toteuttaa 
tieteellinen arviointi, etenkin silloin kun 
on kyse uusista laitteista, laitteista, joissa 
käytetään uutta teknologiaa, sellaiseen 
laiteluokkaan kuuluvista laitteista, jonka 
osalta on tehty aiempaa enemmän 
ilmoituksia vakavista vaaratilanteista, 
taikka olennaisilta osiltaan samankaltaisista 
laitteista, joita koskevissa eri ilmoitettujen 
laitosten tekemissä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneissa on 
havaittu huomattavia poikkeavuuksia. 
Tässä asetuksessa säädetty menettely ei 
estä valmistajaa ilmoittamasta 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
vapaaehtoisesti, että se aikoo esittää 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
koskevan hakemuksen suuririskisen 
lääkinnällisen laitteen osalta, ennen kuin se 
esittää hakemuksen ilmoitetulle laitokselle.
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Or. en

Tarkistus 189
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Tarkistus 190
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(42 a) Tieteellisen arvioinnin piiriin 
kuuluvien suuririskisten laitteiden 
valmistajille olisi annettava laitteidensa 
vaatimustenmukaisuuden asianmukaista 
arviointia koskeva lausunto erityisesti 
kliiniseen arviointiin tarvittavien 
kliinisten tietojen osalta. Neuvoa-antava 
tieteellinen lautakunta tai EU:n 
vertailulaboratorio voi antaa kyseisen 
tieteellisen lausunnon, joka on 
julkistettava julkisessa tietokannassa.

Or. en

Tarkistus 191
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 42 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(42 a) Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä ei pitäisi soveltaa 
kaikentyyppisiin laitteisiin. Joustava 
keskitetty myyntilupamenettely pitäisi 
ottaa käyttöön
– implantoitaville laitteille ja aktiivisille 
hoitolaitteille, joita on tarkoitus käyttää 
suorassa yhteydessä sydämeen, 
keskusverenkiertojärjestelmään ja 
keskushermostojärjestelmään;
– implantoitaville laitteille selkärangassa 
ja lonkka-, olka- ja polvinivelissä lukuun 
ottamatta lonkkaleikkauksessa käytettäviä 
välineitä ja lisälaitteita;
– kosmeettisille implantoitaville ja 
invasiivisille laitteille.
Kaikille muille luokan II b ja luokan III 
laitteille pitäisi ottaa käyttöön joustava ja 
hajautettu myyntilupamenettely.
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Or. xm

Perustelu

EU:ssa edellytetään usein sääntely- ja markkinamenestystä ennakkoehtona lisätuelle 
Yhdysvaltain markkinoille pääsemiseen. Nykyinen vaatimustenmukaisuuden 
arviointijärjestelmä kannustaa Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkevirastoa käyttämään EU:n 
markkinoita suuren mittakaavan kliinisenä tutkimuksena ja EU:n kansalaisia koekaniineina, 
ilmaiseksi. Se haittaa EU:n työntekijöiden ja sairausvakuutusten kilpailukykyä, kun haitallisia 
tapahtumia tapahtuu, ja myöhemmin ne vaikuttavat EU:n yleiseen tuottavuuteen ja 
kilpailukykyyn kielteisesti.

Tarkistus 192
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen olla 
pakollista luokkiin II a, II b ja III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta, ja 
luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen tulisi olla 
pakollista luokkiin II a, II b ja III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta, ja 
luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.
Tuoteluokitusten tiukennukset 
edellyttävät riittävän pitkää siirtymäaikaa. 
Erityisesti vuosikymmeniä markkinoilla 
olleiden, luotettavien ja ongelmattomien 
laitteiden osalta turhia 
lisätestausvelvoitteita olisi karsittava. 
Näitä resursseja olisi 
tarkoituksenmukaisempaa kohdentaa 
innovointiin.

Or. fi
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Tarkistus 193
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen olla 
pakollista luokkiin II a, II b ja III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta, ja 
luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen on oltava 
pakollista luokkiin II a, II b ja III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta, ja 
luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 
suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

Or. en

Tarkistus 194
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 kappale

Komission teksti Tarkistus

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen 
asianmukaisen osallistumisen olla 
pakollista luokkiin II a, II b ja III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta, ja 
luokkaan III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta tulisi vaatia niiden 

(44) Luokan I laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely olisi yleensä suoritettava 
yksinomaan valmistajien vastuulla, koska 
näihin tuotteisiin liittyvä haavoittuvuustaso 
on matala. Ilmoitetun laitoksen ankaran 
valvonnan tulee olla pakollista luokkiin 
II a, II b ja III kuuluvien lääkinnällisten 
laitteiden osalta, ja luokkaan III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden osalta tulisi vaatia 
niiden suunnittelun ja valmistuksen 
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suunnittelun ja valmistuksen nimenomaista 
ennakkohyväksyntää ennen kuin ne 
voidaan saattaa markkinoille.

nimenomaista ennakkohyväksyntää ennen 
kuin ne voidaan saattaa markkinoille.

Or. fr

Tarkistus 195
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 kappale

Komission teksti Tarkistus

(45) Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä olisi 
yksinkertaistettava ja tehostettava, ja 
ilmoitettuihin laitoksiin arviointien 
suorittamisen osalta sovellettavat 
vaatimukset olisi esitettävä selkeästi, jotta 
varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

(45) Vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä olisi vahvistettava ja 
tehostettava, ja ilmoitettuihin laitoksiin 
arviointien suorittamisen osalta 
sovellettavat vaatimukset olisi esitettävä 
selkeästi, jotta varmistetaan tasapuoliset 
toimintaedellytykset.

Or. fr

Tarkistus 196
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 46 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(46 a) Yleisen markkinaturvallisuuden 
takaamiseksi kaikilla luonnollisilla 
henkilöillä ja oikeushenkilöillä on oikeus 
julkaista tai jakaa vilpittömässä mielessä 
tietoa toimesta, tiedosta tai toimenpiteestä, 
jos kyseisen teon, tiedon tai toimenpiteen 
huomiotta jättäminen olisi henkilön 
mielestä vaarallista terveydelle tai 
ympäristölle.

Or. xm
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Perustelu

Tällä johdanto-osan kappaleella pyritään suojelemaan ilmiantajia.

Tarkistus 197
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 47 kappale

Komission teksti Tarkistus

(47) Kliinisiä tutkimuksia koskevien 
sääntöjen tulisi olla linjassa alan keskeisten 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen kanssa, 
joita ovat muun muassa hyviä kliinisiä 
käytäntöjä ihmisillä tehtävissä 
lääkinnällisten laitteiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskeva standardi ISO 
14155:2011 ja uusin (vuodelta 2008 
peräisin oleva) Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 
lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista, jotta varmistetaan, että 
unionissa suoritetut kliiniset tutkimukset 
hyväksytään muualla ja että unionin 
ulkopuolella kansainvälisten 
ohjeasiakirjojen mukaisesti suoritetut 
kliiniset tutkimukset voidaan hyväksyä 
tämän asetuksen mukaisesti.

(47) Kliinisiä tutkimuksia koskevien 
sääntöjen tulisi olla linjassa alan keskeisten 
kansainvälisten ohjeasiakirjojen kanssa, 
joita ovat muun muassa hyviä kliinisiä 
käytäntöjä ihmisillä tehtävissä 
lääkinnällisten laitteiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskeva standardi ISO 
14155:2011 ja kaikki sitä seuraavat 
versiot ja uusin Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 
lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista, jotta varmistetaan, että 
unionissa suoritetut kliiniset tutkimukset 
hyväksytään muualla ja että unionin 
ulkopuolella kansainvälisten 
ohjeasiakirjojen mukaisesti suoritetut 
kliiniset tutkimukset voidaan hyväksyä 
tämän asetuksen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 198
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 kappale

Komission teksti Tarkistus

(48) Unionin tasolla olisi perustettava 
sähköinen järjestelmä sen varmistamiseksi, 
että jokainen kliininen tutkimus 

(48) Unionin tasolla olisi perustettava 
sähköinen järjestelmä sen varmistamiseksi, 
että jokainen kliininen tutkimus 
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rekisteröidään julkisesti saatavilla olevaan 
tietokantaan. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustetaan 
oikeus henkilötietojen suojaan, ja tämän 
oikeuden suojaamiseksi kliiniseen 
tutkimukseen osallistuvien tutkittavien 
henkilötietoja ei pitäisi kirjata sähköiseen 
järjestelmään. Jotta varmistettaisiin 
synergiaedut lääkkeitä koskevien kliinisten 
lääketutkimusten alan kanssa, 
lääkinnällisten laitteiden kliinisiä 
tutkimuksia koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia yhteen EU-
tietokannan kanssa, joka perustetaan 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia varten.

rekisteröidään julkisesti saatavilla olevaan 
tietokantaan. Euroopan unionin 
perusoikeuskirjan 8 artiklassa tunnustetaan 
oikeus henkilötietojen suojaan, ja tämän 
oikeuden suojaamiseksi kliiniseen 
tutkimukseen osallistuvien tutkittavien 
henkilötietoja ei pitäisi kirjata sähköiseen 
järjestelmään. Jotta varmistettaisiin 
synergiaedut lääkkeitä koskevien kliinisten 
lääketutkimusten alan kanssa, 
lääkinnällisten laitteiden kliinisiä 
tutkimuksia koskevan sähköisen 
järjestelmän tulisi toimia yhteen EU-
tietokannan kanssa, joka perustetaan 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia varten, sekä 
Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston 
www.clinicaltrials.gov-tietokannan
kanssa.

Or. en

Perustelu

Joitakin kliinisiä tutkimuksia tehdään samoilla laitteilla ja/tai samojen kliinisten 
tutkimuskäytäntöjen mukaisesti sekä Yhdysvalloissa että EU:ssa. Avoimuus kliinisiin 
tutkimuksiin osallistuvia potilaita ja viranomaisia kohtaan voisi lisääntyä, jos tiedot 
annettaisiin saataville molemmissa tietokannoissa.

Tarkistus 199
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 48 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(48 a) Kliiniset tutkimukset ja muut 
kliiniset arviointitutkimukset, joista 
aiheutuu riski kohteelle, pitäisi sallia vain 
eettisen komitean arvioinnin ja 
hyväksynnän jälkeen.

Or. en
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Tarkistus 200
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Toimeksiantajien olisi raportoitava 
tietyistä kliinisten tutkimusten aikana 
ilmenevistä haittatapahtumista 
asianomaisille jäsenvaltioille, joilla pitäisi 
olla mahdollisuus päättää tai keskeyttää 
tutkimukset, jos tätä pidetään tarpeellisena 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien korkeatasoisen suojan 
varmistamiseksi. Nämä tiedot olisi
toimitettava muille jäsenvaltioille.

(50) Toimeksiantajien olisi raportoitava 
kliinisten tutkimusten aikana ilmenevistä 
haittatapahtumista asianomaisille 
jäsenvaltioille, joilla on oltava
mahdollisuus päättää tai keskeyttää 
tutkimukset, jos tätä pidetään tarpeellisena 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien korkeatasoisen suojan 
varmistamiseksi. Nämä tiedot on 
toimitettava muille jäsenvaltioille, 
koordinointiryhmälle ja komissiolle.

Or. en

Tarkistus 201
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 50 kappale

Komission teksti Tarkistus

(50) Toimeksiantajien olisi raportoitava 
tietyistä kliinisten tutkimusten aikana 
ilmenevistä haittatapahtumista 
asianomaisille jäsenvaltioille, joilla pitäisi 
olla mahdollisuus päättää tai keskeyttää 
tutkimukset, jos tätä pidetään tarpeellisena 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien korkeatasoisen suojan
varmistamiseksi. Nämä tiedot olisi 
toimitettava muille jäsenvaltioille.

(50) Toimeksiantajien olisi raportoitava 
tietyistä kliinisten tutkimusten aikana 
ilmenevistä haittatapahtumista, muun 
muassa vakavista haitallisista 
laitevaikutuksista, laitevaikutuksista ja 
laitepuutteista, asianomaisille 
jäsenvaltioille, joilla pitäisi olla 
mahdollisuus päättää tai keskeyttää 
tutkimukset, jos tätä pidetään tarpeellisena 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien korkeatasoisen suojan 
varmistamiseksi. Nämä tiedot olisi 
toimitettava muille jäsenvaltioille.

Or. en
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Perustelu

Tällä sanamuodolla saadaan teksti vastaamaan standardia ISO14155 Terveydenhuollon 
laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavat kliiniset tutkimukset. Hyvä kliininen käytäntö.

Tarkistus 202
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 a) Kliiniset tutkimukset, joista 
aiheutuu riski kohteelle, pitäisi sallia vain 
eettisen komitean arvioinnin ja 
hyväksynnän jälkeen.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kliinisiä lääketutkimuksia koskeva keskustelu, esittelijä katsoo, että 
eettisen komitean roolia olisi vahvistettava.

Tarkistus 203
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 51 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(51 b) On laadittava tietoisen 
suostumuksen antamiseen 
kykenemättömiä henkilöitä, kuten lapsia 
ja vajaavaltaisia henkilöitä, koskevat, yhtä 
tiukat säännöt kuin hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
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2001/20/EY¹.
¹EUVL L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten tuotteiden kliinisiä kokeita koskevaan ehdotukseen verrattuna säännökset 
kliinisistä tutkimuksista ovat erittäin heikkoja ja epätarkkoja. Kliiniset tutkimukset voivat 
sisältää huomattavan riskin potilaalle, esimerkiksi, jos näyte otetaan selkäytimestä. Siksi 
säännöksiä on täsmennettävä. Ehdotuksessa on pyrkimyksenä säilyttää vähintään samat 
suojeluvaatimukset kuin kliinisissä lääketutkimuksissa on taattu vuodesta 2001 lähtien 
direktiivillä 2001/20/EY.

Tarkistus 204
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

VII luvun vaaratilannemenettelyt toimivat asianmukaisesti vain, jos terveydenhuollon 
ammattilaiset voivat raportoida vaaratilanteista ilman pelkoa rangaistuksesta. Joissakin 
olosuhteissa voidaan tarvita nimetöntä ilmiantajaa täysimääräisen ja rehellisen 
vaaratilanneraportoinnin takaamiseksi.
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Tarkistus 205
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 53 kappale

Komission teksti Tarkistus

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

(53) Terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla on oltava mahdollisuus ilmoittaa 
epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
kansallisella tasolla käyttäen 
yhdenmukaistettuja malleja. Kun 
kansalliset toimivaltaiset viranomaiset 
vahvistavat vakavan vaaratilanteen 
tapahtuneen, niiden on tiedotettava asiasta 
valmistajille ja tarvittaessa tytäryhtiöilleen 
ja alihankkijoilleen ja vertaisryhmilleen, 
muille jäsenvaltioille, 
koordinointiryhmälle ja komissiolle, jotta 
vaaratilanteiden uusiutumismahdollisuudet 
voidaan minimoida.

Or. en

Tarkistus 206
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 kappale

Komission teksti Tarkistus

(54) Ilmoitetut vakavat vaaratilanteet ja 
käyttöturvallisuutta korjaavat toimenpiteet 
olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta 
olisi huolehdittava koordinoinnista silloin 
kun samanlaisia vaaratilanteita on 
esiintynyt tai käyttöturvallisuutta korjaavia 
toimenpiteitä on toteutettava useammassa 
kuin yhdessä jäsenvaltiossa, jotta voidaan 
mahdollistaa resurssien yhteiskäyttö ja 
varmistaa korjaavan toimenpiteen 
johdonmukaisuus.

(54) Ilmoitetut vakavat vaaratilanteet ja 
käyttöturvallisuutta korjaavat toimenpiteet 
olisi arvioitava kansallisella tasolla, mutta 
olisi huolehdittava koordinoinnista ja 
menettelyjen avoimuudesta silloin kun 
samanlaisia vaaratilanteita on esiintynyt tai 
käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 
on toteutettava useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa, jotta voidaan mahdollistaa 
resurssien yhteiskäyttö ja varmistaa 
korjaavan toimenpiteen johdonmukaisuus.

Or. sl



AM\935943FI.doc 43/96 PE510.741v01-00

FI

Tarkistus 207
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 54 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(54 a) Valmistajien olisi ilmoitettava 
säännöllisesti luokkaan III kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden tiedot, jotka ovat 
olennaisia hyöty-riskisuhteen ja väestön 
altistumisen kannalta, jotta voidaan 
arvioida, onko asianomaisen 
lääkinnällisen laitteen suhteen 
toteutettava toimia.

Or. en

Tarkistus 208
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 55 kappale

Komission teksti Tarkistus

(55) Kliinisten tutkimusten aikana 
ilmenneistä vakavista haittatapahtumista 
ilmoittaminen ja lääkinnällisen laitteen 
markkinoille saattamisen jälkeisistä 
vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen 
olisi erotettava toisistaan selkeästi, jotta 
vältetään kaksinkertainen raportointi.

(55) Kliinisten tutkimusten aikana 
ilmenneistä vakavista haittatapahtumista 
ilmoittaminen ja lääkinnällisen laitteen 
markkinoille saattamisen jälkeisistä 
vakavista vaaratilanteista ilmoittaminen 
olisi erotettava toisistaan selkeästi.

Or. en

Tarkistus 209
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 56 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(56) Tähän asetukseen olisi sisällytettävä 
markkinavalvontaa koskevia sääntöjä, 
joilla vahvistetaan kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten oikeuksia ja 
velvollisuuksia, varmistetaan 
viranomaisten markkinavalvontatoimien 
tehokas koordinointi ja selkeytetään 
sovellettavia menettelyjä.

(56) Tähän asetukseen olisi sisällytettävä 
markkinavalvontaa koskevia sääntöjä, 
joilla vahvistetaan kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten oikeuksia ja 
velvollisuuksia, varmistetaan 
viranomaisten markkinavalvontatoimien 
tehokas koordinointi ja selkeytetään 
sovellettavia menettelyjä. Komission olisi 
määriteltävä selkeästi, miten tarkastukset 
on toteutettava, jotta varmistetaan 
asetuksen täysimääräinen ja 
yhdenmukainen täytäntöönpano 
unionissa.

Or. en

Tarkistus 210
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 57 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(57 a) Jäsenvaltioiden on määritettävä ja 
sovellettava huomattavia seuraamuksia 
valmistajille, jotka tekevät petoksia tai 
harjoittavat vilppiä lääkinnällisillä 
laitteilla. Seuraamusten on oltava 
vähintään yhtä suuria kuin petoksella tai 
vilpillä saavutetut voitot. Seuraamuksiin 
voi kuulua myös vankeusrangaistus.

Or. da

Tarkistus 211
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale
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Komission teksti Tarkistus

(59) Olisi perustettava asiantuntijakomitea, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, suorittamaan sille tällä 
asetuksella ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 
annetulla asetuksella (EU) N:o […/…] 
annetut tehtävät, antamaan neuvoja 
komissiolle ja avustamaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tämän asetuksen yhtenäisen 
tulkinnan varmistamisessa; ryhmän tulisi 
koostua henkilöistä, jotka jäsenvaltiot 
nimeävät kyseisillä henkilöillä 
lääkinnällisten laitteiden alalla ja in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla olevien 
tehtävien tai kokemuksen perusteella.

(59) Olisi perustettava asiantuntijakomitea, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, suorittamaan sille tällä 
asetuksella ja in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista 
annetulla asetuksella (EU) N:o […/…] 
annetut tehtävät, antamaan neuvoja 
komissiolle ja avustamaan komissiota ja 
jäsenvaltioita tämän asetuksen yhtenäisen 
tulkinnan varmistamisessa; ryhmän tulisi 
koostua henkilöistä, jotka jäsenvaltiot 
nimeävät kyseisillä henkilöillä 
lääkinnällisten laitteiden alalla ja in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla olevien 
tehtävien tai kokemuksen perusteella. 
Asiantuntijakomitean tukena olisi oltava 
tiettyjä lääketieteen aloja käsittelevistä 
asiantuntijapaneeleista koostuva neuvoa-
antava tieteellinen lautakunta, jotta 
suuririskisiä laitteita voidaan arvioida ja 
kliinistä arviointia varten voidaan laatia 
suuntaviivoja ja yhteisiä teknisiä 
eritelmiä.

Or. en

Tarkistus 212
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Eurooppalainen lääkinnällisten 
laitteiden neuvoa-antava ryhmä, joka 
koostuu potilaiden, lääkäreiden, 
sairaanhoitajien, omaishoitajien ja 
terveysalan laitosten johtajien järjestöjen, 
asiaankuuluvien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien ja muiden asiaankuuluvien 
järjestöjen edustajista ja jonka 
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puheenjohtajana toimii komission 
edustaja, pitäisi perustaa neuvomaan 
koordinointiryhmää lääketieteellisen 
teknologian ja siihen liittyvien palvelujen 
saattamista unionin markkinoille 
koskevissa teknisissä, sosiaalisissa ja 
taloudellisissa näkökohdissa, joista 
vastaaminen siirretään sille tällä 
asetuksella.

Or. en

Tarkistus 213
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 61 kappale

Komission teksti Tarkistus

(61) Komission olisi annettava 
koordinoivalle kansalliselle viranomaiselle 
tieteellistä, teknistä ja vastaavaa logistista 
tukea ja varmistettava, että lääkinnällisiä 
laitteita koskevaa sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan tosiasiallisesti unionin tasolla 
luotettavan tieteellisen näytön perusteella.

(61) Komission olisi annettava 
koordinoivalle kansalliselle viranomaiselle 
tieteellistä, teknistä ja vastaavaa logistista 
tukea ja varmistettava, että lääkinnällisiä 
laitteita koskevaa sääntelyjärjestelmää 
sovelletaan tosiasiallisesti ja 
yhdenmukaisesti unionin tasolla 
luotettavan tieteellisen näytön perusteella.

Or. en

Tarkistus 214
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 63 kappale

Komission teksti Tarkistus

(63) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ihmisarvo, henkilökohtainen 

(63) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ihmisarvo, henkilökohtainen 
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koskemattomuus, henkilötietojen suoja, 
taiteen ja tutkimuksen vapaus, 
elinkeinovapaus ja omistusoikeus. 
Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä 
asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

koskemattomuus, vapaan ja tietoon 
perustuvan suostumuksen periaate, 
henkilötietojen suoja, taiteen ja 
tutkimuksen vapaus, elinkeinovapaus ja 
omistusoikeus sekä Euroopan 
ihmisoikeussopimus. Jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 215
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
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rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
Vertailulaboratorioiden roolin tulee 
painottua post-market-toimintaan, jolloin 
niiden toiminta tukee hyvin myös 
viranomaisten toimintaa. 
Vertailulaboratorioiden asemassa tulee 
korostua riippumattomuus ja tehtävien 
selkeä määrittely. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. fi

Tarkistus 216
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
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välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta;
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta;
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Perustelu

Jotta kaikilla jäsenvaltioilla olisi ilmoitetuille laitoksille yhtenäiset vaatimukset ja taattaisiin 
oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset, ”vähimmäisvaatimusten” sijaan olisi 
puhuttava mieluummin kyseisten laitosten ”vaatimuksista”. Lisäksi tämä terminologia vastaa 
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Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY ilmoitetuista laitoksista 
käytettyä terminologiaa.

Tarkistus 217
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien 
todistusten vähimmäissisällön, 
ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavien 
vähimmäisvaatimusten,
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; kliinisten tutkimusten 
hyväksyntää varten toimitettavia 
luokittelusääntöjä ja asiakirjoja; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
Tämän asetuksen keskeisiä osia, kuten 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, teknisiin 
asiakirjoihin sisällytettäviä seikkoja ja 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä, voidaan muuttaa vain 
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EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 218
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta; 
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
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arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta. 
Tämän asetuksen olennaisia osia, kuten 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltäviä seikkoja, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen muuttamista tai 
täydentämistä, olisi kuitenkin muutettava 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mainitut osat ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä vuoksi niitä ei voida Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun 
säädöksen avulla.
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Tarkistus 219
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta;
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 

(64) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä SEUT-
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä, jotka koskevat 
tämän asetuksen soveltamisalaan kuuluvia 
tuotteita, jotka ovat samankaltaisia kuin 
lääkinnälliset laitteet, mutta joilla ei 
välttämättä ole lääketieteellistä tarkoitusta;
nanomateriaalin määritelmän 
mukauttamista teknologian kehittymiseen 
ja unionin ja kansainvälisen tason 
kehitykseen; yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltävien seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien todistusten 
vähimmäissisällön, ilmoitettuihin laitoksiin 
sovellettavien vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinisten 
tutkimusten hyväksyntää varten 
toimitettavien asiakirjojen mukauttamista 
teknologian kehittymiseen; UDI-
järjestelmän perustamista; lääkinnällisten 
laitteiden ja tiettyjen talouden toimijoiden 
rekisteröintiä varten annettavia tietoja; 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta perittävien maksujen tasoa ja 
rakennetta; julkisesti saatavilla olevaa 
tietoa kliinisistä tutkimuksista; 
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
Tämän asetuksen olennaisia osia, kuten 
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valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, teknisiä tietoja 
ja CE-merkintään liittyviä 
sertifiointivaatimuksia koskevia osia, sekä 
niiden muutoksia tai täydennyksiä saa 
muuttaa vain tavanomaisessa 
oikeudellisessa menettelyssä. On erityisen 
tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla. 
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

Or. de

Perustelu

Tässä on kyse kyseisen asetuksen olennaisista alueista. Näitä alueita ei siksi saa muuttaa 
delegoidulla säädöksillä.

Tarkistus 220
Sari Essayah

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Jotta talouden toimijat, ilmoitetut 
laitokset, jäsenvaltiot ja komissio voivat 
mukautua tässä asetuksessa säädettyihin 
muutoksiin, on asianmukaista säätää 
riittävästä siirtymäajasta tätä mukautumista 
ja sellaisia organisaatioon liittyviä 
järjestelyjä varten, joita asetuksen 
asianmukainen soveltaminen edellyttää. On 
erityisen tärkeää, että 
soveltamispäivämäärään mennessä 
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 
laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 
jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa 
lääkinnällisistä laitteista.

(68) Jotta talouden toimijat, ilmoitetut 
laitokset, jäsenvaltiot ja komissio voivat 
mukautua tässä asetuksessa säädettyihin 
muutoksiin, on asianmukaista säätää 
riittävästä siirtymäajasta tätä mukautumista 
ja sellaisia organisaatioon liittyviä 
järjestelyjä varten, joita asetuksen 
asianmukainen soveltaminen edellyttää. On 
erityisen tärkeää, että 
soveltamispäivämäärään mennessä 
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 
laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 
jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa 
lääkinnällisistä laitteista. Ilmoitetut 
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laitokset ovat taloudellisia toimijoita ja 
niillä voidaan katsoa olevan 
keskittymistarpeita. Tärkeää on, että 
ilmoitetut laitokset voivat tehdä 
yhteistyötä ja ettei ilmoitettujen laitosten 
keskittyminen vaikeuta pk-yritysten 
toiminnan aloittamista.

Or. fi

Tarkistus 221
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 68 kappale

Komission teksti Tarkistus

(68) Jotta talouden toimijat, ilmoitetut 
laitokset, jäsenvaltiot ja komissio voivat 
mukautua tässä asetuksessa säädettyihin 
muutoksiin, on asianmukaista säätää 
riittävästä siirtymäajasta tätä 
mukautumista ja sellaisia organisaatioon 
liittyviä järjestelyjä varten, joita asetuksen 
asianmukainen soveltaminen edellyttää. 
On erityisen tärkeää, että 
soveltamispäivämäärään mennessä 
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 
laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 
jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa 
lääkinnällisistä laitteista.

(68) Jotta talouden toimijat ja erityisesti 
pk-yritykset voivat mukautua tässä 
asetuksessa säädettyihin muutoksiin ja 
jotta voidaan varmistaa sen 
asianmukainen täytäntöönpano, on 
asianmukaista säätää riittävästä 
siirtymäajasta organisaatioon liittyviä 
järjestelyjä varten. Ne asetuksen osat, 
jotka koskevat suoraan jäsenvaltioita ja 
komissiota, olisi kuitenkin pantava 
täytäntöön mahdollisimman pian. On 
erityisen tärkeää, että 
soveltamispäivämäärään mennessä 
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 
laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 
jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa 
lääkinnällisistä laitteista. 
Soveltamispäivämääränä myös luokan III 
laitteita käsitteleviin ilmoitettuihin 
laitoksiin on sovellettava 31 artiklan 
mukaista ilmoitusta koskevaa hakemusta. 

Or. en

Tarkistus 222
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita on noudatettava sellaisten, ihmisten 
käyttöön tarkoitettujen lääkinnällisten 
laitteiden ja lääkinnällisten laitteiden 
lisälaitteiden osalta, jotka saatetaan 
markkinoille tai otetaan käyttöön 
unionissa.

Tässä asetuksessa vahvistetaan säännöt, 
joita on noudatettava sellaisten, ihmisten 
käyttöön tarkoitettujen lääkinnällisten 
laitteiden, lääkinnällisten laitteiden 
lisälaitteiden ja kosmeettisten 
lääkinnällisten laitteiden osalta, jotka 
saatetaan markkinoille tai otetaan käyttöön 
unionissa.

Or. fr

Perustelu

Kosmeettiset laitteet on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 223
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tässä asetuksessa lääkinnällisistä laitteista 
ja lääkinnällisten laitteiden lisälaitteista 
käytetään jäljempänä ilmaisua ’laitteet’.

Tässä asetuksessa lääkinnällisistä laitteista,
lääkinnällisten laitteiden lisälaitteista ja 
kosmeettisista laitteista käytetään 
jäljempänä ilmaisua ’laitteet’

Or. fr

Perustelu

Kosmeettiset laitteet on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 224
Holger Krahmer

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

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, mukaan 
luettuina elävät mikro-organismit, 
bakteerit, sienet tai virukset, tai koostuvat 
niistä;

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, ja joiden aiottu 
käyttötarkoitus saavutetaan 
farmakologisten, immunologisten tai 
metabolisten keinojen avulla;

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä eläviä biologisia aineksia sisältävät lääkinnälliset laitteet kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY soveltamisalaan. Sellaisten biologisten aineiden yleinen poissulkeminen, joiden 
aiottua käyttötarkoitusta ei saavuteta farmakologisilla, immunologisilla tai metabolisilla 
keinoilla, johtaisi sellaisten markkinoilla tällä hetkellä olevien turvallisten ja tehokkaiden 
lääkinnällisten laitteiden menettämiseen, joita ei hyväksytä lääkkeiksi, koska niillä ei ole 
farmakologista, immunologista tai metabolista toimintatilaa. 

Tarkistus 225
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, mukaan 
luettuina elävät mikro-organismit, 
bakteerit, sienet tai virukset, tai koostuvat 
niistä;

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja ja joiden 
pääasiallinen vaikutus saavutetaan 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, tai jotka koostuvat 
niistä.

Or. de

Tarkistus 226
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) tuotteisiin, jotka sisältävät biologisia 
aineksia tai organismeja, muita kuin c ja 
e alakohdassa tarkoitettuja elinkykyisiä 
aineksia tai organismeja, mukaan luettuina 
elävät mikro-organismit, bakteerit, sienet 
tai virukset, tai koostuvat niistä;

(f) kaikkiin tuotteisiin, jotka sisältävät 
biologisia aineksia tai organismeja, muita 
kuin c ja e alakohdassa tarkoitettuja 
elinkykyisiä aineksia tai organismeja, 
mukaan luettuina elävät mikro-organismit, 
bakteerit, sienet tai virukset, tai koostuvat 
niistä;

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä eläviä biologisia aineksia sisältävät lääkinnälliset laitteet kuuluvat direktiivin 
93/42/ETY soveltamisalaan. Sellaisten biologisten aineiden yleinen poissulkeminen, joiden 
aiottua käyttötarkoitusta ei saavuteta farmakologisilla, immunologisilla tai metabolisilla 
keinoilla, johtaisi sellaisten markkinoilla tällä hetkellä olevien turvallisten ja tehokkaiden 
lääkinnällisten laitteiden menettämiseen, joita ei hyväksytä lääkkeiksi, koska niillä ei ole 
farmakologista, immunologista tai metabolista toimintatilaa. 

Tarkistus 227
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) laitteisiin, jotka sisältävät 
nautittavaksi tarkoitettuja aineita tai 
niiden yhdistelmiä ja jotka absorboituvat 
tai hajoavat ihmisen elimistössä ja jotka 
eivät vankkojen tieteellisten 
tutkimusnäyttöjen perusteella aiheuta 
haitallisia terveysvaikutuksia 
potilasturvallisuudelle.

Or. en
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Tarkistus 228
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos laitteeseen silloin, kun se saatetaan 
markkinoille tai kun sitä käytetään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisältyy 
erottamattomana osana aines, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna lääkkeenä, kyseisen 
direktiivin 1 artiklan 10 kohdassa 
määritellyt ihmisverestä tai -veriplasmasta 
peräisin olevat lääkkeet mukaan luettuina, 
ja jolla on laitteen pääasiallista vaikutusta 
täydentävä lisävaikutus, laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän asetuksen 
mukaisesti.

Jos laitteeseen silloin, kun se saatetaan 
markkinoille tai kun sitä käytetään 
valmistajan ohjeiden mukaisesti, sisältyy 
erottamattomana osana aines, jota erikseen 
käytettynä voidaan pitää direktiivin 
2001/83/EY 1 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuna lääkkeenä, kyseisen 
direktiivin 1 artiklan 10 kohdassa 
määritellyt ihmisverestä tai -veriplasmasta 
peräisin olevat lääkkeet mukaan luettuina, 
ja jolla on laitteen pääasiallista vaikutusta 
täydentävä lisävaikutus, laite on arvioitava 
ja hyväksyttävä tämän asetuksen 
mukaisesti kansallisen lääkeviraston tai 
Euroopan lääkeviraston kuulemisen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 229
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tällä asetuksella ei estetä ihmisveren
ja veren komponenttien keräämistä, 
tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua 
koskevista standardeista 27 päivänä 
tammikuuta 2003 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2002/98/EY ja sen viiden tytärdirektiivin 
soveltamisalaan kuuluvien toimenpiteiden 
soveltamisen jatkamista.
Direktiivin 2002/98/EY 10 artiklalla 
(henkilöstö), 14 artiklalla (jäljitettävyys), 
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15 artiklalla (vakavista haitallisista 
tapahtumista ja reaktioista 
ilmoittaminen), 19 artiklalla (luovuttajien 
tutkiminen) ja 29 artiklalla (tekniset 
vaatimukset ja niiden mukauttaminen 
tekniseen ja tieteelliseen edistykseen) 
taataan luovuttajien ja potilaiden 
turvallisuus ja siksi kyseiset olemassa 
olevat standardit on säilytettävä.

Or. en

Tarkistus 230
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Lääkinnällisistä laitteista annetulla 
asetuksella ei unionin tasolla puututa 
jäsenvaltioiden vapauteen päättää, 
rajoitetaanko tietyn tyyppisten laitteiden 
käyttöä niiden näkökohtien osalta, joita 
tämä asetus ei kata. 

Or. en

Tarkistus 231
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Tällä asetuksella ei puututa 
jäsenvaltioiden päätöksiin sitä, 
rajoitetaanko tietyn tyyppisten 
lääkinnällisten laitteiden käyttöä niiden 
näkökohtien osalta, joita tämä asetus ei 
kata.
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Or. en

Perustelu

Tarkistus vastaa IVD-asetuksen tarkistusta 13 ja lääkelainsäädännön säännöksen tarkistusta.

Tarkistus 232
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 
instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 
materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 
ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 
seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin:

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 
instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 
materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 
ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 
seuraaviin suoriin tai epäsuoriin 
lääketieteellisiin tarkoituksiin:

Or. en

Tarkistus 233
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

– sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, 
tarkkailuun, hoitoon tai lievitykseen,

– sairauden diagnosointiin, ehkäisyyn, 
ennakointiin, tarkkailuun, hoitoon tai 
lievitykseen,

Or. en

Perustelu

Vastaa IVD-asetuksen tarkistusta 14.
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Tarkistus 234
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

ja joiden pääasiallista aiottua vaikutusta
ihmiskehossa tai -kehoon ei saavuteta 
farmakologisin, immunologisin tai 
metabolisin keinoin, mutta joiden 
toimintaa voidaan tällaisilla keinoilla 
edistää.

ja joiden tarkoitusta ihmiskehossa tai 
-kehoon ei saavuteta farmakologisin, 
immunologisin tai metabolisin keinoin.

Or. en

Tarkistus 235
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

1 a) lääkinnällinen laite, joka on 
tarkoitettu käytettäväksi liitosjärjestelmän 
tai liitäntälaitteen kanssa nesteiden 
toimittamiseen, on 
hyväksyttävä/standardoitava eri 
valmistajien kesken, jotta potilaalle 
voidaan taata kroonisen sairauden 
tarkoituksenmukainen hoito; muussa 
tapauksessa käyttötarkoitusta ei voida 
taata.

Or. it

Tarkistus 236
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 1 alakohta – 5 luetelmakohta – 2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV, on 
pidettävä lääkinnällisinä laitteina 
riippumatta siitä, onko valmistaja 
tarkoittanut ne käytettäviksi 
lääketieteellisessä tarkoituksessa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 237
Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita, jotka luetellaan liitteessä XV, on 
pidettävä lääkinnällisinä laitteina 
riippumatta siitä, onko valmistaja 
tarkoittanut ne käytettäviksi
lääketieteellisessä tarkoituksessa;

Ihmisillä käytettäviksi tarkoitettuja 
implantoitavia tai muita invasiivisia 
tuotteita sekä ulkopuolisia fyysisiä aineita 
käyttäviä tuotteita, jotka luetellaan 
liitteessä XV, on pidettävä lääkinnällisinä 
laitteina;

Or. fr
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Tarkistus 238
Milan Cabrnoch

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

Komission teksti Tarkistus

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole 
lääkinnällinen laite mutta jonka sen 
valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti;

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole 
lääkinnällinen laite mutta jonka sen 
valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti; tai erityisesti edistää 
lääkinnällisen laitteen (lääkinnällisten 
laitteiden) lääketieteellistä 
toiminnallisuutta sen/niiden suunnitellun 
käyttötarkoituksen (suunniteltujen 
käyttötarkoitusten) mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 239
Gilles Pargneaux

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

Komission teksti Tarkistus

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole 
lääkinnällinen laite mutta jonka sen 
valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti;

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, jonka sen valmistaja 
on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti;
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Or. fr

Perustelu

Ilmaisu ”joka ei ole lääkinnällinen laite mutta” on epäselvä, koska lääkinnällisten laitteiden 
lisälaitteiden on noudatettava lääkinnällisiä laitteita koskevaa lainsäädäntöä asetuksen 
mukaisesti ja koska 1 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ne on nimetty ”laitteiksi” 
lääkinnällisten laitteiden tavoin. Tämä epäselvyys on ratkaistava poistamalla sanat ”joka ei 
ole lääkinnällinen laite mutta” lisälaitteen määritelmästä.

Tarkistus 240
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole 
lääkinnällinen laite mutta jonka sen 
valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti;

2) ’lääkinnällisen laitteen lisälaitteella’ 
tarkoitetaan tarviketta, joka ei ole 
lääkinnällinen laite mutta jonka sen 
valmistaja on nimenomaisesti tarkoittanut 
käytettäväksi yhdessä yhden tai useamman 
lääkinnällisen laitteen kanssa, jotta kyseistä 
laitetta (kyseisiä laitteita) voitaisiin käyttää 
suunnitellun käyttötarkoituksensa 
(suunniteltujen käyttötarkoitustensa) 
mukaisesti tai erityisesti edistää 
lääkinnällisen laitteen (lääkinnällisten 
laitteiden) lääketieteellistä 
toiminnallisuutta sen/niiden suunnitellun 
käyttötarkoituksen (suunniteltujen 
käyttötarkoitusten) mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 241
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

2 a) ’kosmeettisella laitteella’ tarkoitetaan 
kaikkia instrumentteja, välineitä, laitteita, 
ohjelmistoja, implantteja, materiaaleja, 
aineita tai muita esineitä, jotka valmistaja 
on tarkoittanut käytettäväksi yksin tai 
yhdistelmässä ihmiselle ulkonäön 
muuttamiseksi ilman hoito- tai 
kuntoutustarkoitusta, siten, että ne 
implantoidaan ihmiskehoon, liitetään 
silmän pintaan tai aiheutetaan kudos- tai 
solureaktio ihmiskehon pintaosissa tai 
muissa osissa.
Kosmeettisiksi laitteiksi ei katsota 
tatuointi- tai lävistystuotteita.

Or. fr

Perustelu

Kosmeettiset laitteet on sisällytettävä asetuksen soveltamisalaan.

Tarkistus 242
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

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

Komission teksti Tarkistus

2 a) lääkinnällisen laitteen lisälaite olisi 
hyväksyttävä/yhdenmukaistettava eri 
valmistajien kesken, jotta kaikkialla ja 
kaikkina aikoina voidaan taata 
yksittäisten laitteiden suunniteltu 
suorituskyky potilaan hoitoa ja laitteiden 
käyttötarkoitusta varten.

Or. it

Tarkistus 243
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3) ’yksilölliseen käyttöön valmistetulla 
laitteella’ tarkoitetaan yksinomaan tietylle 
potilaalle käytettäväksi tarkoitettua 
laitetta, joka on erityisesti valmistettu
kirjallisen määräyksen mukaisesti, jonka 
on antanut lääkäri, hammaslääkäri tai muu 
henkilö, jolla on tähän kansallisen 
lainsäädännön mukaiset ammatilliseen 
pätevyyteen perustuvat valtuudet, ja jossa 
kyseisen henkilön vastuulla annetaan 
laitteen yksityiskohtaiset 
suunnitteluominaisuudet.

3) ’yksilölliseen käyttöön valmistetulla 
laitteella’ tarkoitetaan 
kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön 
yksinomaan tietylle potilaalle 
valmistamaa, tämän yksilöllisiä 
vaatimuksia ja tarpeita vastaavaa laitetta.
Yksilölliseen käyttöön valmistettu laite on 
voitu valmistaa erityisesti kirjallisen 
määräyksen mukaisesti, jonka on antanut 
lääkäri, hammaslääkäri tai muu henkilö, 
jolla on tähän kansallisen lainsäädännön 
mukaiseen ammatilliseen pätevyyteen 
perustuvat valtuudet, ja jossa kyseisen 
henkilön vastuulla annetaan yksilöllisen 
laitteen yksityiskohtaiset 
suunnitteluominaisuudet. Yksilölliseen 
käyttöön valmistettuina laitteina ei 
kuitenkaan pidetä sarjatuotantona 
valmistettuja laitteita, joita on 
muunnettava lääkärin, hammaslääkärin 
tai muun ammattikäyttäjän 
erityisvaatimuksia varten, eikä laitteita, 
jotka valmistetaan teollisena 
sarjatuotantona lääkärien, 
hammaslääkärien tai muiden 
kelpoisuusvaatimukset täyttävien 
henkilöiden antamien kirjallisten 
määräysten mukaisesti.

Or. de

Perustelu

’Yksilölliseen käyttöön valmistettujen laitteiden’ määritteleminen laitteiksi, joihin tarvitaan 
kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön kirjallinen määräys, on liian ahdas. Esimerkiksi 
kuulokojeiden tekijät valmistavat jatkuvasti korvan sisään sijoitettavia kuulokeosia. Sitä 
varten ei kuitenkaan tarvita kelpoisuusvaatimukset täyttävän henkilön kirjallista määräystä, 
ja siksi määritelmää olisi täydennettävä vastaavasti.

Tarkistus 244
Nora Berra



PE510.741v01-00 68/96 AM\935943FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan 
painovoiman aikaansaamaan voimaan ja 
jotka toimivat muuttamalla tämän energian 
tiheyttä tai muuntamalla tätä energiaa. 
Aktiivisina laitteina ei pidetä laitteita, jotka 
on tarkoitettu aktiivisen laitteen ja potilaan 
väliseen energian, aineiden ja muiden 
tekijöiden siirtämiseen siten, etteivät ne 
huomattavasti muutu.

4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan ihmisen 
kehon tai painovoiman aikaansaamaan 
voimaan ja jotka toimivat muuttamalla 
tämän energian tiheyttä tai muuntamalla 
tätä energiaa. Aktiivisina laitteina ei pidetä 
laitteita, jotka on tarkoitettu aktiivisen 
laitteen ja potilaan väliseen energian, 
aineiden ja muiden tekijöiden siirtämiseen 
siten, etteivät ne huomattavasti muutu.

Or. en

Tarkistus 245
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan 
painovoiman aikaansaamaan voimaan ja 
jotka toimivat muuttamalla tämän energian 
tiheyttä tai muuntamalla tätä energiaa. 
Aktiivisina laitteina ei pidetä laitteita, jotka 
on tarkoitettu aktiivisen laitteen ja potilaan 
väliseen energian, aineiden ja muiden 
tekijöiden siirtämiseen siten, etteivät ne 
huomattavasti muutu.

4) ’aktiivisella laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, joiden toiminta perustuu 
sähköiseen energialähteeseen tai muuhun 
energialähteeseen kuin suoraan ihmisen 
kehon tai painovoiman aikaansaamaan 
voimaan ja jotka toimivat muuttamalla 
tämän energian tiheyttä tai muuntamalla 
tätä energiaa. Aktiivisina laitteina ei pidetä 
laitteita, jotka on tarkoitettu aktiivisen 
laitteen ja potilaan väliseen energian, 
aineiden ja muiden tekijöiden siirtämiseen 
siten, etteivät ne huomattavasti muutu.

Or. de
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Tarkistus 246
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

Itsenäistä ohjelmistoa pidetään 
aktiivisena laitteena;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 247
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

Implantoitavina laitteina pidetään myös 
laitteita, jotka on tarkoitettu vietäviksi 
osittain ihmiskehoon kliinisen 
toimenpiteen avulla ja jotka on tarkoitettu 
jätettäviksi paikoilleen toimenpiteen 
jälkeen vähintään 30 vuorokaudeksi;

Implantoitavina laitteina pidetään myös 
laitteita, jotka on tarkoitettu vietäviksi 
osittain ihmiskehoon kliinisen 
toimenpiteen avulla ja jotka on tarkoitettu 
jätettäviksi paikoilleen toimenpiteen 
jälkeen vähintään 30 vuorokaudeksi, 
poikkeuksena kaikki hampaisiin 
sijoitettavaksi tarkoitetut laitteet, jotka 
ovat luokassa II a ja joihin ei siksi 
sovelleta tämän asetuksen 16 artiklaa;

Or. en

Perustelu

Hampaisiin sijoitettavaksi tarkoitettu implantoitava laite (hammastäytteet) on luokassa II a 
tämän asetuksen säännön 8 nojalla. Ei ole mitään tieteellistä tai lääkinnällistä syytä, miksi 
hammastäytteisiin pitäisi soveltaa tämän sovelluksen nojalla implantoitavia laitteita koskevia 
vaatimuksia, kuten 16 artiklan vaatimusta implanttikortin sisällyttämisestä.

Tarkistus 248
Marian Harkin



PE510.741v01-00 70/96 AM\935943FI.doc

FI

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

Komission teksti Tarkistus

Implantoitavina laitteina pidetään myös 
laitteita, jotka on tarkoitettu vietäviksi 
osittain ihmiskehoon kliinisen 
toimenpiteen avulla ja jotka on tarkoitettu 
jätettäviksi paikoilleen toimenpiteen 
jälkeen vähintään 30 vuorokaudeksi;

Implantoitavina laitteina pidetään myös 
laitteita, jotka on tarkoitettu vietäviksi 
osittain ihmiskehoon kliinisen 
toimenpiteen avulla ja jotka on tarkoitettu 
jätettäviksi paikoilleen toimenpiteen 
jälkeen vähintään 30 vuorokaudeksi;

’implantoitavalla laitteella’ tarkoitetaan 
laitteita, mukaan luettuina osittain tai 
kokonaan absorboituvat laitteet, jotka on 
tarkoitettu 

Or. en

Perustelu

Hampaisiin sijoitettavia hammastäytteitä ei pitäisi katsoa implantoitaviksi laitteiksi. 
Leukaluuhun sijoitettavat hammastäytteet (luun pään implantit) katsotaan kuitenkin 
implantoitaviksi laitteiksi.

Tarkistus 249
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta − 1 alakohta – 8 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8) ’kertakäyttöisellä laitteella’ tarkoitetaan 
laitetta, jota on tarkoitus käyttää vain 
yhdellä potilaalla yhden toimenpiteen 
aikana.

8) ’kertakäyttöisellä laitteella’ tarkoitetaan 
laitetta, jota on tarkoitus käyttää vain 
yhdellä potilaalla yhden toimenpiteen 
aikana ja jonka uudelleenkäyttö on 
testattu ja todettu mahdottomaksi;

Or. en

Perustelu

Valmistajien on annettava yksityiskohtaisia tietoja, joilla perustellaan, miksi lääkinnällistä 
laitetta ei voida käyttää uudelleen tai miksi sen uudelleenkäyttö vaarantaisi 
potilaiden/käyttäjien turvallisuuden. Jos uudelleenkäytön mahdottomuus on osoitettu 
puolueettomasti, lääkinnällistä laitetta ei saa käsitellä uudelleen. Tällä erityisellä 
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säännöksellä on tarkoitus välttää lääkinnällisten laitteiden tarpeeton merkitseminen 
”kertakäyttöiseksi” ja mahdollistaa uudelleenkäsittelyn valvonnan tehostaminen.

Tarkistus 250
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 8 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a) ”kertakäyttöön tarkoitetulla 
laitteella” tarkoitetaan laitetta, jota on 
tarkoitus käyttää vain yhdellä potilaalla 
yhden toimenpiteen aikana ja jonka 
uudelleenkäyttöä ei ole todettu 
mahdottomaksi;

Or. en

Perustelu

Laajentamalla kertakäyttöisen laitteen määritelmää, jos kertakäyttöisen laitteen 
uudelleenkäyttöä ei ole todettu mahdottomaksi, uudelleenkäsittelijällä on mahdollisuus 
käsitellä laite uudelleen, jos uudelleenkäsittely on todettu turvalliseksi ja 15 artiklan 
säännösten mukaiseksi. Merkintöjen sisältämiä tietoja ja käyttöohjeissa annettavia tietoja 
(jotka on vahvistettu liitteessä I olevassa 19.2 ja 19.3. kohdassa) olisi muutettava vastaamaan 
kertakäyttöisen laitteen ja kertakäyttöön tarkoitetun laitteen välistä eroa.

Tarkistus 251
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 8 b luetelmakohta (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

8 b) ”moneen kertaan käytettävällä 
laitteella” tarkoitetaan laitetta, jota 
voidaan käyttää uudelleen ja jonka 
mukana on oltava uudelleenkäytön 
mahdollistavia asianmukaisia menetelmiä 
koskevat tiedot, mukaan lukien 
puhdistusta, desinfiointia, pakkaamista ja 
tarvittaessa myös uudelleen steriloitavan 
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laitteen sterilointimenetelmää koskevat 
tiedot, sekä käyttökertoja koskevat 
mahdolliset rajoitukset;

Or. en

Perustelu

Selvyyden vuoksi ja ”kertakäyttöön tarkoitetusta laitteesta” poiketen laitteet, jotka on 
tarkoitettu käytettäväksi uudelleen, olisi määriteltävä ”moneen kertaan käytettäviksi 
laitteiksi”.

Tarkistus 252
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 16 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tarkoitetaan laitteen, joka on muu kuin 
tutkittava laite, toimittamista unionin 
markkinoille liiketoiminnan yhteydessä 
jakelua tai käyttöä varten joko maksua 
vastaan tai maksutta;

16) ’asettamisella saataville markkinoilla’ 
tarkoitetaan laitteen, joka on muu kuin 
tutkittava laite, toimittamista unionin 
markkinoille jakelua tai käyttöä varten joko 
maksua vastaan tai maksutta;

Or. en

Tarkistus 253
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 19 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään tai 
tavaramerkillä.

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on 
vastuussa laitteen valmistuksesta, 
suunnittelusta, pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä tai joka kunnostaa täysin 
laitteen ja markkinoi tätä laitetta omalla 
nimellään.
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Or. cs

Tarkistus 254
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 19 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään tai 
tavaramerkillä.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 255
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 19 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään tai 
tavaramerkillä.

19) `valmistajalla` luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka on vastuussa laitteen 
suunnittelusta, valmistuksesta, 
pakkaamisesta ja pakkausmerkinnöistä 
ennen sen markkinoille saattamista 
omalla nimellään, riippumatta siitä, 
suorittaako nämä toimet kyseinen henkilö 
vai hänen lukuunsa kolmas henkilö.
Tässä asetuksessa valmistajille asetettavia 
velvollisuuksia sovelletaan yhtäläisesti 
luonnolliseen henkilöön tai 
oikeushenkilöön, joka kokoaa, pakkaa, 
käsittelee, täysin kunnostaa tai varustaa 
merkinnöin yhden tai useamman valmiin 
tuotteen ja/tai määrittää niiden aiotun 
käyttötarkoituksen laitteina niiden 
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markkinoille saattamista varten omalla 
nimellään.

Or. en

Tarkistus 256
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 19 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään tai 
tavaramerkillä.

19) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään.

Or. de

Perustelu

Merkillä ei ole oikeudellisesti mitään tekemistä valmistajana ominaisuuden kanssa.

Tarkistus 257
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

24) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen ja jolla 
on oikeudellinen kelpoisuus hoitaa näitä 
toimintoja;

Or. cs
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Tarkistus 258
Anna Rosbach, Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 24 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

On liian epäselvää, mitä kuuluisi sellaisten organisaatioiden luokkaan, joiden pääasiallisena 
tehtävänä on ”kansanterveyden edistäminen”, koska sitä ei ole määritetty muualla. Se pitäisi 
siksi poistaa hämmennyksen ja epävarmuuden välttämiseksi.

Tarkistus 259
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 27 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

27) ’uudelleenkäsittelyllä’ tarkoitetaan 
käytetylle laiteelle tehtävää 
käsittelyprosessia, joka mahdollistaa sen 
turvallisen uudelleenkäytön, mukaan 
luettuina puhdistus, desinfiointi, sterilointi 
ja muut asiaan liittyvät menettelyt, sekä 
käytetyn laitteen teknisen ja toiminnallisen 
turvallisuuden testaamista ja palauttamista;

27) ’uudelleenkäsittelyllä’ tarkoitetaan 
käytetylle laiteelle tehtävää 
käsittelyprosessia, joka mahdollistaa sen 
turvallisen uudelleenkäytön, mukaan 
luettuina puhdistus, desinfiointi, sterilointi 
ja muut asiaan liittyvät menettelyt, sekä 
käytetyn laitteen teknisen ja toiminnallisen 
turvallisuuden testaamista ja palauttamista; 
laitteen rutiiniylläpito- ja huoltotoimet 
eivät sisälly tähän määritelmään;

Or. en

Perustelu

On tärkeää, että rutiiniylläpitotoimet (kuten hengityskoneiden tarkistaminen sairaaloissa) 
eivät kuulu tähän luokkaan.
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Tarkistus 260
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 31 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

31 a) ’turvallisuudella’ tarkoitetaan sitä, 
että ehkäistään tai vältetään potilaan tai 
käyttäjän kohtuuttomat riskit;

Or. de

Tarkistus 261
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

32) ’kliinisellä arvioinnilla’ tarkoitetaan 
laitetta koskevien kliinisten tietojen 
arviointia ja analysointia, joilla 
varmistetaan laitteen turvallisuus ja
suorituskyky, kun sitä käytetään 
valmistajan tarkoittamalla tavalla;

32) ’kliinisellä arvioinnilla’ tarkoitetaan 
laitetta koskevien kliinisten tietojen 
arviointia ja analysointia, joilla 
varmistetaan laitteen turvallisuus,
suorituskyky ja tehokkuus, kun sitä 
käytetään valmistajan tarkoittamalla 
tavalla;

Or. en

Tarkistus 262
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 33 alakohta

Komission teksti Tarkistus

33) ’kliinisellä tutkimuksella’ tarkoitetaan 
yhteen tai useampaan ihmiseen 

33) ’kliinisellä tutkimuksella’ tarkoitetaan 
yhteen tai useampaan ihmiseen 
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kohdistuvaa järjestelmällistä tutkimusta, 
jonka tarkoituksena on arvioida laitteen 
turvallisuus tai suorituskyky;

kohdistuvaa järjestelmällistä tutkimusta, 
jonka tarkoituksena on arvioida laitteen 
turvallisuus, suorituskyky tai teho;

Or. de

Perustelu

Kliinisessä tutkimuksessa ei pidä tutkia vain tuotteen turvallisuutta ja suorituskykyä vaan 
myös sitä, saadaanko siitä suurempi hyöty kuin muista hoidoista.

Tarkistus 263
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 37 alakohta

Komission teksti Tarkistus

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta ja 
hallinnoimisesta;

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta ja 
hallinnoimisesta, tekemisestä tai 
rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 264
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 37 alakohta

Komission teksti Tarkistus

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta ja 
hallinnoimisesta;

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta, 
hallinnoimisesta, johtamisesta ja/tai 
rahoittamisesta;

Or. de
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Tarkistus 265
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 37 alakohta

Komission teksti Tarkistus

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta ja
hallinnoimisesta;

37) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinisen 
tutkimuksen aloittamisesta, 
hallinnoimisesta tai rahoittamisesta;

Or. en

Tarkistus 266
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 37 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

37 a) ’kliinisen tutkimuksen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastuksella’ 
tarkoitetaan sitä, että toimivaltainen 
viranomainen tarkastaa viralliset 
asiakirjat, laitteet ja tallenteet sekä 
vakuutussuojan riittävyyden. Tarkastus 
voidaan tehdä toimeksiantajan ja/tai 
tutkimuslaitoksen tiloissa tai missä 
tahansa paikassa, jonka toimivaltainen 
viranomainen katsoo tarpeelliseksi;

Or. de

Perustelu

Toisin kuin asetusehdotuksessa (COM(2012)0369 lopullinen) tässä asetuksessa ei vaadita 
kliinisen tutkimuksen vaatimuksenmukaisuuden tarkastamista. Vähimmäisvaatimukset on 
kuitenkin täytettävä.
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Tarkistus 267
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 39 alakohta – 2 luetelmakohta – iii alakohta

Komission teksti Tarkistus

iii) sairaalahoito tai sairaalahoidon 
jatkaminen,

iii) sairaalahoito tai potilaan 
sairaalahoidon jatkaminen,

Or. en

Perustelu

Tällä sanamuodolla saadaan teksti vastaamaan standardia ISO14155 Terveydenhuollon 
laitteilla ja tarvikkeilla suoritettavat kliiniset tutkimukset. Hyvä kliininen käytäntö.

Tarkistus 268
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 39 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– sikiön vaaratilanne, sikiön kuolema 
taikka synnynnäinen anomalia tai 
epämuodostuma;

– sikiön vaaratilanne, sikiön kuolema 
taikka synnynnäinen fyysinen tai 
psyykkinen vamma tai epämuodostuma;

Or. en

Perustelu

Vammaiset henkilöt ja heidän edustajansa katsovat, että käsite ”synnynnäinen anomalia” on 
syrjintää. Siksi se pitäisi muuttaa.

Tarkistus 269
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 40 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

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

40) ’laitteen virheellisyydellä’ tarkoitetaan 
tutkittavan laitteen tunnistetiedoissa, 
laadussa, kestävyydessä, luotettavuudessa, 
turvallisuudessa tai suorituskyvyssä 
esiintyvää puutetta, mukaan luettuina 
toimintahäiriö tai puutteet valmistajan 
antamissa tiedoissa;

Or. de

Tarkistus 270
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – 43 alakohta

Komission teksti Tarkistus

43) ’vaaratilanteella’ tarkoitetaan 
markkinoilla saataville asetetun laitteen 
ominaisuuksien tai suorituskyvyn häiriöitä 
tai heikkenemistä, puutteita valmistajan 
antamissa tiedoissa ja ennakoimattomia ei-
toivottuja sivuvaikutuksia;

43) ’vaaratilanteella’ tarkoitetaan 
markkinoilla saataville asetetun laitteen 
ominaisuuksien tai suorituskyvyn häiriöitä 
tai heikkenemistä, puutteita valmistajan 
antamissa tiedoissa ja ennakoimattomia ei-
toivottuja sivuvaikutuksia, mukaan lukien 
laitteen vääränlainen käyttö;

Or. en

Tarkistus 271
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko 
jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 
tuoteryhmä ’lääkinnällisen laitteen’ tai 

Poistetaan.
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’lääkinnällisen laitteen lisälaitteen’ 
määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Yksittäinen päätös yksittäisten tuotteiden sääntelyasemasta kuuluu jäsenvaltioiden 
toimivaltaan, mistä on säädetty näin myös johdanto-osan 8 kappaleessa. 
Täytäntöönpanosäädökset eivät myöskään sovellu oikeudellisesti ”säädöksiksi”, jotka 
koskevat yksittäisten tuotteiden luokittelua koskevia yksittäisiä päätöksiä.

Tarkistus 272
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
sen pitää jäsenvaltion pyynnöstä 
määritellä täytäntöönpanosäädöksillä, 
kuuluuko jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 
tuoteryhmä ’lääkinnällisen laitteen’ tai 
’lääkinnällisen laitteen lisälaitteen’ 
määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 273
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan kuultuaan kyseistä 
valmistajaa sen perusteella, että 
potilasturvan on epäilty olevan vaarassa 
tai on saatu uutta tieteellistä näyttöä, 
määritellä täytäntöönpanosäädöksillä, 
kuuluuko jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 
tuoteryhmä ’lääkinnällisen laitteen’ tai 
’lääkinnällisen laitteen lisälaitteen’ 
määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Jotta varmistetaan lääkinnällisten laitteiden valmistajien riittävä oikeusturva, on 
määritettävä mahdolliset perusteet komission tekemälle tarkastukselle. Tarkastuksen tekevän 
teknisen komitean pitäisi pyytää kyseiseltä valmistajalta ennen päätöksentekoa lausunto ja 
tarvittaessa lisää tieteellisiä asiakirjoja.

Tarkistus 274
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi omasta aloitteestaan tai 
sen pitää jäsenvaltion pyynnöstä 
määritellä täytäntöönpanosäädöksillä, 
kuuluuko jokin tietty tuote, tuoteluokka tai 
tuoteryhmä ’lääkinnällisen laitteen’ tai 
’lääkinnällisen laitteen lisälaitteen’ 
määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en
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Tarkistus 275
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
jäsenvaltioita kuultuaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 276
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä 
kuultuaan lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää ja kyseistä yritystä
määritellä täytäntöönpanosäädöksillä, 
kuuluuko jokin tietty uudenlainen tuote, 
uusi tuoteluokka tai uusi tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen. Tämän 
kohdan säännöksiä ei sovelleta jo 
myyntiluvan saaneisiin tuotteisiin.

Or. de
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Perustelu

Jäsenvaltioiden vastuulla on määrittää tuotteiden luokat yksittäistapauksissa. Lisäksi 
yrittäjät, varsinkin pk-yrittäjät, tarvitsevat oikeusvarmuutta. Sitä komission aloite ei yksistään 
anna.

Tarkistus 277
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä ja 
koordinointiryhmää kuultuaan määritellä 
täytäntöönpanosäädöksillä, kuuluuko jokin 
tietty tuote, tuoteluokka tai tuoteryhmä 
’lääkinnällisen laitteen’ tai ’lääkinnällisen 
laitteen lisälaitteen’ määritelmiin. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Laitteiden luokittelun ja kaikkien niihin tehtävien muutosten pitäisi perustua perusteelliseen 
arviointiin ja koordinointiryhmän kuulemiseen, eivätkä ne saisi olla yksin komission 
aloitteita.

Tarkistus 278
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Komission on laadittava 1 kohdassa 
mainitun kuulemismenettelyn jälkeen 
ohjeet tuotteiden luokittelua koskevasta 
tieteeseen perustuvasta menettelystä.
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Or. de

Perustelu

Tarkistus on seurausta 1 kohtaan esitetystä tarkistuksesta.

Tarkistus 279
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat tuotteen, tuoteluokan tai 
tuoteryhmän sääntelyaseman 
määrittelemiseksi asiantuntemusta 
lääkinnällisten laitteiden, in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden ja 
tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot ja 
asiaankuuluvat sidosryhmät, myös 
potilasryhmät, vaihtavat tuotteen, 
tuoteluokan tai tuoteryhmän 
sääntelyaseman määrittelemiseksi 
asiantuntemusta lääkinnällisten laitteiden, 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden ja 
tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.

Or. en

Perustelu

Juuri potilaat käyttävät laitteita jokapäiväisessä elämässään, ja heillä on erilainen näkemys 
riski-hyötysuhteesta.

Tarkistus 280
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa, että jäsenvaltiot 
vaihtavat tuotteen, tuoteluokan tai 
tuoteryhmän sääntelyaseman 
määrittelemiseksi asiantuntemusta 

2. Komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädösten avulla 
rajatuotteiden sääntelyaseman sellaisen 
monialaisen asiantuntijaryhmän avulla, 
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lääkinnällisten laitteiden, in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden ja 
tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.

joka koostuu asiantuntijoista 
lääkinnällisten laitteiden, in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, lääkkeiden, 
ihmiskudosten ja -solujen, kosmeettisten 
valmisteiden, biosidien, elintarvikkeiden ja 
tarvittaessa muiden tuotteiden aloilla.
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 281
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
3 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Sellaisten tuotteiden tai tuoteryhmien 
osalta, jotka koostuvat aineista tai 
aineyhdistelmistä, joiden on tarkoitus 
mennä kehon sisään joko kehon aukon 
kautta tai kehon pinnan kautta, ja jotka 
monialainen asiantuntijaryhmä on 
katsonut lääkinnällisiksi laitteiksi, 
komissio määrittää 
täytäntöönpanosäädösten avulla 
riskiluokittelun todellisten riskien ja 
pätevien tieteellisten todisteiden 
perusteella. Tällaiset 
täytäntöönpanosäädökset annetaan 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 282
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Mikäli laitteet valmistetaan ja käytetään 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa, 
katsotaan, että kyse on käyttöönotosta. 
Näihin laitteisiin ei sovelleta asetuksen 
18 artiklassa tarkoitettua CE-merkintää 
koskevia säännöksiä ja 23–27 artiklassa
säädettyjä velvollisuuksia, edellyttäen että 
näiden laitteiden valmistus ja käyttö 
tapahtuvat terveysalan laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa.

4. Mikäli laitteet valmistetaan ja käytetään 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa, 
katsotaan, että kyse on käyttöönotosta. 
Näihin laitteisiin ei sovelleta asetuksen 
18 artiklassa tarkoitettua CE-merkintää 
koskevia säännöksiä ja 23, 26 ja 
27 artiklassa säädettyjä velvollisuuksia, 
edellyttäen että näiden laitteiden valmistus 
ja käyttö tapahtuvat terveysalan laitoksen 
yhtenäisen laadunhallintajärjestelmän 
puitteissa.

Or. en

Perustelu

Potilasturvallisuuden lisäämiseksi on tärkeää, että yhdessä terveysalan laitoksessa 
käytettävien tuotteiden täysi jäljitettävyys ja avoimuus taataan. Siksi näihin laitteisiin pitäisi 
soveltaa täysimääräisesti 24 artiklaa (yksilöllisestä laitetunnisteesta) ja 25 artiklaa (laitteiden 
sähköisestä rekisteröinnistä) aivan kuten muihinkin yhden terveysalan laitoksen ulkopuolella 
käytettäviin laitteisiin.

Tarkistus 283
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. cs
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Tarkistus 284
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 285
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laitteen, joka tarjotaan unioniin 
sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle direktiivin 98/34/EY 
1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, on 
oltava tämän asetuksen mukainen 
viimeistään silloin, kun laite saatetaan 
markkinoille.

1. Laitteen, joka tarjotaan unioniin 
sijoittautuneelle luonnolliselle henkilölle 
tai oikeushenkilölle direktiivin 98/34/EY 
1 artiklan 2 kohdassa määriteltyjen 
tietoyhteiskunnan palvelujen avulla, on 
oltava tämän asetuksen mukainen 
viimeistään sinä päivänä, kun laite 
saatetaan markkinoille.

Or. sl

Perustelu

Euroopan unionin direktiiveissä käytetään eri määritelmiä termeistä ”markkinoille 
saattaminen” ja ”markkinoille pääsyn mahdollistaminen”. Laitteiden on oltava asetuksen 
mukainen heti, kun laitteet saatetaan markkinoille (joko loppukäyttäjälle tai varastoon).
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Tarkistus 286
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Perustelu

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

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

Tarkistus 287
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
5 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

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

Or. pl

Perustelu

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

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

Tarkistus 288
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole, komissiolle siirretään 
valta hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, 
jotka koskevat liitteessä I vahvistettuja 
yleisiä turvallisuus- ja 
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koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XIII vahvistettuja 
kliinistä arviointia ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa. 
Yhteiset tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

suorituskykyvaatimuksia, liitteessä II 
vahvistettuja teknisiä asiakirjoja tai 
liitteessä XIII vahvistettuja kliinistä 
arviointia ja markkinoille saattamisen 
jälkeistä kliinistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 289
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 
koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XIII vahvistettuja 
kliinistä arviointia ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa. 
Yhteiset tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos on tarpeen 
reagoida huolestuttaviin 
kansanterveydellisiin ilmiöihin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 290
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 
koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XIII vahvistettuja 
kliinistä arviointia ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa. 
Yhteiset tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos on tarpeen 
reagoida huolestuttaviin 
kansanterveydellisiin ilmiöihin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettujen standardien avulla määritetään, mitkä asetuksen keskeiset vaatimukset 
täytetään standardia noudattamalla. Komissio päättää, mitkä standardit yhdenmukaistetaan. 
Jos standardi ei ole enää ajanmukainen, komissio poistaa sen yhdenmukaisuuden ja 
toimivaltaisen elimen on tarkistettava standardi. Siksi 7 artiklan ensimmäinen lause: ”tai jos 
asiaa koskevat yhdenmukaistetut standardit eivät ole riittäviä” saattaa johtaa 
väärinkäsityksiin.

Tarkistus 291
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole, komissiolle siirretään 
valta hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, 
jotka koskevat liitteessä I vahvistettuja 
yleisiä turvallisuus- ja 
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koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XIII vahvistettuja 
kliinistä arviointia ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa. 
Yhteiset tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

suorituskykyvaatimuksia, liitteessä II 
vahvistettuja teknisiä asiakirjoja tai 
liitteessä XIII vahvistettuja kliinistä 
arviointia ja markkinoille saattamisen 
jälkeistä kliinistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 88 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhteisiä teknisiä eritelmiä pitäisi laatia vain, kun standardeja ei ole. Jos standardi julkaistaan 
EU:n virallisessa lehdessä, sen katsotaan riittävän antamaan oletus, että asiaankuuluvia 
yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia noudatetaan. Ainoastaan EU:ssa voimassa 
olevien yhteisten teknisten eritelmien luominen standardien täydennykseksi loisi eroja 
maailmanlaajuisen tason ja EU:n tason välille. Se heikentäisi EU:n potilaiden 
mahdollisuuksia hyötyä innovatiivisista tekniikoista ja se voisi vahingoittaa pienten EU:n 
yritysten mahdollisuuksia innovaatioidensa vientiin.

Tarkistus 292
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Hyväksyessään 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä teknisiä eritelmiä 
komissio ei saa heikentää eurooppalaisen 
standardointijärjestelmän yhtenäisyyttä. 
Yhteiset tekniset eritelmät ovat yhtenäisiä, 
jos ne eivät ole ristiriidassa 
eurooppalaisten standardien kanssa, eli 
ne koskevat aloja, joilla ei ole 
yhdenmukaistettuja standardeja, joilla ei 
ole odotettavissa uusia eurooppalaisia 
standardeja kohtuullisessa ajassa, joilla 
eurooppalaiset standardit eivät ole 
saavuttaneet hyväksyntää markkinoilla tai 
ovat vanhentuneet tai ne on todettu 
selvästi riittämättömiksi 
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vaaratilannejärjestelmästä tai valvonnasta 
saatujen tietojen perusteella ja joilla 
teknisten eritelmien saattamista 
eurooppalaisen standardointituotteen 
muotoon ei ole odotettavissa 
kohtuullisessa ajassa.

Or. en

Tarkistus 293
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Jos tarvittavia standardeja ei ole ja/tai 
toimivaltaiset viranomaiset tai 
asiantuntijat ovat todenneet niiden olevan 
puutteellisia, komission olisi voitava 
delegoida asiantuntijoille ehdotusten 
tekeminen tämän erikoisalan 
muutoksista.
Ne olisi sitten sisällytettävä käsiteltävänä 
olevaan asetukseen 
täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. de

Perustelu

Tarvitaan erityiset kliinisten laitteiden standardit, jotka riippumattomat asiantuntijat laativat 
jokaiselle riskialttiiden lääkinnällisten laitteiden luokalle kansainvälisenä koosteena ja jotka 
koskevat kriteerejä, joiden perusteella arvioidaan uusia laitteita ja suositellaan, mikä arvio 
laitteelle annetaan, ennen kuin se tulee markkinoille.

Tarkistus 294
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Kun uusien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajat tekevät hakemuksen 
markkinoille saattamisesta eikä niille ole 
olemassa erityisiä standardeja, Euroopan 
komissio kuulee kaikkia kansallisia 
viranomaisia ja antaa riippumattoman 
asiantuntijaryhmän laatia uudet 
standardit. Tämä asiantuntijaryhmä 
perustaa kantansa koko tieteelliseen 
kirjallisuuteen ja ottaa huomioon 
vähemmistökannat. Ne sisällytetään 
asiantuntijaryhmän kantaan ja niistä 
tiedotetaan terveydenhuollon 
ammattilaisille ja potilaille.

Or. fr

Tarkistus 295
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Komissio hyväksyy 1 kohdassa 
tarkoitettuja yhteisiä teknisiä eritelmiä 
kuultuaan lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmää, johon kuuluu myös 
eurooppalaisten 
standardointiorganisaatioiden edustaja.

Or. en

Tarkistus 296
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
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yhteisten teknisten eritelmien mukaisia 
laitteita on pidettävä niiden tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisina, jotka 
kyseiset yhteiset tekniset eritelmät tai 
niiden osat kattavat.

yhteisten teknisten eritelmien mukaisia 
laitteita on pidettävä niiden tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisina, jotka 
kyseiset yhteiset tekniset eritelmät tai 
niiden osat kattavat.

Yhteisten teknisten eritelmien tekninen 
sisältö on laadittava sellaisten 
asiaankuuluvien sidosryhmien 
asianmukaisella tuella, joita yhteiset 
tekniset eritelmät koskevat, ja siten, että 
standardien ja ohjeiden laatimista ei 
haitata.

Or. en


