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Muudatusettepanek 238
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Klassifikatsioon ja vastavushindamine Klassifikatsioon, turustamisluba ja 
vastavushindamine

Or. en

Muudatusettepanek 239
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Seadmed liigitatakse A, B, C ja D klassi, 
võttes arvesse nende ettenähtud otstarvet ja 
kaasnevaid ohte. Klassifitseerimise aluseks 
on VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumid.

1. Seadmed liigitatakse A, B, C ja D klassi, 
võttes arvesse nende ettenähtud otstarvet, 
uudsust, keerukust ja kaasnevaid ohte. 
Klassifitseerimise aluseks on VII lisas 
sätestatud klassifitseerimiskriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 240
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Peatükk V Peatükk III
Klassifikatsioon ja vastavushindamine Turustamisluba ja vastavushindamine

Or. en
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Muudatusettepanek 241
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu 1 – Klassifitseerimine Peatükk II
Liigitus

Or. en

Muudatusettepanek 242
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Jagu 1a – Turustamisluba
Artikkel 39 a (uus)

Turustamisloa andmise peamised 
põhimõtted

1. Liidu turule ei tohi tuua ühtegi D klassi 
seadet välja arvatud juhul kui on saadud 
liidu turustamisluba artiklis 39c viidatud 
tsentraliseeritud menetluse kaudu ning 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
2. Liikmesriigi turule ei tohi tuua ühtegi 
mitte innovatiivse D klassi seadet välja 
arvatud juhul kui on saadud 
turustamisluba selle liikmesriigi pädevalt 
asutuselt artiklis 39d viidatud 
detsentraliseeritud menetluse kaudu ning 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
3. Erandina lõikest 2 võib tootja otsustada 
taotleda turustamisluba lõikes 2 
nimetatud seadmetele tsentraliseeritud 
menetluse kaudu.
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4. Komisjonil on õigus vastu võtta 
delegeeritud õigusakte kooskõlas artikliga 
85, et muuta lõikes 1 määratud nimekirja, 
võttes arvesse tehnilist arengut.
5. Lõigetes 1 ja 2 viidatud seadmetele ja 
nendele seadmetele, mis on juba liidu 
turul enne käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva, peab taotlema turustamisluba 
kooskõlas käesolevas jaos sätestatud 
menetlusega peale nende sertifikaadi 
kehtivuse lõppemist.
6. Käesoleva jao kohaselt väljastatud 
turustamisluba kehtivusaeg on viis aastat.
Turustamisluba võib peale viit aastat 
pikendada, see peab põhinema ameti 
poolsel riski-kasu suhte ümberhindamisel.
7. Kõik artiklite 39c, 39d, 39e ja 39f 
kohased turustamisloa taotlused ning 
väljaantud turustamisload ning samuti 
artiklis 39b viidatud informatsioon peavad 
olema sisestatud kas komisjoni või 
liikmesriigi poolt artiklis 39b lõige 1 
viidatud elektroonilisse süsteemi 
viivitamatult ja hiljemalt 15 päeva jooksul 
peale väljaandmist.
Enne meditsiiniseadme taotluse 
läbivaatamist peab artiklis 41c viidatud 
meditsiiniseadmete autoriseerimise 
komisjon või kohase liikmesriigi pädev 
asutus kontrollima, et sama 
meditsiiniseadme kohta ei ole esitatud 
ühtegi teist avaldust.

Or. en

Muudatusettepanek 243
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 b (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 b (uus)
Turustamislubade elektrooniline süsteem
1. Komisjon koostöös liikmesriikidega 
loob käesoleva jao kohase turustamisloa 
taotluste ja väljaantud turustamislubade 
elektroonilise registreerimissüsteemi ja 
haldab seda ning võrdleb ja töötleb 
andmeid järgneva kohta:
- tootja nimi,
- meditsiiniseadme nimetus ja riskiklass,
- kohaldatavad menetlused,
- detsentraliseeritud menetluse korral 
liikmesriik, kus tootja on avalduse 
esitanud,
- turustamisloa taotlusega kaasasolev 
dokumentatsioon,
- hindamisraport meditsiiniseadme kohta, 
mis on väljastatud turustamisloa 
menetluse ajal,
- turustamisloa väljastamise kuupäev ning 
kuupäev, millal hakatakse seadet 
turustama, juhul kui see erineb loa 
väljaandmise kuupäevast,
- mis tahes teavet turustamisloa peatamise 
või tühistamise kohta.
2. Artiklis 39c viidatud tsentraliseeritud 
protsessiga seotud elektroonilises 
süsteemis võrreldud ja töödeldud
informatsioon sisestatakse elektroonilisse 
registreerimissüsteemi Euroopa 
Ravimiameti poolt.
Artiklis 39d viidatud detsentraliseeritud 
protsessiga seotud elektroonilises 
süsteemis võrreldud ja töödeldud 
informatsioon sisestatakse elektroonilisse 
registreerimissüsteemi liikmesriigi poolt.
3. Juhul kui seda informatsiooni peab 
uuendama seoses seadme turule tulekuga, 
seadme turustamise peatamise või turult 
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eemaldamisega, teavitavad tootjad 
koheselt ametit või riiklikku pädevat 
asutust, kes peab koheselt uuendama 
informatsiooni elektroonilises süsteemis.
4. Elektroonilises süsteemis võrreldud ja 
töödeldud informatsioon, mis on seotud 
turustamisloa taotlustega, on kättesaadav 
ainult liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile.
Elektroonilises süsteemis võrreldud ja 
töödeldud informatsioon, mis on seotud 
väljastatud turustamislubadega, on 
avalikult kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 244
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 c (uus)
Tsentraliseeritud menetlus

1. Käesolevaga luuakse artikli 39d 
sätetega kooskõlas in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee. Komisjon kuulub 
Euroopa Ravimiameti alla.
2. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee vastutab ameti 
arvamuse koostamise eest mis tahes 
küsimuses, mis on seotud esitatud 
avalduste lubatavusega kooskõlas 
tsentraliseeritud menetlusega, D klassi 
seadmete turule viimise loa andmise, 
muutuste, loa peatamise või tühistamise 
eest.
3. Iga artikli 39a lõikes 1 viidatud seadme 
kohta esitatud taotlus peab sisaldama VII, 
IX ja X lisas viidatud detaile ja 
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dokumente.
4. Taotlusega kaasneb ka ametile makstav 
tasu taotluse läbivaatamise eest.
5. Amet tagab, et in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee väljastab oma 
arvamuse vähemalt 210 päeva jooksul 
alates kehtiva taotluse saamisest.
Meditsiiniseadmete autoriseerimise 
komisjonile antakse vähemalt 80 päeva 
alates taotluse saamisest turustamisloa 
taotlusega koos esitatud dokumentatsiooni 
teaduslike andmete analüüsimiseks. In 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
komisjoni kohase põhjendatud palve 
korral võib amet seda perioodi pikendada.
6. Komisjon võib tootjalt ainult ühe korra 
taotleda sellise lisainformatsiooni 
esitamist, mis on teaduslikult põhjendatud 
alustel vajalik turustamisloa taotluse 
hindamiseks. See võib hõlmata näidiste 
esitamist või tootja hoonete külastust. Kui 
selline taotlus on esitatud, peatatakse 
lõikes 5 viidatud periood seniks kuni 
nõutud lisainformatsioon on esitatud.
7. Komisjon koostab, konsulteerides 
ametiga, liikmesriikide ja huvitatud 
osapooltega, detailsed suunised selle 
kohta, millises vormis peavad olema 
esitatud turustamisloa taotlused.
8. Kui in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee peab seda 
vajalikuks taotluse läbivaatamise 
lõpetamiseks, võib komisjon nõuda, 
erikontrolli läbiviimist taotleja asjaomase 
seadme tootmiskohas. Sellistest 
kontrollidest ette ei teatata.
Kontroll viiakse läbi lõikes 5 sätestatud 
tähtaja jooksul liikmesriikide asjakohast 
kvalifikatsiooni omavate inspektorite 
poolt. Inspektoritega võib kaasas olla 
raportöör või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee poolt nimetatud 
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ekspert.
9. Amet teavitab taotlejat koheselt kui in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee arvamus on, et:
(a) taotlus ei vasta käesolevas määruses 
sätestatud autoriseerimiskriteeriumidele;
(b) taotlusele lisatud dokumendid ei vasta 
käesoleva määruse sätetele või on vaja 
neid muuta või täiendada;
(c) turustamisloa peab välja andma teatud 
tingimustel.
(d) asjaomasele meditsiiniseadmele ei 
anta turustamisluba, kuna seade ei ole 
käesoleva määrusega kooskõlas.
10. 15 päeva jooksul alates lõikes 9 
viidatud arvamuse kättesaamisest, võib 
taotleja ametit kirjalikult teavitada oma 
kavatsusest nõuda arvamuse uut 
läbivaatamist. Sellisel juhul esitab taotleja 
ametile üksikasjalikud põhjendused sellise 
taotluse esitamise kohta 60 päeva jooksul 
alates arvamuse saamist.
In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee vaatab oma 
arvamuse uuesti üle kooskõlas määruse 
(EÜ) 726/2004 artikli 62 lõike 1 neljandas 
lõigus sätestatud tingimustega. Saadud 
järelduste põhjused lisatakse lõplikule 
arvamusele.
11. 15 päeva jooksul alates selle 
vastuvõtmisest, saadab amet in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee lõpliku arvamuse 
komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale 
koos aruandega, mis kirjeldab in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee poolset seadme 
hindamist ning selliste järelduste 
põhjendused.
12. Kui taotleja võtab ametile esitatud 
turustamisloa taotluse tagasi enne kui 
selle taotluse kohta on arvamus esitatud, 
peab taotleja ametile esitama põhjenduse 
taotluse tagasivõtmise kohta. Amet 
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avalikustab selle teabe ja avaldab 
hindamisraporti, kui võimalik, peale 
äriliselt konfidentsiaalse teabe 
eemaldamist.
13. 15 päeva jooksul alates lõikes 11 
viidatud arvamuse kättesaamisest, koostab 
komisjon taotluse kohta tehtava otsuse 
projekti.
Kui otsuse projekt erineb ameti 
arvamusest, lisab komisjon üksikasjaliku 
selgituse erisuste põhjuste kohta.
Otsuse projekt edastatakse liikmesriikidele 
ja taotlejale.
Liikmesriikidel on aega 22 päeva, et 
esitada oma kirjalikud tähelepanekud 
komisjoni otsuse projekti kohta. Kui 
otsuse peab kiiresti vastu võtma, võib in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee esimees 
kehtestada lühema tähtaja vastavalt asja 
kiireloomulisuse määrale. See tähtaeg ei 
ole lühem kui 5 päeva, välja arvatud 
erandjuhtudel.
14. Liikmesriigid võivad kirjalikult 
taotleda, et lõikes 13 viidatud otsuse 
projekti arutatakse in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee plenaaristungil, 
esitades oma üksikasjalikud põhjendused.
Kui komisjoni arvamusel tõstatuvad 
liikmesriigi kirjalikes tähelepanekutes 
uued olulised teaduslikud või tehnilised 
küsimused, mida ameti esitatud 
arvamuses ei ole käsitletud, peatab in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee esimees 
menetluse ning suunab taotluse tagasi 
ametile täiendavaks arutamiseks.
15. Komisjon võtab lõpliku otsuse vastu 
30 päeva jooksul peale artikli 84 lõikes 3 
viidatud kontrollimenetluse lõppu.
16. Turustamisloa väljaandmisest 
keeldumist loetakse keeluks turustada 
artikli 39a lõikes 1 viidatud seadmeid 
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kogu ELi turul.
17. Peale turustamisloa väljaandmist 
teavitab turustamisloa omanik ametit 
kuupäevadest, millal seade tegelikult 
liikmesriikide turule jõuab, võttes arvesse 
erinevaid lubatud esitusviise.
18. Turustamisloa omanik teavitab ametit 
ka seadme ajutisest või lõplikust 
turustamise lõpetamisest ning esitab ka 
selle kohta meditsiinilise ja/või 
majandusliku selgituse.

Or. en

Muudatusettepanek 245
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 d
In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 

autoriseerimise komitee
1. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee liikmed on 
järgmised:
(a) iga liikmesriigi poolt kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 3 määratud üks 
liige või asendusliige;
(b) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal määratud kuus liiget eesmärgiga 
tagada, et komisjonis on olemas
asjakohased teadmised 
meditsiiniseadmete kohta;
(c) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist määratud üks liige ja üks 
asendusliige, kes esindavad 
tervishoiutöötajaid;
(d) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
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konsulteerimist määratud üks liige ja üks 
asendusliige, kes esindavad patsientide 
organisatsioone;
Liikmete puudumise korral esindavad 
neid ja hääletavad nende eest 
asendusliikmed. Punktis a viidatud 
asendusliikmeid võib määrata 
raportöörideks kooskõlas määruse (EÜ) 
726/2004 artikliga 62.
2. Liikmesriik võib in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee delegeerida oma 
ülesanded teisele liikmesriigile. Iga 
liikmesriik võib esindada peale enda 
ainult ühte liikmesriiki.
3. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee liikmed ja 
asendusliikmed määratakse nende in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete alaste 
teadmiste põhjal, selleks et tagada 
kõrgeim spetsialiseerumise 
kvalifikatsiooni tase ning laiad 
asjakohased teadmised. Sel eesmärgil 
teevad liikmesriigid koostööd ameti 
juhatusega ja komisjoniga, et tagada, et in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee lõplik koosseis 
katab kõiki vajalikke teadusvaldkondi, mis 
on vajalikud nende ülesannete täitmiseks.
4. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee liikmete ja 
asendusliikmete ametiaeg kestab kolm 
aastat, seda võib ka ühe korra pikendada 
ning edaspidi tagasi valida, järgides lõikes 
1 sätestatud menetlust. Komisjon valib
esimehe oma kõikide liikmete hulgast 
kolmeks aastaks, tema ametiaega võib 
pikendada ühe korra.
5. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komiteele kohalduvad 
määruse (EÜ) 726/2004 artikli 61 lõiked 
3, 4, 5, 6, 7 ja 8.
6. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee mandaat katab 
kõiki meditsiiniseadmete hindamise 
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valdkondi artiklites 39c ja 39f sätestatud 
menetluste ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 246
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 e (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 e
Detsentraliseeritud menetlus

1. Liikmesriigid kontrollivad artiklis 39b 
viidatud turustamislubade elektroonilise 
süsteemi kaudu, et hetkel ei ole 
läbivaatamisel ühtegi teist taotlust ning et 
ühtegi teist turustamisluba pole samale 
meditsiiniseadmele väljastatud.
2. Kui liikmesriik märkab, et sama in vitro 
meditsiiniseadme teist turustamisloa 
taotlust menetletakse teises liikmesriigis, 
peab asjaomane liikmesriik keelduma 
taotluse hindamisest ja koheselt taotlejat 
teavitama. 
3. Kui liikmesriik on autoriseerinud in 
vitro meditsiiniseadme, mille kohta on 
esitatud turustamisloa taotlus mõnes 
teises liikmesriigis, peab viimati nimetatud 
taotluse tagasi lükkama ning koheselt 
taotlejat teavitama.
4. Liikmesriigid võtavad kõiki kohaseid 
meetmeid, et tagada artikli 39a lõikes 2 
viidatud seadmete turustamisloa andmise 
menetlus ei kestaks kauem kui 210 päeva 
alates kehtiva taotluse esitamisest.
5. Liikmesriigi pädev riiklik asutus võib 
tootjalt ainult ühe korra nõuda sellise 
lisainformatsiooni esitamist, mis on 
teaduslikult põhjendatud alustel vajalik 
turustamisloa taotluse hindamiseks. See 
võib hõlmata näidiste esitamist või tootja 
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tootmishoonete külastust. Kuni nõutud 
andmete esitamiseni ja maksimaalselt 60 
päeva jooksul, on lõikes 4 viidatud
ajaperiood peatatud.
6. Kui taotleja võtab liikmesriigi pädevale 
asutusele esitatud turustamisloa taotluse 
tagasi enne kui selle taotluse kohta on 
arvamus esitatud, peab taotleja selle 
liikmesriigi pädevale asutusele esitama 
põhjenduse taotluse tagasivõtmise kohta. 
Riiklik pädev asutus avalikustab selle 
teabe ja avaldab hindamisraporti, kui 
võimalik, peale kogu äriliselt 
konfidentsiaalse teabe eemaldamist.
7. Asjaomase liikmesriigi pädev asutus 
teavitab taotlejat kohe, kui turustamisluba 
on väljastatud.
8. Riiklik pädev asutus teeb turustamisloa 
avalikult kättesaadavaks viivitamata ja 15 
päeva jooksul.
9. Riiklik pädev asutus koostab 
hindamisraporti ja kommenteerib 
dokumente, eelkõige seoses kliinilise 
uurimuse tulemustega ning 
juhtimissüsteemi riskidega.
10. Riiklik pädev asutus teeb peale 
äriliselt konfidentsiaalse teabe 
kustutamist viivituseta raporti avalikult 
kättesaadavaks ja mitte hiljem kui 15 
päeva jooksul, koos oma arvamuse 
põhjendusega.
11. Liikmesriigid teavitavad ametit 
kõikidest turustamislubadest, mis nad on 
välja andnud.
12. Peale turustamisloa väljaandmist 
teavitab turustamisloa omanik 
turustamisloa väljastanud liikmesriigi 
pädevat asutust kuupäevadest, millal 
seade tegelikult kõnealuse liikmesriigi 
turule jõuab.
13. Turustamisloa omanik teavitab 
pädevat asutust ka seadme ajutisest või 
lõplikust turustamise lõpetamisest 
liikmesriigis ning esitab ka selle kohta 
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meditsiinilise ja/või majandusliku 
selgituse.

Or. en

Muudatusettepanek 247
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 f (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 f
Detsentraliseeritud turustamisloa 

vastastikune tunnustamine
1. Artikli 76 kohaselt loodud 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
vastutab kõikide selliste küsimuste 
käsitlemise eest, mis on seotud
turustamislubade väljastamisega rohkem 
kui ühes liikmesriigis sellistele 
meditsiiniseadmetele, mis kooskõlas 
artiklis 39e sätestatud menetlusega on 
loakõlbulikud.
2. Kui eesmärgiks on saada 
turustamisluba sellisele in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmele rohkem 
kui ühes liikmesriigis, esitab taotleja 
taotluse, mis põhineb identsel toimikul, 
nende liikmesriikide pädevatele 
asutustele. Toimik peab sisaldama VIII, 
IX ja X lisades viidatud informatsiooni ja 
dokumente. Esitatud dokumendid peavad 
sisaldama ka nimekirja teistest 
liikmesriikidest, kuhu taotlus esitati.
Taotleja palub ühel liikmesriigil tegutseda 
„referentliikmesriigina“ ja koostada 
hindamisraport in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme kohta 
kooskõlas lõigetega 3 või 4.
3. Kui in vitro diagnostikameditsiiniseade 
on juba taotlemise ajal turustamisloa 
saanud, tunnistab asjaomane liikmesriik 
referentliikmesriigi, milleks on 
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liikmesriik, mis esimesena turustamisloa 
väljastas, poolt väljastatud 
turustamisluba. Selleks palub 
turustamisloa omanik 
referentliikmesriigil uuendama 
olemasolevat in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
hindamisraportit. Referentliikmesriik 
uuendab hindamisraportit 90 päeva 
jooksul alates kehtiva taotluse saamisest. 
Hindamisraport koos teiste asjakohase 
informatsiooni ja dokumentidega 
saadetakse vastavale liikmesriigile ja 
taotlejale.
4. Juhul kui in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmele ei ole 
taotluse esitamise ajal turustamisluba 
väljastatud, palub taotleja 
referentliikmesriigil koostada 
hindamisraporti projekt. 
Referentliikmesriik koostab raporti 120 
päeva jooksul alates kehtiva taotluse
saamisest ning saadab selle vastavale 
liikmesriigile ning taotlejale.
5. 90 päeva jooksul alates lõigetes 3 ja 4 
viidatud dokumentide saamist kiidab 
asjaomane liikmesriik hindamisraporti 
heaks ning teavitab referentliikmesriiki. 
Referentliikmesriik registreerib kõikide 
osapoolte nõusoleku, lõpetab menetluse ja 
teavitab taotlejat.
6. Iga liikmesriik, millele on esitatud lõike 
2 kohane taotlus, võtab vastu otsuse 
kooskõlas hindamisraportiga 30 päeva 
jooksul pärast nõusoleku saamist.
7. Kui lõikes 5 sätestatud perioodi jooksul 
ei suuda asjaomane liikmesriik 
hindamisraportit heaks kiita võimaliku 
tõsise ohu tõttu rahvatervisele, peab ta 
edastama üksikasjaliku kirjelduse oma 
seisukoha põhjenduste kohta 
referentliikmesriigile, teistele 
asjaomastele liikmesriikidele ja taotlejale. 
Lahkarvamused edastatakse viivitamatult 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.
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8. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmas püüavad kõik 
lõikes 1 viidatud liikmesriigid jõuda 
kokkuleppeni edasise tegevuse osas. Nad 
annavad taotlejale võimaluse edastada 
oma arvamus kas suuliselt või kirjalikult. 
Kui liikmesriigid saavutavad kokkuleppe 
60 päeva jooksul alates lahkarvamuste 
ilmnemisest, fikseerib referentliikmesriik 
kõikide osapoolte nõusoleku, lõpetab 
menetluse ja teavitab sellest taotlejat. 
Kohaldatakse lõiget 6.
9. Kui liikmesriigid ei suuda kokkulepet 
saavutada lõikes 7 sätestatud 60 päeva 
jooksul, teavitatakse sellest viivitamatult 
ametit, arvestades artikli 39g kohast 
taotlusmenetlust. Ametile edastatakse 
üksikasjalik aruanne nende teemade 
kohta, milles liikmesriigid ei suutnud 
kokkulepet saavutada ning nende 
lahkarvamuste põhjendused. Koopia 
sellest saadetakse taotlejale.
10. Niipea kui taotlejat on teavitatud asja 
suunamisest ametile, esitab taotleja 
ametile koheselt koopiad lõikes 2 viidatud 
informatsioonist ja dokumentidest.
11. Lõikes 9 viidatus asjaoludel võivad 
referentliikmesriigi hindamisraporti 
heakskiitnud liikmesriigid taotleja palvel 
meditsiiniseadme autoriseerida ilma 
artiklis 39g sätestatud menetluse 
lõpptulemust ära ootamata. Sellisel juhul 
ei piira see autoriseerimine kõnealuse 
menetluse tulemusi.

Or. en

Muudatusettepanek 248
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 g (uus) 
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 g
Vahekohtumenetlus olukorras, kui on 

lahkarvamused seoses detsentraliseeritud 
turustamisloa vastastikuse 

tunnustamisega
1. Kui viidatakse käesolevas artiklis 
sätestatud menetlusele, arutab artikli 84 
lõikes 1 viidatud meditsiiniseadmete 
komitee seda küsimust ning edastab 
põhjendatud arvamuse 60 päeva jooksul 
alates ajast, millal küsimus komiteele 
edastati.
Kiireloomulistel juhtudel ja esimehe 
ettepanekul võib komitee nõustuda 
lühemate tähtaegadega.
2. Selleks et küsimust arutada nimetab 
meditsiiniseadmete komitee ühe oma 
liikme raportööriks. Komitee võib määrata 
ka sõltumatuid eksperte nõustama teatud 
küsimuste osas. Ekspertide määramisel 
määratleb komitee nende ülesanded ning 
määrab tähtaja nende ülesannete 
täitmiseks.
3. Enne oma arvamuse avaldamist annab 
meditsiiniseadmete komitee taotlejale või 
turustamisloa omanikule võimaluse 
esitada kindlaksmääratud aja jooksul 
kirjalikke või suulisi selgitusi.
Komitee võib lõikes 1 viidatud tähtaja 
peatada selleks et võimaldada taotlejal või 
turustamisloa omanikul selgitusi ette
valmistada.
4. Amet teavitab taotlejat või 
turustamisloa omanikku koheselt komitee 
arvamusest asjaomase in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme kohta.
15 päeva jooksul alates 
meditsiiniseadmete komitee arvamuse 
kättesaamisest, võib taotleja või 
turustamisloa omanik ametit kirjalikult 
teavitada oma kavatsusest nõuda 
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arvamuse uut läbivaatamist. Sellisel juhul 
esitatakse ametile üksikasjalikud 
põhjendused sellise taotluse esitamise 
kohta 60 päeva jooksul peale arvamuse 
saamist.
Komitee vaatab oma arvamuse üle 60 
päeva jooksul pärast taotluse põhjenduste 
saamist. Komitee määrab uue raportööri, 
vajaduse korral uue kaasraportööri, 
määratud raportöör ja kaasraportöör ei 
ole samad, kes osalesid algse arvamuse 
koostamisel. Uues läbivaatamismenetluses 
tegeletakse ainult nende arvamuse 
küsimustega, mida taotleja või 
turustamisloa omanik on määratlenud 
ning see põhineb ainult sellistel 
teaduslikel andmetele, mis olid komiteele 
kättesaadavad algse arvamuse 
vastuvõtmisel. Taotleja või turustamisloa 
omanik võib nõuda, et komitee 
konsulteeriks uue läbivaatamismenetluse 
osas määruse (EL) [viide tulevasele 
meditsiiniseadmete määrusele] artikli 78a 
kohaselt loodud nõustamiskomiteega.
Uue läbivaatamismenetluse käigus 
saadud järelduste põhjendused lisatakse 
käesoleva artikli lõikes 5 viidatud 
hindamisraportile.
5. 15 päeva jooksul peale selle 
vastuvõtmist, saadab amet 
meditsiiniseadmete komitee lõpliku 
arvamuse liikmesriikidele, komisjonile ja 
taotlejale või turustamisloa omanikule 
koos in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
hindamisraportiga ning selliste järelduste 
põhjendustega.
Kui arvamus artiklis 39f viidatud 
meditsiiniseadme detsentraliseeritud 
turustamisloa vastastikuse tunnustamise 
kohta on positiivne, lisatakse arvamusele 
järgmised dokumendid:
(a) artikli 39f lõikes 2 osutatud 
dokumentide toimik;
(b) mis tahes tingimused, mis võivad 
mõjutada autoriseerimist;
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(c) üksikasjad mis tahes soovituslike 
tingimuste või piirangute kohta in vitro 
diagnostikameditsiinivahendi ohutu ja 
tõhusa kasutamise osas;
(d) meditsiiniseadme kavandatava 
markeeringu ja infolehe tekst.
6. 15 päeva jooksul alates lõikes 5 
viidatud arvamuse kättesaamisest, koostab 
komisjon taotluse kohta tehtava otsuse 
projekti, võttes arvesse liidu õigust.
Kui otsuse projekt näeb ette turustamisloa 
väljastamist, lisatakse lõikes 5 osutatud 
dokumendid.
Kui otsuse projekt ei ole kooskõlas ameti 
arvamusega, lisab komisjon ka 
üksikasjaliku selgituse erisuste põhjuste 
kohta.
Otsuse projekt edastatakse liikmesriikidele 
ja taotlejale või turustamisloa omanikele.
Liikmesriikidel on aega 22 päeva, et 
esitada oma kirjalikud tähelepanekud 
komisjoni otsuse projekti kohta. Kui 
otsuse peab kiiresti vastu võtma, võib 
meditsiiniseadmete komitee esimees 
kehtestada lühema tähtaja vastavalt asja 
kiireloomulisuse määrale. See tähtaeg ei 
ole lühem kui 5 päeva, välja arvatud 
erandjuhtudel.
7. Liikmesriigid võivad kirjalikult 
taotleda, et lõikes 6 viidatud otsuse 
projekti arutatakse meditsiiniseadmete 
komitee plenaaristungil, nagu osutatud 
artikli 84 lõikes 1, esitades oma 
üksikasjalikud põhjendused.
Kui komisjoni arvamusel tõstatuvad 
liikmesriigi kirjalikes tähelepanekutes 
uued olulised teaduslikud või tehnilised 
küsimused, mida ameti esitatud 
arvamuses ei ole käsitletud, peatab 
meditsiiniseadmete komitee esimees 
menetluse ning suunab taotluse tagasi 
ametile täiendavaks arutamiseks.
8. Komisjon võtab lõpliku otsuse vastu 
kooskõlas artikli 84 lõikes 3 viidatud 
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menetlusega ning 30 päeva jooksul peale 
selle menetluse lõppu. Komisjon uuendab 
asjaomase seadme informatsiooni artiklis 
39b viidatud elektroonilises süsteemis.
9. Turustamisloa väljaandmisest 
keeldumist loetakse keeluks turustada 
asjaomast seadet kogu ELi turul.
10. Lõikes 8 osutatud otsus saadetakse 
kõikidele liikmesriikidele ja edastatakse 
turustamisloa omanikule või taotlejale. 
Asjaomased liikmesriigid ja 
referentliikmesriigid kas väljastavad või 
tühistavad turustamisloa või teevad selle 
tingimustesse muudatusi, et see oleks 
vastavuses otsusega, 30 päeva jooksul 
alates teavitamisest. Nad teavitavad sellest 
komisjoni ja ametit. 

Or. en

Muudatusettepanek 249
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 5 – jagu 1 a – artikkel 39 h (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 d
Turustamisloa muudatused

1. Mis tahes turustamisloa omaniku 
avaldus artiklite 39c, 39e ja 39f sätetega 
kooskõlas väljastatud turustusloa 
muutmiseks edastatakse kõikidele 
liikmesriikidele, kes on eelnevalt 
asjaomase in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme 
autoriseerinud.
Komisjonil on õigus, konsulteerides 
ametiga, võtta vastu delegeeritud 
õigusakte kooskõlas käesoleva määruse 
artikliga 85, selleks et vastu võtta 
kohaseid meetmeid turustamisloa 
tingimuste muutmise kontrollimiseks.
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2. Turustamisloa muudatuste osas 
tekkivate vaidluste komisjonile edastamise 
korral kehtib samaväärne menetlus nagu 
sätestatud artiklis 39g.
3. Kui liikmesriik leiab, et turustamisloa 
muudatus, mis on välja antud kooskõlas 
käesoleva peatüki sätetega, või selle 
peatamine või eemaldamine on vajalik 
rahvatervise kaitseks, siis edastab 
liikmesriik selle teabe kohaselt ametile, et 
rakendada artiklis 39g sätestatud 
menetlust.
Erandlikes olukordades, kui on vaja võtta 
kiireloomulisi meetmeid rahvatervise 
kaitseks, kuni lõplik otsus vastu võetakse, 
võib liikmesriik oma territooriumil 
peatada asjaomase seadme turustamise ja 
kasutamise. Liikmesriik teavitab 
komisjoni, ametit ja teisi liikmesriike selle 
meetme põhjustest mitte hiljem kui 
järgmisel tööpäeval.

Or. en

Muudatusettepanek 250
Margrete Auken

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 a
Turustamisloa menetlus

1. Liidu turule tohib D klassi seadmeid 
tuua ainult juhul, kui on väljastatud liidu 
turustamisluba artiklis 41c viidatud 
tsentraliseeritud menetluse kaudu ning 
kooskõlas käesoleva määruse sätetega.
2. Lõigetes 1 viidatud seadmetele ja 
nendele seadmetele, mis on juba liidu 
turul enne käesoleva määruse jõustumise 
kuupäeva, peab taotlema turustamisluba 
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kooskõlas käesolevas jaos sätestatud 
menetlusega peale nende sertifikaadi 
kehtivuse lõppemist.
3. Käesoleva jao kohaselt väljastatud 
turustamisloa kehtivusaeg on viis aastat. 
Turustamisluba võib peale viit aastat 
pikendada, see peab põhinema ameti 
poolsel riski-kasu suhte ümberhindamisel.
4. Kõik artiklite 41c, 41d, 41e ja 41f 
kohased turustamisloa taotlused ning 
väljaantud turustamisload ning samuti 
artiklis 41b viidatud informatsioon peavad 
olema sisestatud kas komisjoni või 
liikmesriigi poolt artiklis 41b lõige 1 
viidatud elektroonilisse süsteemi 
viivitamatult ning hiljemalt 15 päeva 
jooksul peale väljastamist. Enne 
meditsiiniseadme taotluse läbivaatamist 
peab artiklis 41c viidatud 
meditsiiniseadmete autoriseerimise 
komitee või kohase liikmesriigi pädev 
asutus kontrollima, et sama 
meditsiiniseadme kohta ei ole esitatud 
ühtegi teist avaldust.

Or. en

Muudatusettepanek 251
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 b
Turustamislubade elektrooniline süsteem
1. Komisjon koostöös liikmesriikidega 
loob käesoleva jao kohase turustamisloa 
taotluste ja väljaantud turustamislubade 
elektroonilise registreerimissüsteemi ja 
haldab seda ning võrdleb ja töötleb 
järgmist informatsiooni:
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- tootja nimi,
- in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
nimetus,
- turustamisloa taotlusega kaasasolev 
dokumentatsioon,
- hindamisraport in vitro 
diagnostikameditsiiniseadme kohta, mis 
on väljastatud turustamisloa menetluse 
ajal,
- turustamisloa väljastamise kuupäev ning 
kuupäev, millal hakatakse seadet 
turustama, juhul kui see erineb loa 
väljaandmise kuupäevast,
- mis tahes teavet turustamisloa peatamise 
või tühistamise kohta.
2. Võrreldud ja töödeldud informatsioon 
sisestatakse elektroonilisse 
registreerimissüsteemi Euroopa 
Ravimiameti poolt.
3. Juhul kui seda informatsiooni peab 
uuendama seoses seadme turule tulekuga, 
seadme turustamise peatamise või turult 
eemaldamisega, teavitavad tootjad 
koheselt ametit, kes peab koheselt 
uuendama informatsiooni elektroonilises 
süsteemis.
4. Elektroonilises süsteemis võrreldud ja 
töödeldud informatsioon, mis on seotud
turustamislubadega, on kättesaadav 
ainult liikmesriikidele, ametile ja 
komisjonile. Elektroonilises süsteemis 
võrreldud ja töödeldud informatsioon, mis 
on seotud väljastatud turustamislubadega, 
on avalikult kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 252
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 c
Tsentraliseeritud menetlus

1. Käesolevaga luuakse artikli 39d 
sätetega kooskõlas in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee. Komitee kuulub 
Euroopa Ravimiameti alla.
2. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee vastutab ameti 
arvamuse koostamise eest mis tahes 
küsimuses, mis on seotud esitatud 
avalduste lubatavusega kooskõlas 
tsentraliseeritud menetlusega.
3. Iga artikli 39a lõikes 1 viidatud seadme 
kohta esitatud avaldus peab sisaldama 
VII, VIII, IX ja X lisas viidatud detaile ja 
dokumente.
4. Taotlusega kaasneb ka ametile makstav 
tasu taotluse läbivaatamise eest.
5. Amet tagab, et in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee väljastab oma 
arvamuse vähemalt 210 päeva jooksul 
alates kehtiva taotluse saamisest. In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komiteele antakse 
vähemalt 80 päeva alates taotluse 
saamisest koos turustamisloa taotlusega 
esitatud dokumentatsiooni teaduslike 
andmete analüüsimiseks. In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete komitee 
kohase põhjendatud palve korral võib 
amet seda perioodi pikendada.
6. Komitee võib tootjalt ainult ühe korra 
paluda sellise lisainformatsiooni 
esitamist, mis on teaduslikult põhjendatud 
alustel vajalik turustamisloa taotluse 
hindamiseks. Kui selline taotlus on 
esitatud, peatatakse lõikes 5 viidatud 
periood seniks kuni nõutud 
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lisainformatsioon on esitatud.
7. Komisjon koostab, konsulteerides 
ametiga, liikmesriikide ja huvitatud 
osapooltega, detailsed suunised selle 
kohta, millises vormis peavad olema 
esitatud turustamisloa taotlused.
8. Kui in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee peab seda 
vajalikuks taotluse läbivaatamise 
lõpetamiseks, võib komisjon nõuda, 
erikontrolli läbiviimist taotleja asjaomase 
in vitro diagnostikameditsiiniseadme 
tootmiskohas. Sellistest kontrollidest ette 
ei teatata. Kontroll viiakse läbi lõikes 5 
sätestatud tähtaja jooksul liikmesriikide 
asjakohast kvalifikatsiooni omavate 
inspektorite poolt. Inspektoritega võib 
kaasas olla raportöör või in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee poolt nimetatud 
ekspert.
9. Amet teavitab taotlejat koheselt kui in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee arvamus on, et:
(a) taotlus ei vasta käesolevas määruses 
sätestatud autoriseerimiskriteeriumidele;
(b) taotlusele lisatud dokumendid ei vasta 
käesoleva määruse sätetele või on vaja 
neid muuta või täiendada;
(c) turustamisloa peab välja andma teatud 
tingimustel.
(d) asjaomasele in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmele ei anta 
turustamisluba, kuna seade ei ole 
käesoleva määrusega kooskõlas.
10. 15 päeva jooksul alates lõikes 9 
viidatud arvamuse kättesaamisest, võib 
taotleja ametit kirjalikult teavitada oma 
kavatsusest nõuda arvamuse uut 
läbivaatamist. Sellisel juhul esitab taotleja 
ametile üksikasjalikud põhjendused sellise 
taotluse esitamise kohta 60 päeva jooksul 
alates arvamuse saamisest. In vitro 
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diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee vaatab oma 
arvamuse üle 60 päeva jooksul pärast 
taotluse põhjenduste saamist. In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee määrab uue 
raportööri, vajaduse korral uue 
kaasraportööri, määratud raportöör ja 
kaasraportöör ei ole samad isikud, kes 
osalesid algse arvamuse koostamisel. 
Uues läbivaatamismenetluses võib 
tegeleda ainult nende arvamuse 
küsimustega, mida taotleja on 
määratlenud ning see võib põhineda 
ainult sellistel teaduslikel andmetele, mis 
olid in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee kättesaadavad 
algse arvamuse vastuvõtmisel. Taotleja 
võib nõuda, et in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee konsulteeriks 
arvamuse uuesti läbivaatamise käigus 
teadusliku nõustamisrühmaga.
11. 15 päeva jooksul alates selle 
vastuvõtmisest, saadab amet in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee lõpliku arvamuse 
komisjonile, liikmesriikidele ja taotlejale 
koos aruandega, mis kirjeldab in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee poolset 
meditsiiniseadme hindamist ning selliste 
järelduste põhjendusi.
12. Kui taotleja võtab ametile esitatud 
turustamisloa taotluse tagasi enne kui 
selle taotluse kohta on arvamus esitatud, 
peab taotleja ametile esitama põhjenduse 
taotluse tagasivõtmise kohta. Amet 
avalikustab selle teabe ja avaldab 
hindamisraporti, kui võimalik, peale 
äriliselt konfidentsiaalse teabe 
eemaldamist.
13. 15 päeva jooksul alates lõikes 11 
viidatud arvamuse kättesaamisest, koostab 
komisjon taotluse kohta tehtava otsuse 
projekti. Kui otsuse projekt erineb ameti 
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arvamusest, lisab komisjon üksikasjaliku 
selgituse erisuste põhjuste kohta. Otsuse 
projekt edastatakse liikmesriikidele ja 
taotlejale. Liikmesriikidel on aega 22 
päeva, et esitada oma kirjalikud 
tähelepanekud komisjoni otsuse projekti 
kohta. Kui otsuse peab kiiresti vastu 
võtma, võib in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete komitee 
esimees kehtestada lühema tähtaja 
vastavalt asja kiireloomulisuse määrale. 
See tähtaeg ei ole lühem kui 5 päeva, 
välja arvatud erandjuhtudel.
14. Liikmesriigid võivad kirjalikult 
taotleda, et lõikes 13 viidatud otsuse 
projekti arutatakse in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete komitee 
plenaaristungil, esitades oma 
üksikasjalikud põhjendused. Kui 
komisjoni arvamusel tõstatuvad
liikmesriigi kirjalikes tähelepanekutes 
uued olulised teaduslikud või tehnilised 
küsimused, mida ameti esitatud 
arvamuses ei ole käsitletud, peatab in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
komitee esimees menetluse ning suunab 
taotluse tagasi ametile täiendavaks 
arutamiseks.
15. Komisjon võtab lõpliku otsuse vastu 
30 päeva jooksul peale artikli [...] viidatud 
kontrollimenetluse lõppu.
16. Turustamisloa väljaandmisest 
keeldumist loetakse keeluks turustada 
artikli 39a lõikes 1 viidatud seadmeid 
kogu ELi turul.
17. Peale turustamisloa väljaandmist 
teavitab turustamisloa omanik ametit 
kuupäevadest, millal meditsiiniseade 
tegelikult liikmesriikide turule jõuab, 
võttes arvesse erinevaid lubatud 
esitusviise.
18. Turustamisloa omanik teavitab ametit 
ka seadme ajutisest või lõplikust 
turustamise lõpetamisest ning esitab ka 
selle kohta meditsiinilise ja/või 
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majandusliku põhjenduse.

Or. en

Muudatusettepanek 253
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 d
In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 

autoriseerimise komitee
1. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee liikmed on 
järgmised:
(a) iga liikmesriigi poolt kooskõlas 
käesoleva artikli lõikega 3 määratud üks 
liige või asendusliige;
(b) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal määratud kuus liiget eesmärgiga 
tagada, et komisjonis on olemas
asjakohased teadmised 
meditsiiniseadmete kohta;
(c) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist määratud üks liige ja üks 
asendusliige, kes esindavad 
tervishoiutöötajaid;
(d) komisjoni poolt avaliku osalemiskutse 
põhjal ja pärast Euroopa Parlamendiga 
konsulteerimist määratud üks liige ja üks 
asendusliige, kes esindavad patsientide 
organisatsioone. Liikmete puudumise 
korral esindavad neid ja hääletavad nende 
eest asendusliikmed. Punktis a viidatud 
asendusliikmeid võib määrata 
raportöörideks kooskõlas määruse (EÜ) 
726/2004 artikliga 62.
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2. Liikmesriik võib meditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitees delegeerida oma 
ülesanded teisele liikmesriigile. Iga 
liikmesriik võib esindada peale enda 
ainult ühte liikmesriiki.
3. Meditsiiniseadmete autoriseerimise 
komitee liikmed ja asendusliikmed 
määratakse nende meditsiiniseadmete 
alaste teadmiste põhjal, selleks et tagada 
kõrgeim spetsialiseerumise 
kvalifikatsiooni tase ning laiad 
asjakohased teadmised. Sel eesmärgil 
teevad liikmesriigid koostööd ameti 
juhatusega ja komisjoniga, et tagada, et in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee lõplik koosseis 
katab kõiki vajalikke teadusvaldkondi, mis 
on vajalikud nende ülesannete täitmiseks.
4. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee liikmete ja 
asendusliikmete ametiaeg kestab kolm 
aastat, seda võib ka ühe korra pikendada 
ning edaspidi tagasi valida, järgides lõikes 
1 sätestatud menetlust. Komitee valib
esimehe oma kõikide liikmete hulgast 
kolmeks aastaks, tema ametiaega võib 
pikendada ühe korra.
5. Meditsiiniseadmete autoriseerimise 
komiteele kohalduvad määruse (EÜ) 
726/2004 artikli 61 lõiked 3, 4, 5, 6, 7 ja 8.
6. In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee mandaat katab 
kõiki meditsiiniseadmete hindamise 
valdkondi artiklis 39c sätestatud 
menetluste ulatuses;

Or. en

Muudatusettepanek 254
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 e (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 e
In vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise kohustuvad tegutsema 
sõltumatult üldsuse huvides. Enne oma 
kohustuste täitma asumist esitavad nad 
kohustuste deklaratsiooni ja huvide 
deklaratsiooni, millega tunnistavad kas 
mis tahes huvide puudumist, mida võib 
pidada nende sõltumatust kahjustavaks, 
või selliste otseste või kaudsete huvide 
olemasolu. Kõnealuseid deklaratsioone 
kontrollib komisjon.

Or. en

Muudatusettepanek 255
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 39 f
Turustamisloa muudatused

1. Turustamisloa omaniku mis tahes 
avaldus artikli 41c sätete kohaselt 
väljastatud turustamisloa muutmiseks 
esitatakse komisjonile. Komisjonil on 
õigus, konsulteerides ametiga, võtta vastu 
delegeeritud õigusakte kooskõlas 
käesoleva määruse artikliga 89, selleks et 
vastu võtta kohaseid meetmeid 
turustamisloa tingimuste muudatuste 
kontrollimiseks.
2. Kui liikmesriik leiab, et turustamisloa 
muudatus, mis on välja antud kooskõlas 
käesoleva peatüki sätetega, või selle 
peatamine või eemaldamine on vajalik 
rahvatervise kaitseks, siis võib asjaomane 
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liikmesriik, esitades selleks üksikasjalikud 
põhjendused, nõuda in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete komitee 
arutelu plenaaristungil. Erandjuhtumitel 
kui komisjoni arvamusel tõstatuvad 
liikmesriigi kirjalikes tähelepanekutes 
uued olulised teaduslikud või tehnilised 
küsimused, mida ameti esitatud 
arvamuses ei ole käsitletud, peatab in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
komitee esimees autoriseerimise ning 
suunab taotluse tagasi ametile 
täiendavaks arutamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 256
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 D klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
viivad läbi kvaliteedi täielikul tagamisel, 
kavandi toimiku läbivaatamisel ja partii 
tõendamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
tootmiskvaliteedi tagamisel (sh partii 
tõendamisel) põhineva 
vastavushindamisega.

D klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjate 
suhtes kohaldatakse tsentraliseeritud 
turustamisloa menetlust. 

Or. en

Muudatusettepanek 257
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 D klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
viivad läbi kvaliteedi täielikul tagamisel, 
kavandi toimiku läbivaatamisel ja partii 
tõendamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on
sätestatud VIII lisas. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
tootmiskvaliteedi tagamisel (sh partii 
tõendamisel) põhineva 
vastavushindamisega.

D klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
viivad läbi kvaliteedi täielikul tagamisel, 
kavandi toimiku läbivaatamisel ja partii 
tõendamisel põhineva turustamisloa 
taotlemise, mis on sätestatud VIII lisas. 
Teise võimalusena võib tootja taotleda IX 
lisas sätestatud tüübihindamisel põhinevat 
turustamisluba koos X lisas sätestatud 
tootmiskvaliteedi tagamisel (sh partii 
tõendamisel) põhineva 
vastavushindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 258
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui kooskõlas artikliga 78 on määratud
referentlabor, palub vastavushindamist 
teostav teavitatud asutus referentlaboril 
kontrollida seadme vastavust kohaldatavale 
ühtsele tehnilisele kirjeldusele, kui see on 
olemas, või muudele lahendustele, mille 
tootja on valinud vähemalt võrdväärse 
ohutuse ja toimivuse taseme tagamiseks, 
nagu on sätestatud VIII lisa punktis 5.4 ja 
IX lisa punktis 3.5.

Kui kooskõlas artikliga 78 on määratud 
referentlabor, palub artiklis 39c osutatud 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
autoriseerimise komitee või riiklik asutus 
referentlaboril kontrollida seadme 
vastavust kohaldatavale ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, kui see on olemas, või 
muudele lahendustele, mille tootja on 
valinud vähemalt võrdväärse ohutuse ja 
toimivuse taseme tagamiseks, nagu on 
sätestatud VIII lisa punktis 5.4 ja IX lisa 
punktis 3.5.

Or. en



PE510.755v01-00 34/106 AM\936067ET.doc

ET

Muudatusettepanek 259
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui kooskõlas artikliga 78 on määratud 
referentlabor, palub vastavushindamist 
teostav teavitatud asutus referentlaboril 
kontrollida seadme vastavust kohaldatavale 
ühtsele tehnilisele kirjeldusele, kui see on 
olemas, või muudele lahendustele, mille 
tootja on valinud vähemalt võrdväärse 
ohutuse ja toimivuse taseme tagamiseks, 
nagu on sätestatud VIII lisa punktis 5.4 ja 
IX lisa punktis 3.5.

Kui kooskõlas artikliga 78 on määratud 
referentlabor, palub vastavushindamist 
teostav teavitatud asutus referentlaboril 
kontrollida laboratoorselt seadme 
vastavust kohaldatavale ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, nagu on sätestatud VIII lisa 
punktis 5.4 ja IX lisa punktis 3.5. 
Referentlabori poolt läbiviidavad 
laboratoorsed katsed keskenduvad 
eelkõige analüütilisele tundlikkusele ja 
spetsiifilisusele, kasutades 
referentmaterjale ja diagnostilist 
tundlikkust ning spetsiifilisust, kasutades 
varajaste ning väljakujunenud 
infektsioonide proove.

Or. en

Selgitus

Kogemus kehtivate õigusaktidega nõuab selget kirjeldust, et referentlaborite kaasamine 
tähendab katsete läbiviimist mitte paberil uurimist.

Muudatusettepanek 260
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 2 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostikakompleksi puhul, mille 
sihtotstarve on hinnata patsiendi sobivust 
teatava ravimiga läbiviidavaks raviks, 
konsulteerib teavitatud asutus ühe pädeva 

Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostikakompleksi puhul, kui 
referentlabor on määratud kooskõlas 
artikliga 78, palub vastavushindamist 
teostav teavitatud asutus referentlaboril
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asutusega, mille liikmesriigid on Euroopa 
parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. 
aasta direktiivi 2001/83/EÜ 
(inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta)1

kohaselt määranud või Euroopa 
Ravimiametiga vastavalt VIII lisa punktis 
6.2 ja IX lisa punktis 3.6 sätestatud 
menetlusele.

kontrollida seadme vastavust 
kohaldatavale ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, kui see on olemas.

Or. en

Selgitus

See muudab personaliseeritud ravimispetsiifilise diagnostikakompleksi EMA ja teavitatud 
asutuste sobivusdiagnostikaseadme ekspertide ning sobivusdiagnostikaseadmete pädevate 
asutuste vahel ühtsete tehniliste kirjelduste ühisarenduseks.

Muudatusettepanek 261
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 C klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
viivad läbi kvaliteedi täielikul tagamisel ja 
kavandi toimiku läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas ning hindavad 
representatiivsete näidiste põhjal kavandi 
dokumentatsiooni, mis moodustab osa 
tehnilisest dokumentatsioonist. Teise 
võimalusena võib tootja kohaldada IX lisas 
sätestatud tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
tootmiskvaliteedi tagamisel põhineva 
vastavushindamisega.

Erandina artiklist 39a viivad C klassi 
liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad läbi 
kvaliteedi täielikul tagamisel ja kavandi 
toimiku läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas ning hindavad 
representatiivsete näidiste põhjal kavandi 
dokumentatsiooni, mis moodustab osa 
tehnilisest dokumentatsioonist. Teise 
võimalusena võib tootja kohaldada IX lisas 
sätestatud tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
tootmiskvaliteedi tagamisel põhineva 
vastavushindamisega.

Or. en

                                               
1 ELT L 311, 28.11.2001, lk 67.
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Muudatusettepanek 262
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostikakompleksi puhul, mille 
sihtotstarve on hinnata patsiendi sobivust 
teatava ravimiga läbiviidavaks raviks, 
konsulteerib teavitatud asutus ühe pädeva 
asutusega, mille liikmesriigid on direktiivi 
2001/83/EÜ kohaselt määranud või 
Euroopa Ravimiametiga vastavalt VIII 
lisa punktis 6.2 ja IX lisa punktis 3.6 
sätestatud menetlusele.

Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostikakompleksi puhul, kui 
referentlabor on määratud kooskõlas 
artikliga 78, palub vastavushindamist 
teostav teavitatud asutus referentlaboril 
kontrollida seadme vastavust 
kohaldatavale ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, kui see on olemas.

Or. en

Selgitus

See muudab personaliseeritud ravimispetsiifilise diagnostikakompleksi EMA ja teavitatud 
asutuste sobivusdiagnostikaseadme ekspertide ning sobivusdiagnostikaseadmete pädevate 
asutuste vahel ühtsete tehniliste kirjelduste ühisarenduseks.

Muudatusettepanek 263
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 B klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
viivad läbi kvaliteedi täielikul tagamisel 
põhineva vastavushindamismenetluse, mis 
on sätestatud VIII lisas.

Erandina artiklist 39a viivad B klassi 
liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad läbi 
kvaliteedi täielikul tagamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas.

Or. en
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Muudatusettepanek 264
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 A klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad 
kinnitavad oma toodete nõuetele vastavust 
artiklis 15 osutatud ELi 
vastavusdeklaratsiooni väljastamisega 
pärast II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni koostamist.

Erandina artiklist 39a kinnitavad A klassi 
liigitatud seadmete (välja arvatud 
toimivuse hindamise seadmed) tootjad oma 
toodete nõuetele vastavust artiklis 15 
osutatud ELi vastavusdeklaratsiooni 
väljastamisega pärast II lisas sätestatud 
tehnilise dokumentatsiooni koostamist.

Or. en

Muudatusettepanek 265
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Tootjad võivad soovi korral kohaldada 
asjaomasest seadmest kõrgemasse klassi 
kuuluva seadme suhtes kohaldatavat 
vastavushindamismenetlust.

6. Tootjad võivad soovi korral kohaldada 
turustamisloa taotlemist või asjaomasest 
seadmest kõrgemasse klassi kuuluva 
seadme suhtes kohaldatavat 
vastavushindamismenetlust.

Or. en

Muudatusettepanek 266
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 9 – lõik 1 – taane 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- nendest D klassi liigitatud toodetud 
seadmetest või seadmepartiidest näidiste 
võtmise sagedus, mis saadetakse artikli 78 
kohaselt määratud referentlaborile 
kooskõlas VIII lisa punktiga 5.7 ja X lisa 
punktiga 5.1

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 267
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitatud asutuste osalemine Teavitatud asutuste osalemine 
vastavushindamisnemetluses

Or. en

Muudatusettepanek 268
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui vastavushindamismenetlus eeldab 
teavitatud asutuse osalemist, võib tootja 
esitada taotluse oma valitud teavitatud 
asutusele tingimusel, et asutusest on 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismenetluste ja asjaomaste 
seadmetega seoses teatatud. Sama 
vastavushindamistoimingut käsitlevat 
taotlust ei või samaaegselt esitada rohkem 
kui ühele teavitatud asutusele.

1. Kui vastavushindamismenetlus eeldab 
teavitatud asutuse osalemist, võib tootja 
esitada taotluse oma valitud teavitatud 
asutusele tingimusel, et asutusest on 
vastavushindamistoimingute, 
vastavushindamismenetluste ja asjaomaste 
seadmetega seoses teatatud. Kui tootja 
esitab taotluse teavitatud asutusele, mis 
asub mõnes muus liikmesriigis, kui see, 
kus tootja on registreeritud, teavitab tootja 
taotlusest oma teavitatud asutuse eest 
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vastutavat riiklikku asutust. Sama
vastavushindamistoimingut käsitlevat 
taotlust ei või samaaegselt esitada rohkem 
kui ühele teavitatud asutusele.

Or. en

Muudatusettepanek 269
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 270
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

artikkel välja jäetud

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete ohutuse suurendamiseks on eelkõige vaja tugevdada teavitatud asutusi.
Kontrollimenetlus toob kaasa ohu, et uued, väga uuenduslikud meditsiiniseadmed jõuavad 
patsientide käsutusse olulise hilinemisega.

Muudatusettepanek 271
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

välja jäetud

Or. en

Selgitus

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 42 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class D, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for in vitro medical 
devices will also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, 
authorities and the Commission, without ensuring an actual increase in the safety for 
patients.

Muudatusettepanek 273
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile D 
klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile D 
klassi liigitatud seadmete ja C klassi 
liigitatud seadmete, mis vastavad artikli 2 
punktis 12a määratletud uudsuse 
mõistele, vastavushindamise taotlustest, 
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Teatisele lisatakse I lisa punktis 17.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja artiklis 
24 osutatud ohutust ja toimivust käsitleva 
kokkuvõtte kavand. Teavitatud asutus 
märgib teatises vastavushindamise 
kavandatava lõppkuupäeva. Komisjon 
edastab teatise ja lisatud dokumendid 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

välja arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 17.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja artiklis 
24 osutatud ohutust ja toimivust käsitleva 
kokkuvõtte kavand. Teavitatud asutus 
märgib teatises vastavushindamise 
kavandatava lõppkuupäeva. Komisjon 
edastab teatise ja lisatud dokumendid 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

Or. en

Muudatusettepanek 274
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja X 
lisa kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud selle liikmesriigi määratud 
keeles, kus teavitatud asutus on 
registreeritud, kui keelt ei ole kindlaks 
määratud, siis mõnes muus teavitatud 
asutusele vastuvõetavas ELi ametlikus 
keeles. Sertifikaadis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud XI lisas.

1. Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja X 
lisa kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud teavitatud asutusele 
vastuvõetavas ELi ametlikus keeles. 
Sertifikaadis esitatavad miinimumandmed 
on ette nähtud XI lisas.

Or. cs

Muudatusettepanek 275
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui tootja lõpetab lepingu teavitatud 
asutusega ja sõlmib sama seadme 
vastavuse hindamiseks lepingu teise 
teavitatud asutusega, määratakse

1. Kui tootja otsustab lõpetada lepingu 
teavitatud asutusega ja sõlmib sama 
seadme vastavuse hindamiseks lepingu 
teise teavitatud asutusega, teavitab tootja 
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teavitatud asutuse muutmist käsitlevad 
üksikasjad sõnaselgelt kindlaks tootja, 
hindamistegevust lõpetava teavitatud 
asutuse ja hindamistegevust alustava 
teavitatud asutuse vahelises kokkuleppes. 
Kõnealune ettepanek sisaldab vähemalt 
järgmist teavet:

teavitatud asutuste eest vastutava riiklikku 
asutust sellest muudatusest. Teavitatud 
asutuse muutmist käsitlevad üksikasjad 
määratakse sõnaselgelt kindlaks tootja, 
hindamistegevust lõpetava teavitatud 
asutuse ja hindamistegevust alustava 
teavitatud asutuse vahelises kokkuleppes. 
Kõnealune ettepanek sisaldab vähemalt 
järgmist teavet:

Or. en

Muudatusettepanek 276
Jolanta Emilia Hibner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Liikmesriigi palvel ning kui see on 
inimeste tervise ja patsientide ohutuse 
seisukohast oluline rohkem kui ühes 
liikmesriigis, võib komisjon 
rakendusaktidega laiendada liikmesriigi 
poolt kooskõlas lõikega 1 antud luba liidu 
territooriumile kindlaksmääratud ajaks 
ning sätestada seadme turulelaskmise ja 
kasutuselevõtu tingimused. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 84 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu seoses inimeste 
tervise ja ohutusega võtab komisjon vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid 
kooskõlas artikli 84 lõikes 4 osutatud 
menetlusega.

Or. pl

Selgitus

Art. 45 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
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spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Muudatusettepanek 277
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Peatükk 6 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VI peatükk V peatükk

Kliinilised tõendid Kliinilised tõendid

Or. en

Muudatusettepanek 278
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kontrollida, kas seadme abil 
saavutatakse tootja poolt ettenähtud kasu 
patsiendile;

(b) kontrollida kliinilise seadme ohutust ja 
efektiivsust kasutamisel ettenähtud
eesmärgil, sihtrühma raviks ja vastavalt
kasutusjuhistele, sealhulgas ettenähtud
kasu patsiendile;

Or. en

Muudatusettepanek 279
Dagmar Roth-Behrendt
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus ja 
heaolu on kaitstud ning kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad.

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et vastavalt 
artikli 48 lõikele 3 on kliinilise toimivuse 
uuringus osalejate ohutus ja heaolu on 
kaitstud ning kliinilise toimivuse uuringu 
käigus kogutud andmed on usaldusväärsed 
ja kindlad.

Or. en

Muudatusettepanek 280
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 48 a
Eetikakomitee kaasamine

1. Kliinilise toimivuse uuringu 
läbiviimiseks võib loa anda ainult juhul, 
kui sõltumatu eetikakomitee on varem 
esitatud sellise uuringu suhtes positiivse 
hinnangu.
2. Eetikakomitee seisukoht peab hõlmama 
eelkõige uuringute meditsiinilist
põhjendatust ja kliinilise toimivuse
uuringul osalevate isikute nõusolekut,
milleks tuleb komiteele esitada kogu 
informatsioon kliinilise toimivuse uuringu 
ning uurijate ja uurimisvahendite 
sobivuse kohta.

3. Eetikakomitee tagab kliinilise toimivuse 
uuringus osalejate õiguste, ohutuse ja 
heaolu kaitse.
4. Komitee ei tohi olla seotud uurijate ega 
sponsoritega ja ei või olla mõjutatud mis 
tahes muude lubamatute asjaolude poolt.
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Komitee tegevus on kooskõlas selle riigi 
või riikide seaduste ja määrustega, kus 
uuringud läbi viiakse ja ta peab järgima 
kõiki asjakohaseid rahvusvahelisi norme 
ja standardeid.
5. Eetikakomitees on kindlaksmääratud 
arv liikmeid ja asendusliikmeid, kelleks 
on tervishoiutöötajad, tehnilised töötajad 
ja vähemalt üks kogenud, teadlik patsient 
või patsiendi esindaja, kes tervikuna 
esindavad asjakohast pädevust ja 
kogemusi, mida on vaja kavandatava 
kliinilise toimivuse uuringu teadus-, 
meditsiini-ja eetiliste aspektide 
kontrollimiseks ja hindamiseks.
6. Liikmesriigid, kus eetikakomitee 
puudub, peavad võtma selle loomiseks 
vajalikud meetmed ja toetama nende 
tegevust.
Liikmesriigid avaldavad eetikakomitee 
liikmete ja asendusliikmete arvu, nimed ja 
kutsealad ja teavitavad komisjonile 
eetikakomitee koosseisu ja tegevuse 
alustamise kuupäeva.

Or. en

Muudatusettepanek 281
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – 1. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise toimivuse uuringu sponsor esitab 
taotluse ja XIII lisas osutatud dokumendid 
liikmesriigile (liikmesriikidele), kus uuring 
läbi viiakse. Asjaomane liikmesriik teatab 
kuue päeva jooksul pärast taotluse saamist 
sponsorile, kas kliinilise toimivuse uuring 
kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse ning kas taotlus on 
täielik.

Kliinilise toimivuse uuringu sponsor esitab 
taotluse ja XIII lisas osutatud dokumendid 
liikmesriigile (liikmesriikidele), kus uuring 
läbi viiakse. Asjaomane liikmesriik teatab 
kümne päeva jooksul pärast taotluse 
saamist sponsorile, kas kliinilise toimivuse 
uuring kuulub käesoleva määruse 
reguleerimisalasse ning kas taotlus on 
täielik.
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Or. en

Muudatusettepanek 282
Peter Liese, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna Rosbach, Thomas 
Ulmer, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – 1. lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui rohkem kui üks liikmesriik on
eriarvamusel kliinilise toimingu uuringu
heakskiitmise osas, peavad asjaomased 
liikmesriigid püüdma jõuda ühisele 
otsusele. Kui ühisele otsusele ei jõuta, 
võtab Euroopa Komisjon pärast 
asjaomaste liikmesriikide arvamuste 
ärakuulamist vastu otsuse, pidades 
vajadusel nõu Euroopa Ravimiametiga.

Or. en

Selgitus

Aruandva liikmesriigi otsus on teistele siduv. See võib juhtuda, et aruandev liikmesriik toetab
kliinilise toimivuse uuringut, samas kui enamiku asjaomaste liikmesriikide asutused ja
eetikakomiteed jäävad eriarvamusele. Isegi kui ametiasutused ja eetikakomiteed teevad 
omavahel koostööd ühisele kokkuleppele jõudmiseks, peab eriarvamuste lahendamiseks olema 
kindel mehhanism. Komisjon on aruandekohustuslik Euroopa Parlament ja nõukogu ees, 
seega on komisjoni volitused otsuse langetamisel aruandva liikmesriigi volitustest suuremad.

Muudatusettepanek 283
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 – 1. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik leiab, et taotletud kliinilise 
toimivuse uuring ei kuulu käesoleva 
määruse reguleerimisalasse või et taotlus ei 
ole täielik, teavitab ta sellest sponsorit ja 
annab talle kuni kuus päeva aega märkuste 

Kui liikmesriik leiab, et taotletud kliinilise 
toimivuse uuring ei kuulu käesoleva 
määruse reguleerimisalasse või et taotlus ei 
ole täielik, teavitab ta sellest sponsorit ja 
annab talle kuni kümme päeva aega 
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esitamiseks või taotluse täiendamiseks. märkuste esitamiseks või taotluse 
täiendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 284
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 – 3. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei ole sponsorit kolme
päeva jooksul alates märkuste või 
täiendatud taotluse saamisest lõike 2 
kohaselt teavitanud, loetakse kliinilise 
toimivuse uuring käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks ning taotlus 
loetakse täielikuks.

Kui liikmesriik ei ole sponsorit viie päeva 
jooksul alates märkuste või täiendatud 
taotluse saamisest lõike 2 kohaselt 
teavitanud, loetakse kliinilise toimivuse 
uuring käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks ning taotlus 
loetakse täielikuks.

Or. en

Muudatusettepanek 285
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) 35 päeva pärast lõikes 4 osutatud 
taotluse kinnitamise kuupäeva, kui 
asjaomane liikmesriik ei ole selle 
ajavahemiku jooksul sponsorit teavitanud 
oma keeldumisest inimeste tervise, 
patsientide ohutuse või avaliku korra 
huvides.

(c) 60 päeva pärast lõikes 4 osutatud 
taotluse kinnitamise kuupäeva, kui 
asjaomane liikmesriik ei ole selle 
ajavahemiku jooksul sponsorit teavitanud 
oma keeldumisest inimeste tervise, 
patsientide ohutuse või avaliku korra 
huvides.

Or. en
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Muudatusettepanek 286
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt g a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(g a) kasutatav metoodika, osalejate arv ja
uuringu kavandatav eesmärk.

Or. en

Muudatusettepanek 287
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Kliinilise toimivuse uuringu sponsor 
sisestab enne uuringu alustamist artiklis 
51 osutatud elektroonilisse süsteemi 
kokkuvõte selle tulemustest, mis on 
koostatud tavainimesele lihtsas ja 
arusaadavas keeles.

Or. en

Muudatusettepanek 288
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teave on artiklis 51 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu üldsusele 
kättesaadav, kui kogu kõnealune teave või 
osa sellest ei ole konfidentsiaalne mis 
tahes järgmisel põhjusel:

3. Kogu teave on artiklis 51 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu üldsusele 
kättesaadav.
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Or. en

Muudatusettepanek 289
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) isikuandmete kaitse kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 45/2001;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Isikuandmete kaitse on juba tagatud punktis number 4, mille kohaselt: „Kliinilise toimivuse 
uuringutes osalejate isikuandmed ei ole üldsusele kättesaadavad.“

Muudatusettepanek 290
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tundliku äriteabe kaitse; välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tõhusa läbipaistvuse huvides ja juurdepääsu tagamiseks sõltumatutele uurijatele
randomiseeritud tulemuslikkuse uuringuteks ja meta-analüüside läbiviimiseks peaks 
andmebaas olema avalikult kättesaadav.

Muudatusettepanek 291
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) tundliku äriteabe kaitse; välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 292
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) asjaomase liikmesriigi (asjaomaste 
liikmesriikide) tõhus järelevalve kliinilise 
toimivuse uuringute tegemise üle.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kliinilise toimivuse uuringute tõhus järelevalve ei tohiks olla varjatud, vaid läbipaistev ja
alluma avalikule kontrollile.

Muudatusettepanek 293
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob ja haldab koostöös 
liikmesriikidega elektroonilist süsteemi 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muude kliinilise toimivuse uuringute jaoks, 
millega kaasnevad ohud uuringutes 
osalejatele; süsteemi abil luuakse artikli 49 

1. Komisjon loob ja haldab koostöös 
liikmesriikidega elektroonilist süsteemi 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muude kliinilise toimivuse uuringute jaoks, 
millega kaasnevad ohud uuringutes 
osalejatele. Kõnealune andmebaas 
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lõikes 1 osutatud kordumatud 
identifitseerimistunnused kliinilise 
toimivuse uuringute jaoks ning võrreldakse 
ja töödeldakse järgmist teavet:

võimaldab avalikult otsida konkreetseid 
toimivuse uuringuid, mille alusel 
tavakodanikud ja spetsialistid saavad teha 
teadlikke otsuseid in vitro 
meditsiiniseadmete kasutamise kohta.
Selle tagamiseks abil luuakse 
elektroonilises süsteemis artikli 49 lõikes 1 
osutatud kordumatud 
identifitseerimistunnused kliinilise 
toimivuse uuringute jaoks ning võrreldakse 
ja töödeldakse järgmist teavet:

Or. en

Selgitus

Andmebaas tuleb luua eesmärgiga anda kodanikele, arstidele ja sõltumatutele teadlastele
teavet, mis võimaldab neil teha teadlikke otsuseid in vitro meditsiiniseadmete kasutamise 
kohta.

Muudatusettepanek 294
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) sponsorite poolt esitatud kliinilise 
toimivuse uuringute aruanded vastavalt 
artikli 56 lõikele 5;

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et kliinilise toimivuse uuringud on osa avalikkusele ja tervishoiutöötajatele 
kättesaadavast teabest. Need muudatused tagavad, et kliiniliste uuringute läbirääkimistel on 
võimalik leida ühiseid väljundeid.

Muudatusettepanek 295
Dagmar Roth-Behrendt



PE510.755v01-00 52/106 AM\936067ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 50 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes
liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 50 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Ka 
komisjon tagab tervishoiutöötajatele
juurdepääsu elektroonilisele süsteemile.

Or. en

Muudatusettepanek 296
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 50 osutatud teave, on
kogu elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav üksnes liikmesriikidele ja 
komisjonile.

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr [viide tulevasele kliiniliste katsete 
määrusele] artikli […] kohaselt. Kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile ning 
komisjon tagab juurdepääsu
elektroonilisele süsteemile ka 
tervishoiutöötajatele ja patsientidele.

Or. en
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Muudatusettepanek 297
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Põhjendatud taotluse korral tuleb 
taotluse esitanud poolele anda juurdepääs 
kogu teabele, mis in vitro diagnostiliste
meditsiiniseadmete kohta on 
elektroonilises süsteemis olemas, välja 
arvatud juhul, kui teabe kõik osad või osa 
teabest on tunnistatud konfidentsiaalseks 
järgmistel põhjustel:
(a) isikuandmete kaitse kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 45/2001;
(b) tundliku äriteabe kaitse;
(c) asjaomase liikmesriigi (asjaomaste 
liikmesriikide) tõhus järelevalve kliinilise 
toimivuse uuringute tegemise üle.

Or. en

Muudatusettepanek 298
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 54 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui liikmesriik on kliinilise toimivuse 
uuringust keeldunud, selle peatanud või 
lõpetanud või palunud kliinilise toimivuse 
uuringu olulist muutmist või ajutist 
peatamist või kui sponsor on teatanud 
kliinilise toimivuse uuringu varasest 
lõpetamisest ohutusega seotud põhjustel, 
teavitab liikmesriik kõiki teisi liikmesriike 
ja komisjoni oma otsusest ja selle 
põhjustest artiklis 51 osutatud 

1. Kui liikmesriik on kliinilise toimivuse 
uuringust keeldunud, selle peatanud või 
lõpetanud või palunud kliinilise toimivuse 
uuringu olulist muutmist või ajutist 
peatamist või kui sponsor on teatanud 
kliinilise toimivuse uuringu varasest 
lõpetamisest ohutuse või efektiivsusega
seotud põhjustel, teavitab liikmesriik kõiki 
teisi liikmesriike ja komisjoni oma otsusest 
ja selle otsuse põhjustest artiklis 51 
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elektroonilise süsteemi kaudu. osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 299
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui sponsor on kliinilise toimivuse 
uuringu ohutusega seotud põhjustel 
ajutiselt peatanud, teavitab ta asjaomaseid 
liikmesriike 15 päeva jooksul alates 
ajutisest peatamisest.

1. Kui sponsor on kliinilise toimivuse 
uuringu ohutuse või efektiivsusega seotud 
põhjustel ajutiselt peatanud, teavitab ta 
asjaomaseid liikmesriike 15 päeva jooksul 
alates ajutisest peatamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 300
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – 1. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Sponsor teavitab iga asjaomast liikmesriiki 
selle liikmesriigiga seotud kliinilise 
toimivuse uuringu lõppemisest ja esitab 
varase lõpetamise korral põhjendused.
Nimetatud teade esitatakse 15 päeva 
jooksul alates kliinilise toimivuse uuringu 
lõpetamisest asjaomases liikmesriigis.

Sponsor teavitab iga asjaomast liikmesriiki 
selle liikmesriigiga seotud kliinilise 
toimivuse uuringu lõppemisest ja esitab 
varase lõpetamise korral põhjendused, et
kõik liikmesriigid saaksid Ühenduse piires 
üheaegselt teavitada sarnaste kliiniliste
toimivuse uuringute läbiviimisega seotud
sponsoreid selle kliinilise toimivuse
uuringu tulemustest. Nimetatud teade 
esitatakse 15 päeva jooksul alates kliinilise 
toimivuse uuringu lõpetamisest asjaomases 
liikmesriigis.

Or. en
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Muudatusettepanek 301
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 2 – 2. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui uuring tehakse rohkem kui ühes 
liikmesriigis, teavitab sponsor kõiki 
asjaomaseid liikmesriike kliinilise 
toimivuse uuringu üldisest lõpetamisest.
Nimetatud teade esitatakse 15 päeva 
jooksul alates kliinilise toimivuse uuringu 
üldisest lõpetamisest.

Kui uuring tehakse rohkem kui ühes 
liikmesriigis, teavitab sponsor kõiki 
asjaomaseid liikmesriike kliinilise 
toimivuse uuringu üldisest lõpetamisest.
Uuringu varasest lõpetamisest 
teavitatakse kõikidele liikmesriikidele ka 
selle põhjused, et kõik liikmesriigid 
saaksid Ühenduse piires üheaegselt 
teavitada sarnaste kliiniliste toimivuse
uuringute läbiviimisega seotud sponsoreid
selle kliinilise toimivuse uuringu 
tulemustest. Nimetatud teade esitatakse 
15 päeva jooksul alates kliinilise toimivuse 
uuringu üldisest lõpetamisest.

Or. en

Muudatusettepanek 302
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 55 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise toimivuse uuringu lõppemisest 
asjaomasele liikmesriigile kliinilise 
toimivuse uuringu tulemuste kokkuvõtte
XII lisa A osa punktis 2.3.3 osutatud 
kliinilise toimivuse uuringu aruande 
vormis. Kui kliinilise toimivuse uuringu 
aruannet ei ole teaduslikel põhjustel 
võimalik ühe aasta jooksul esitada, 
esitatakse see niipea, kui see on 
kättesaadav. Sellisel juhul täpsustatakse 
XII lisa A osa punktis 2.3.2 osutatud 
kliinilise toimivuse uuringu protokollis 

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise toimivuse uuringu lõppemisest 
asjaomasele liikmesriigile kliinilise 
toimivuse uuringu tulemused XII lisa A 
osa punktis 2.3.3 osutatud kliinilise 
toimivuse uuringu aruande vormis. Kui 
kliinilise toimivuse uuringu aruannet ei ole 
teaduslikel põhjustel võimalik ühe aasta 
jooksul esitada, esitatakse see niipea, kui 
see on kättesaadav. Sellisel juhul 
täpsustatakse XII lisa A osa punktis 2.3.2 
osutatud kliinilise toimivuse uuringu 
protokollis kliinilise toimivuse uuringu 
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kliinilise toimivuse uuringu tulemuste 
esitamise tähtaeg ja lisatakse selgitus.

tulemuste esitamise tähtaeg ja lisatakse 
selgitus.

Or. en

Selgitus

Kuigi kliinilise toimivuse uuringu aruanne esitatakse kokkuvõtte kujul, on oluline, et tootjad
mõistaksid, et see aruanne on avalikult kättesaadava teabe osaks.

Muudatusettepanek 303
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 56 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Sponsor teeb ühtses taotluses ühele 
asjaomasele liikmesriigile ettepaneku
toimida koordineeriva liikmesriigina. Kui 
nimetatud liikmesriik ei ole nõus olema 
koordineeriv liikmesriik, lepib ta kuue 
päeva jooksul alates ühtse taotluse 
esitamisest kokku mõne teise asjaomase 
liikmesriigiga, et viimane võtab 
koordineerimise enda peale. Kui ükski 
teine liikmesriik ei ole nõus olema 
koordineeriv liikmesriik, toimib 
koordineeriva liikmesriigina sponsori poolt 
pakutud liikmesriik. Kui koordineeriv 
liikmesriik on muu kui sponsori pakutud 
liikmesriik, algab artikli 49 lõikes 2 
osutatud tähtaeg nõusoleku andmisele 
järgnevast päevast.

2. Sponsor teeb ühtses taotluses ühele 
asjaomasele liikmesriigile ettepaneku 
toimida koordineeriva liikmesriigina.
Asjaomaste liikmesriikide seast valitakse
aruandvaks liikmesriigiks see, kus elab 
kõige rohkem kliinilise toimivuse
uuringus osalejaid. Kui nimetatud 
liikmesriik ei ole nõus olema koordineeriv 
liikmesriik, lepib ta kuue päeva jooksul 
alates ühtse taotluse esitamisest kokku 
mõne teise asjaomase liikmesriigiga, et 
viimane võtab koordineerimise enda peale.
Kui ükski teine liikmesriik ei ole nõus 
olema koordineeriv liikmesriik, toimib 
koordineeriva liikmesriigina sponsori poolt 
pakutud liikmesriik. Kui koordineeriv 
liikmesriik on muu kui sponsori pakutud 
liikmesriik, algab artikli 49 lõikes 2 
osutatud tähtaeg nõusoleku andmisele 
järgnevast päevast.

Or. en

Muudatusettepanek 304
Antonyia Parvanova
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 2 – 1. lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) tõsine kõrvalnäht, kui sel on põhjuslik 
seos toimivuse hindamise seadme, 
võrdlusseadme või uurimismenetlusega või 
kui selline põhjuslik seos on võimalik;

(a) mistahes kõrvalnäht, kui sel on 
põhjuslik seos toimivuse hindamise 
seadme, võrdlusseadme või 
uurimismenetlusega või kui selline 
põhjuslik seos on võimalik;

Or. en

Muudatusettepanek 305
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
VII peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VII peatükk VIII peatükk
Järelevalve ja turujärelevalve Järelevalve ja turujärelevalve

Or. en

Muudatusettepanek 306
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – 1. lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik tõsised vahejuhtumid, mis on 
seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 
seadmetega;

(a) kõik tõsised vahejuhtumid, mis on 
seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 
seadmetega, sealhulgas vahejuhtumite 
kuupäevad ja kohad; tootja peab esitama 
ka vahejuhtumiga seotud patsiendi või 
kasutaja ja tervishoiutöötaja kohta 
kättesaadavad andmed.
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Or. en

Muudatusettepanek 307
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – 1. lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kõik tõsised vahejuhtumid, mis on 
seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 
seadmetega;

(a) kõik vahejuhtumid, mis on seotud liidu 
turul kättesaadavaks tehtud seadmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 308
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – 1. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, kasutades sealhulgas ka
sihtotstarbelisi teavituskampaaniaid, et 
julgustada tervishoiutöötajaid, kasutajaid ja 
patsiente teavitama pädevaid asutusi lõike 
1 punktis a osutatud võimalikest tõsistest 
vahejuhtumitest. Pädevad asutused 
registreerivad sellised teated keskselt 
riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi pädev 
asutus saab sellise teate, teavitab ta sellest
asjaomase seadme tootjat viivitamata.
Tootja tagab asjakohaste järelmeetmete 
võtmise.
Kui liikmesriigi pädev asutus kinnitab, et 
esimese lõike kohaselt saadud aruanded 
käsitlevad tõsist vahejuhtumit, teatab ta 
nendest viivitamata artiklis 60 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu, välja 
arvatud juhul, kui tootja on samast 
vahejuhtumist juba teatanud.
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Or. en

Muudatusettepanek 309
Peter Liese, Alda Sousa, Margrete Auken, Paolo Bartolozzi, Anne Delvaux, Anna 
Rosbach, Thomas Ulmer, Zofija Mazej Kukovič, Renate Sommer, Miroslav Mikolášik

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – 1. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
sealhulgas arste ja apteekreid, kasutajaid 
ja patsiente teavitama pädevaid asutusi 
lõike 1 punktis a osutatud võimalikest 
tõsistest vahejuhtumitest. Kui liikmesriigi 
pädev asutus saab sellise teate, astub ta 
kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Or. en

Selgitus

See säte kajastab ravimiohutuse direktiivi lähenemist.

Muudatusettepanek 310
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – 1. lõik a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Arvatavate tõsiste vahejuhtumite 
aruannetes tuleb võtta arvesse, kas 
seadmeosad või komponendid on 
asendatud, nagu on sätestatud artiklis 19.

Or. en
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Selgitus

Viitamine varuosade või komponentide kasutamisele peaks võimaldama pädevatel asutustel 
kiiresti kindlaks teha probleemid, mille põhjuseks on varuosade ja komponentide kasutamine.

Muudatusettepanek 311
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 3 – 2. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.

Koostöös komisjoniga ja konsulteerides 
asjaomaste partneritega, sealhulgas 
patsientide ja tarbijaorganisatsioonidega,
töötavad liikmesriigid välja elektroonilised
ja mitte-elektroonilised standardvormid, 
mille abil tervishoiutöötajad, kasutajad ja 
patsiendid saavad teatada tõsistest 
vahejuhtumitest.

Or. en

Muudatusettepanek 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) pädevate asutuste aruanded artikli 4 
lõikes 4 osutatud tõsiste vahejuhtumite 
kohta ja tervishoiuasutuses valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
kohta;

Or. en

Selgitus

Ühele tervishoiuasutusele tehtavale asutusesisesele erandile toodetud ja kasutatava
meditsiiniseadme kohta tuleks kohaldada aruandlusnõudeid. Euroopa Komisjonil on tulevikus
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selle valdkonna õigusaktide läbivaatamisel kasulik omada juurdepääsu sellele teabele.

Muudatusettepanek 313
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele.

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele. Komisjon, konsulteerides
meditsiiniseadmete
koordineerimisrühmaga, esitab iga 6 kuu 
järel avalikkusele ja tervishoiutöötajatele 
seda teavet kajastava ülevaate. See teave 
peab olema kättesaadav artiklis 25 
viidatud Euroopa andmepanga kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele ja üldsusele on kontrolli ja turujärelevalve teave kasulik. Kuna seda 
teave nõuab ettevaatlikku käitlemist, on MDCG sobiv foorum sellise teabe esitamiseks 
Euroopa andmepangale.

Muudatusettepanek 314
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele.

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile, Euroopa 
Ravimiametile, teavitatud asutustele ja 
tervishoiutöötajatele.
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Or. en

Muudatusettepanek 315
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 60 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele ja
üldsusele asjakohases ulatuses juurdepääsu 
elektroonilisele süsteemile.

3. Komisjon tagab üldsuse asjakohases 
ulatuses juurdepääsu elektroonilisele 
süsteemile. Eelkõige tagab komisjon, et 
juhul, kui teavet taotletakse konkreetse in 
vitro diagnostilise meditsiiniseadme 
kohta, tehakse see kättesaadavaks
viivitamata ja 15 päeva jooksul.

Or. en

Muudatusettepanek 316
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – 2. lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui pädev asutus kinnitab kooskõlas 
artikli 59 lõikega 3 saadud teadete puhul, 
et need käsitlevad tõsist vahejuhtumit, 
teatab ta nendest viivitamata artiklis 60 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu, 
välja arvatud juhul, kui tootja on samast 
vahejuhtumist juba teatanud.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 317
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav.

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav. Komisjon, 
konsulteerides meditsiiniseadmete
koordineerimisrühmaga, esitab iga 6 kuu 
järel avalikkusele ja tervishoiutöötajatele 
seda teavet kajastava ülevaate. See teave 
peab olema kättesaadav artiklis 25 
viidatud Euroopa andmepanga kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele ja üldsusele on kontrolli ja turujärelevalve teave kasulik. Kuna seda
teave nõuab ettevaatlikku käitlemist, on MDCG sobiv foorum sellise teabe esitamiseks 
Euroopa andmepangale.

Muudatusettepanek 318
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav.

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele, 
komisjonile, Euroopa Ravimiametile ja 
tervishoiutöötajatele kättesaadav. 
Komisjon tagab ka üldsuse asjakohases 
ulatuses juurdepääsu elektroonilisele 
süsteemile. Eelkõige tagab komisjon, et 
juhul, kui teavet taotletakse konkreetse in 
vitro diagnostilise meditsiiniseadme 
kohta, tehakse see kättesaadavaks
viivitamata ja 15 päeva jooksul.



PE510.755v01-00 64/106 AM\936067ET.doc

ET

Or. en

Muudatusettepanek 319
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

VIII peatükk IX peatükk

 Liikmesriikidevaheline koostöö, 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
ELi referentlaborid ja seadmeregistrid

Liikmesriikidevaheline koostöö, 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
ELi referentlaborid ja seadmeregistrid

Or. en

Muudatusettepanek 320
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) uurida vastastikuse tunnustamise 
menetlusega seotud küsimusi vastavalt
asutamislepingu artiklile 39 e.

Or. en

Muudatusettepanek 321
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) teostab järelevalvet teavitatud 
asutuste kooskõlastusrühma tegevuse üle, 
nagu on täpsustatud artiklis 39;
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Or. en

Selgitus

MDCH peab teostama järelevalvet teavitatud asutuste kooskõlastusrühma tegevuse üle, et
tagada osalemisnõuete täitmine ja kooskõlastusrühmade parem informeeritus teavitatud
asutuste tegevusest kogu ELis.

Muudatusettepanek 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osaleb kooskõlas artikliga 42 teatavate 
vastavushindamiste kontrollimises;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) osaleb kooskõlas artikliga 42 teatavate 
vastavushindamiste kontrollimises;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

MDCG on reguleeriva raamistiku oluline osa. Selle eesmärke tuleks kirjeldada 
üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 324
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tegutsema vahekohtu foorumina IV 
peatükis viidatud teavitatud asutuste 
pädevusvaidluste korral.

Or. en

Selgitus

Ühine hindamismeeskond ja MDCG peaksid teavitatud asutuste tegevust jälgima tõhusalt. 
Volituste andmine MDCG-le teavitatud asutuste tegevuse peatamise tühistamiseks suurendab 
nende järelevalve-alast tegevust.

Muudatusettepanek 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) osaleb juhiste väljatöötamises, mille 
eesmärk on tagada käesoleva määruse 
tõhus ja ühetaoline rakendamine, eelkõige 
seoses teavitatud asutuste määramise ja 
järelevalvega, üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete kohaldamisega, 
tootjapoolse kliinilise hinnangu 
läbiviimisega ja teavitatud asutuste 
tehtava hindamisega;

(c) osaleb juhiste väljatöötamises, mille 
eesmärk on tagada käesoleva määruse 
tõhus ja ühetaoline rakendamine.

Or. en

Selgitus

MDCG on reguleeriva raamistiku oluline osa. Selle eesmärke tuleks kirjeldada 
üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 326
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) abistama komisjoni kontrollandmete 
esitamisel ja turujärelevalve teostamisel, 
sealhulgas ennetavate tervisekaitse
meetmete osas, mille kohta tuleb esitada 
aruanne iga 6 kuu järel. See teave peab 
olema kättesaadav artiklis 75 viidatud 
Euroopa andmepanga kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajatele ja üldsusele on kontrolli ja turujärelevalve teave kasulik. Kuna seda 
teave nõuab ettevaatlikku käitlemist, on MDCG sobiv foorum sellise teabe esitamiseks 
Euroopa andmepangale.

Muudatusettepanek 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) annab komisjonile viimase taotluse 
korra nõu ja abi kõikide käesoleva 
määruse rakendamisega seotud küsimuste 
hindamises;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

MDCG on reguleeriva raamistiku oluline osa. Selle eesmärke tuleks kirjeldada 
üksikasjalikumalt.

Muudatusettepanek 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) aitab kaasa in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid käsitleva 
ühtlustatud haldustava edendamisele 
liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

MDCG on reguleeriva raamistiku oluline osa. Selle eesmärgid vajaksid üksikasjalikumat 
kirjeldust.

Muudatusettepanek 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1 – punktid f a kuni f k (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) jälgida pidevalt tehnika arengut, 
eelkõige siirdatavate meditsiiniseadmete
valdkonnas, ja hinnata, kas käesoleva
määruse olulised ohutuse ja
tulemuslikkuse nõuded on 
meditsiiniseadmete ohutuse ja
tulemuslikkuse tagamiseks asjakohased ja
selgitada vajadust muuta I lisa;
(f b) töötada välja teatud
meditsiiniseadmete kliiniliste uuringute
suunised;
(f c) aitavad kaasa meditsiiniseadmete 
standardite väljatöötamisele;
(f d) aidata kaasa ühiste tehniliste 
kirjelduste (CTS) väljatöötamisele;
(f e) arendada ja säilitada Euroopa 
turujärelevalve programmi raamistikku;
(f f) töötada välja turujärelevalveasutuste 
kvaliteedijuhtimissüsteemi
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miinimumnõuded;
(f g) korraldada ühiseid turujärelevalve ja
-katseprojekte;
(f h) korraldada turujärelevalve alaseid 
koolitusprogramme ja vahetada 
järelevalvet teostavaid riigiametnikke
teavitatud asutuste liikmete 
ametissenimetamisel ja asutuste üle 
teostataval järelevalvel ning kliinilistes 
uuringutes;
(f i) korraldada teavituskampaaniaid ja
ühiskülastusprogramme;
(f j) esitada arvamus seadmele VII lisa 
klassifikatsioonikriteeriumide või artikli
41 lõike 3 kohase kategooria või 
seadmerühma kohaldamise kohta kuue 
kuu jooksul;
(f k) esitada komisjoni taotlusel arvamus
seadme klassifitseerimise või kategooria
või seadmerühma kohaldamise kohta
vastavalt artikli 41 lõikele 4.

Or. en

Selgitus

MDCG on reguleeriva raamistiku oluline osa. Seetõttu vajaksid selle eesmärgid 
üksikasjalikumat kirjeldust.

Muudatusettepanek 330
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 77 a
Nõuandekomitee

Kooskõlas määruse (EL) nr [viide 
tulevasele meditsiiniseadmete määrusele] 
artiklis 78 sätestatud tingimustega 
asutatud nõuandekomitee täidab talle 
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selle määrusega pandud ülesandeid.

Or. en

Muudatusettepanek 331
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad asjakohaseid katseid D klassi 
liigitatud toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidistega, nagu on 
sätestatud VIII lisa punktis 5.7 ja X lisa 
punktis 5.1;

(b) teevad asjakohaseid laboratoorseid
katseid D klassi liigitatud toodetud 
seadmete või seadmepartiide näidistega, 
nagu on sätestatud VIII lisa punktis 5.7 ja 
X lisa punktis 5.1;

Or. en

Selgitus

Täpsustuseks, et need peavad olema laborikatsed, mitte ainult „formaalsused“.

Muudatusettepanek 332
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) teevad asjakohaseid katseid D klassi 
liigitatud toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidistega, nagu on 
sätestatud VIII lisa punktis 5.7 ja X lisa 
punktis 5.1;

(b) teevad asjakohaseid katseid D-klassi 
liigitatud toodetud seadmetega pädevate 
asutuste esildisel artikli 65 kohase 
turujärelevalve käigus kogutud 
proovidega ja teavitatud asutuste esildisel
VIII lisa punkti 4.4 kohaste etteteatamata
kontrollimiste käigus kogutud proovidega;

Or. en
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Selgitus

Enne vabasse ringlusesse lubamist tootja poolt esitatud partii valimitega läbi viidud katsetel 
ei ole mõjuhinnanguna mingit praktilist väärtust patsientide ohutuse tagamisel. Väljaspool
tootja ettevõtet ehk turult võetud näidiste katsetamise tõhususe kontrollimine oleks kulutõhus
ega nõuaks täiendavaid vahendeid. See nihe – enne vabasse ringlusesse lubamist tootja poolt 
esitatud partii valimitega läbi viidud kontrollimise asendamine etteteatamata
turustamisjärgse kontrollimisega võimaldab paremini avastada pettusi, võltsitud ja defektseid 
tooted ja tagada kulutõhus kontrollisüsteem.

Muudatusettepanek 333
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d) annavad teadusalast nõu teatavate 
seadmete või seadmete kategooriate või 
rühmade uusima tehnilise taseme kohta;

(d) annavad teadusalast nõu ja tehnilist abi
teatavate seadmete või seadmete 
kategooriate või rühmade uusima tehnilise 
taseme määratlemisel;

Or. en

Selgitus

Referentlaborite ülesannete parem sõnastus ja selgem määratlus.

Muudatusettepanek 334
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f) osalevad asjakohaste katse- ja 
analüüsimeetodite väljatöötamises, mida 
kohaldatakse vastavushindamismenetlustes 
ja turujärelevalves;

(f) osalevad asjakohaste katse- ja 
analüüsimeetodite väljatöötamises, mida 
kohaldatakse 
vastavushindamismenetlustes, eelkõige D-
klassi seadmete partiide kontrollimises ja
turujärelevalves;
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Or. en

Selgitus

Artiklis 78 tuleb kirjeldada referentlaborite vastutust ka D- ja IVD-klassi partii kontrollimisel.

Muudatusettepanek 335
Peter Liese, Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – punkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) aitavad kaasa rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamisele;

(i) aitavad kaasa ühiste tehniliste 
kirjelduste (CTS) ja rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamisele;

Or. en

Selgitus

Referentlaboritel on vajalikud teadmised, kogemus ja tehnilised oskused, et kaasa aidata CTS 
väljatöötamisele. Parandatud sõnastus.

Muudatusettepanek 336
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 3 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) nende töötajatel on vajalik 
kvalifikatsioon ning piisavad teadmised ja 
kogemused nende in vitro
diagnostikameditsiiniseadmete vallas, 
milleks labor on määratud;

(a) nende töötajatel on vajalik 
kvalifikatsioon ning piisavad teadmised ja 
kogemused nende in vitro
diagnostikameditsiiniseadmete vallas, 
milleks labor on määratud;

asjakohased teadmised ja kogemused 
peavad põhinema:
- kõrge riskiga in vitro vahendite
hindamise ja asjakohaste laborikatsete 
läbiviimise kogemustele;
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- kõrge riskiga in vitro vahendite
hindamise ja asjakohaste laborikatsete 
läbiviimise kogemustele;
- kellel on tõestatud laborikogemus ühes
järgmistest valdkondadest: katsetamise ja 
kalibreerimise labor, järelevalveasutus või 
-institutsioon, riiklik D-klassi seadmete 
tugilabor, in-vitro diagnostiliste 
meditsiiniseadmete kvaliteedi 
kontrollimine, in vitro vahendite 
etalonainete väljatöötamine, diagnostiliste 
meditsiiniseadmete kalibreerimine; 
laborid või verepangad, mis 
eksperimentaalselt hindavad ja kasutavad
kõrge riskiga in vitro vahendeid või
vajaduse korral valmistavad neid
ettevõttesiselt;
- in vitro vahendite toote või partii
katsetamise, kvaliteedikontrolli, 
projekteerimise, valmistamise ja 
kasutamise teadmised ja kogemused;
- teadmised patsientide, nende partnerite
ja abisaajate terviseriskidest, mis on 
seotud vere / organi / kudede annetamise /
preparaatide kasutamisega ja eelkõige
kõrge riskiga in vitro vahendite 
talitlushäirete kohta;
- teadmised käesoleva määruse ja
kohaldatavate seaduste, eeskirjade ja 
suuniste, ühiste tehniliste kirjelduste
(CTS), kohaldatavate harmoneeritud 
standardite, toodete-erinõuete ja 
asjakohaste juhendite tundmine;
- osalemine rahvusvaheliste või riiklike
organisatsioonide poolt korraldatud
asjakohastes sise-ja
kvaliteedihindamisskeemides.

Or. en

Selgitus

Referentlaboritele esitatavad nõuded peavad olema selgelt kirjeldatud.
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Muudatusettepanek 337
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Kui teavitatud asutused või liikmesriigid 
küsivad ELi referentlaborilt teaduslikku 
või tehnilist abi või teaduslikku arvamust, 
peavad nad vastavalt eelnevalt 
kindlaksmääratud ja läbipaistvatele 
tingimustele eeldatavasti maksma tasu, mis 
katab kas täielikult või osaliselt laborile 
seoses nõutud ülesande täitmisega tekkinud 
kulud.

5. Kui teavitatud asutused või liikmesriigid 
küsivad ELi referentlaborilt teaduslikku 
või tehnilist abi või teaduslikku arvamust, 
peavad nad vastavalt eelnevalt 
kindlaksmääratud ja läbipaistvatele 
tingimustele maksma tasu, mis katab 
laborile seoses nõutud ülesande täitmisega 
tekkinud kulud täielikult.

Or. en

Selgitus

Tasud peaksid katma kõiki kulutusi täielikult, et ära hoida referentlaborite vahelise 
konkurentsi moonutamist.

Muudatusettepanek 338
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 79 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed soodustamaks registrite 
sisseseadmist teatavat tüüpi seadmete 
kohta, et koguda selliste seadmete 
kasutamisega seotud turustamisjärgseid 
kogemusi. Sellised registrid on abiks 
seadmete pikaajalise ohutuse ja toimivuse 
sõltumatul hindamisel.

Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed tagamaks registrite 
sisseseadmist in vitro diagnostiliste
seadmete kohta, et koguda selliste 
seadmete kasutamisega seotud 
turustamisjärgseid kogemusi; klassi C ja D
registrite loomine peab olema süsteemne.
Sellised registrid on abiks seadmete 
pikaajalise ohutuse ja toimivuse sõltumatul 
hindamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 339
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
IX peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IX peatükk X peatükk
 Konfidentsiaalsus, andmekaitse, 
rahastamine, karistused

Konfidentsiaalsus, andmekaitse, 
rahastamine, karistused

Or. en

Muudatusettepanek 340
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on läbipaistev ja toimub 
kulude katmise põhimõttel. Nad teatavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
tasude struktuuri ja suuruse vähemalt kolm 
kuud enne nende vastuvõtmist.

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on võrreldav ja
läbipaistev ning toimub kulude katmise 
põhimõttel. Nad teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele tasude struktuuri ja 
suuruse vähemalt kolm kuud enne nende 
vastuvõtmist.

Or. en

Muudatusettepanek 341
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Nimetatud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need 
sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine ja piisav karmus. Nimetatud 
karistused peavad olema tõhusad, 
proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Or. en

Muudatusettepanek 342
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Sätestatud karistused on 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Sätestatud karistused on 
tõhusad, proportsionaalsed ja hoiatavad. 
Karistuse hoiatav iseloom kehtestatakse 
sõltuvalt saadud kasumist toime pandud 
rikkumise tagajärjel. Liikmesriigid 
teatavad need sätted komisjonile hiljemalt 
[3 kuud enne käesoleva määruse 
kohaldamist] ja teavitavad komisjoni
viivitamata kõikidest järgnevatest sätetesse 
tehtavatest muudatustest.

Or. es
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Selgitus

Pettuste ärahoidmiseks ja karistuse tõhususe tagamiseks peab karistus olema märgatavalt 
suurem tootja toime pandud rikkumisest või pettusest saadud kasust.

Muudatusettepanek 343
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
10. peatükk – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

X peatükk XI peatükk

Lõppsätted Lõppsätted

Or. en

Muudatusettepanek 344
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Määrust kohaldatakse alates [viis aastat 
pärast jõustumist].

2. Määrust kohaldatakse alates [kolm aastat 
pärast jõustumist].

Or. en

Muudatusettepanek 345
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 6 – alapunkt 6.1 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kliinilise toimivuse, näiteks 
diagnostiline tundlikkus, diagnostiline 
eripära, positiivne ja negatiivne 
ennustusväärtus, tõenäosussuhe, eeldatavad 
väärtused tavalistes või mõjutatud 

(b) kliinilise toimivuse, sealhulgas 
kliinilise kehtivuse, näiteks diagnostiline 
tundlikkus, diagnostiline eripära, positiivne 
ja negatiivne ennustusväärtus, 
tõenäosussuhe, eeldatavad väärtused 
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populatsioonides. tavalistes või mõjutatud populatsioonides; 
kliinilise kasulikkuse meetmed, kui see on 
asjakohane. Personaliseeritud 
ravimispetsiifilise diagnostilise kompleksi 
korral on vajalikud tõendid seadme 
kliinilise kasulikkuse kohta ettenähtud 
otstarbel (eelnevalt diagnoositud seisundi 
võieelsoodumusega patsiente valimine 
teatava ravi sihtrühmaks). 
Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi korral peab tootja 
esitama kliinilised tõendid, mis on seotud 
positiivse või negatiivse katse mõju kohta 
(1) patsiendihooldusele ja (2) 
tervisealastele tulemustele nõuetekohasel 
kasutamisel koos ettenähtud 
ravisekkumisega.

Or. en

Muudatusettepanek 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 7 – alapunkt 7.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7.3. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik seadmest pihkuda ja leostuda 
võivatest ainetest tulenevat ohtu. Erilist 
tähelepanu pööratakse ainetele, mis on 
kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 

7.3. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik seadmest pihkuda ja leostuda 
võivatest ainetest tulenevat ohtu. Erilist 
tähelepanu pööratakse ainetele, mis on 
kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
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tõendusmaterjal sellise tõsise mõju kohta 
inimese tervisele ning mis on kindlaks 
tehtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 
18. detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) 
nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

tõendusmaterjal sellise tõsise mõju kohta 
inimese tervisele.

Or. en

Selgitus

Ettepanek piirab endokriinsete häirete põhjustajatele pööratava erilise tähelepanu REACHi
raames tuvastatud põhjustajatega. See on liiga piirav. Arvesse tuleks võtta näiteks ka tulevasi 
komisjoni kriteeriume endokriinsete häirete põhjustajate kohta.

Muudatusettepanek 347
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – II osa – punkt 16 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16 a. Enesetestimiseks ettenähtud 
seadmed aitavad tarbijal saada teavet oma 
tervise kohta. Korraliku nõustamise 
puudumine enesetestimisseadmete kohta 
– näiteks proovivõtmine ning tulemuste 
lugemine ja tõlgendamine – võib siiski 
põhjustada traumaatilisi sündmusi ning 
kasutajale kahju teha. Seetõttu peaksid 
liikmesriigid kindlustama enne taoliste 
krooniliste ja nakkavate haiguste jaoks 
mõeldud enesetestimisseadmete 
kasutamist asjakohase nõustamise isikute 
poolt, kes on omandanud kohalduva 
riikliku õiguse järgi meditsiinitöötaja 
kutse.

Or. en
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Selgitus

Proovivõtmine ning tulemuste lugemine ja tõlgendamine on protseduurid, kus võhikul on oht 
valesti tegutseda. Enesetestimisel on mõtet siis, kui see on osa tervisliku seisundi sidusast 
multidistsiplinaarsest haldusest. Ilma korraliku arstipoolse nõustamiseta võib mõni inimene 
arvata, et enesetestimisseadmest saadav teave on täpne. Korralik nõustamine võib aidata 
vähendada ka võimalikku ahistamisohtu, näiteks partneri- või tööandjapoolset survet ja 
sundimist.

Muudatusettepanek 348
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.1 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Iga seadme juurde peab olema lisatud 
teave seadme ja selle tootja 
kindlaksmääramiseks ning teave seadme 
töö ja ohutuse kohta seadme kutselistele 
kasutajatele või tavakasutajatele või muude 
isikutele, kui see on asjakohane. Selline 
teave võib olla seadmel, pakendil või 
kasutusjuhendis ja arvesse tuleb võtta
järgmist:

Iga seadme juurde peab olema lisatud teave 
seadme ja selle tootja kindlaksmääramiseks 
ning teave seadme töö ja ohutuse kohta 
seadme kutselistele kasutajatele või 
tavakasutajatele või muude isikutele, kui 
see on asjakohane. Selline teave võib olla 
seadmel, pakendil või kasutusjuhendis 
ning teha kättesaadavaks tootja
veebilehel, võttes arvesse järgmist:

Or. en

Selgitus

Praegune etiketi määratlus ei hõlma laborikatseid. Selliste seadmetega genereeritud 
tulemuste saajatel peab olema samasugune juurdepääs etiketil sisalduvale teabele nagu IVD 
seadmete kasutajatel.

Muudatusettepanek 349
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.2 – lõige 1 – alapunkt xv

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xv) kui seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, märge selle kohta. Tootja 

(xv) kui seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, märge selle kohta. Tootja 
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märge ühekordse kasutamise kohta peab 
olema ühtne kogu Euroopa Liidu jaoks;

peab esitama piisavad tõendid selle kohta, 
et seadet ei saa ohutult korduvkasutada.
Tootja märge ühekordse kasutamise kohta 
peab olema ühtne kogu Euroopa Liidu 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 350
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.3 – alapunkt 17.3.1 – alapunkt ii – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– selle funktsioon (nt sõeluuringud, seire, 
diagnoosimine või abivahendina 
kasutamine diagnoosimisel);

– selle funktsioon (nt sõeluuringud, seire, 
diagnoosimine või abivahendina 
kasutamine diagnoosimisel, 
prognoosimisel, personaliseeritud 
ravimispetsiifilises diagnostilises 
kompleksis);

Or. en

Muudatusettepanek 351
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.3 – alapunkt 17.3.1 – alapunkt ii – taane 7 a 
(uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- personaliseeritud ravimispetsiifilises 
diagnostilises kompleksis vastav 
sihtpopulatsioon ning kasutusjuhised 
koos seonduva raviga.

Or. en
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Muudatusettepanek 352
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.3 – alapunkt 17.3.1 – alapunkt xii – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, märge selle kohta. Tootja 
märge ühekordse kasutamise kohta peab 
olema ühtne kogu Euroopa Liidu jaoks;

– kui seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, märge selle kohta. Tootja 
peab esitama piisavad tõendid selle kohta, 
et seadet ei saa ohutult korduvkasutada.
Tootja märge ühekordse kasutamise kohta 
peab olema ühtne kogu Euroopa Liidu 
jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 353
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
1. lisa – III osa – punkt 17 – alapunkt 17.3 – alapunkt 17.3.1 – alapunkt xii – taane 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kui meditsiiniseade on korduvkasutatav, 
teave asjakohaste taaskasutamist 
võimaldavate toimingute, sealhulgas 
puhastamise, desinfitseerimise, saastatuse 
kõrvaldamise, pakendamise ja, kui see on 
asjakohane, valideeritud 
resterilisatsioonimeetodi kohta. Tuleb 
esitada teave, kuidas teha kindlaks, millal 
seadet enam taaskasutada ei tohiks, nt 
materjali kahjustumise tunnused või 
korduskasutamiste lubatud maksimaalne 
arv.

– kui meditsiiniseade on korduvkasutatav, 
teave asjakohaste taaskasutamist 
võimaldavate toimingute, sealhulgas 
puhastamise, desinfitseerimise, saastatuse 
kõrvaldamise, pakendamise, 
korduskasutamise lubatud maksimaalse 
arvu ja, kui see on asjakohane, valideeritud 
resterilisatsioonimeetodi kohta. Tuleb 
esitada teave, kuidas teha kindlaks, millal 
seadet enam taaskasutada ei tohiks, nt 
materjali kahjustumise tunnused.

Or. en

Muudatusettepanek 354
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt c – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) selle funktsioon (nt sõeluuringud, seire, 
diagnoosimine või abivahendina 
kasutamine diagnoosimisel);

(ii) selle funktsioon (nt sõeluuringud, seire, 
diagnoosimine või abivahendina 
kasutamine diagnoosimisel, 
prognoosimisel, personaliseeritud 
ravimispetsiifilises diagnostilises 
kompleksis);

Or. en

Muudatusettepanek 355
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt c – alapunkt viii a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(viii a) personaliseeritud 
ravimispetsiifilises diagnostilises 
kompleksis vastav sihtpopulatsioon ning 
kasutusjuhised koos seonduva raviga.

Or. en

Muudatusettepanek 356
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – punkt 6 – lõige 2 – alapunkt 6.1 – alapunkt 6.2 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 XII lisa 3. punktis nimetatud kliiniliste 
tõendite aruanne kuulub seadme tehnilise 
dokumentatsiooni juurde ja/või on seal 
täielikult viidatud.

XII lisa 3. punktis nimetatud kliiniliste 
tõendite aruanne kuulub seadme tehnilise 
dokumentatsiooni juurde ja on seal 
täielikult viidatud.

Or. en
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Selgitus

Kliiniliste tõendite aruanne peaks tehnilises dokumentatsioonis täielikult sisalduma.

Muudatusettepanek 357
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
2. lisa – punkt 7 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Avalik juurdepääs tehnilisele 
dokumentatsioonile
Tootjate poolt teavitatud asutustele 
esitatud tehniline dokumentatsioon ja 
kliinilised tõendid tuleb teha üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Toodete ohutuse ja toimivuse kindlustamiseks tuleb tehniline dokumentatsioon ja kliinilised 
tõendid täielikult avaldada.

Muudatusettepanek 358
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
3. lisa – punkt 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. viited asjakohastele ühtlustatud 
standarditele või ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, mille alusel vastavust 
deklareeritakse;

välja jäetud

Or. en
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Selgitus

Viide ühtlustatud standarditele ja standardite kohaldatud osadele on tehnilises 
dokumentatsioonis ning ametiasutused saavad seda kontrollida koos kõigi tõenditega. Tekiks 
tohutu pidev muutmisvajadus vastavusdeklaratsioonis nimetatud standardite ajakohastamise 
tõttu, ilma et sellega kaasneks lisaväärtus patsiendi ohutusele või seadmete ohutusele üldiselt. 
Tootjate jaoks oleks tegemist suure koormaga ning seetõttu tuleks see ülemäärase 
bürokraatia vältimiseks kustutada.

Muudatusettepanek 359
Margrete Auken
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Ettepanek võtta vastu määrus
5. lisa – peatükk 1 – lõige 1 – punkt 18 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

18 a. täielik tehniline dokumentatsioon ja 
kliinilise toimivuse aruanne.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.1 – alapunkt 1.1.4 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Organisatsiooniline struktuur ning selle 
juhtkonna ja muu personali (kes mõjutavad 
vastavushindamistoiminguid ja nende 
tulemusi) ülesanded, vastutusalad ja
volitused tuleb selgelt dokumenteerida.

Organisatsiooniline struktuur ning selle 
juhtkonna ja muu personali (kes mõjutavad 
vastavushindamistoiminguid ja nende 
tulemusi) ülesanded, vastutusalad ja 
volitused tuleb selgelt dokumenteerida. 
Kõnealune teave tehakse üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en
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Muudatusettepanek 361
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.3 a. Teavitatud asutus peab esitama 
riiklikule asutusele tõendi huvide konflikti 
puudumise kohta vastavalt punktile 1.2.3. 
Riiklik asutus esitab komisjonile kaks 
korda aastas täielikult läbipaistva 
aruande.

Or. en

Muudatusettepanek 362
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.2.6. Teavitatud asutus tagab ja 
dokumenteerib, et tema filiaalide või 
allhankijate tegevus või nendega seotud 
mis tahes asutus ei mõjuta tema 
vastavushindamistoimingute sõltumatust, 
erapooletust või objektiivsust.

1.2.6. Teavitatud asutus tagab ja 
dokumenteerib, et tema filiaalide või 
allhankijate tegevus või nendega seotud 
mis tahes asutus ei mõjuta tema 
vastavushindamistoimingute sõltumatust, 
erapooletust või objektiivsust.

Teavitatud asutus peab esitama riiklikule 
asutusele tõendid sellele punktile 
vastavuse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 363
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.3 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitatud asutuse töötajad peavad 
hoidma ametisaladust käesoleva määruse 
kohaste ülesannete täitmisel saadud kogu 
teabe osas, välja arvatud teabevahetus 
teavitatud asutuste eest vastutavate riiklike 
ametiasutuste, pädevate asutuste või 
komisjoniga. Tagatakse omandiõiguste 
kaitse. Sel eesmärgil peavad teavitatud 
asutuses kasutusel olema dokumenteeritud 
menetlused.

Teavitatud asutuse töötajad peavad hoidma 
ametisaladust käesoleva määruse kohaste 
ülesannete täitmisel ja ainult põhjendatud 
juhtudel saadud kogu teabe osas, välja 
arvatud teabevahetus teavitatud asutuste 
eest vastutavate riiklike ametiasutuste, 
pädevate asutuste või komisjoniga. 
Tagatakse omandiõiguste kaitse. Sel 
eesmärgil peavad teavitatud asutuses 
kasutusel olema dokumenteeritud 
menetlused.

Kui ametnikud või tervishoiutöötajad 
nõuavad teavet ja andmeid, peab 
teavitatud asutus esitama üldsusele 
põhjused teabe mitteavaldamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 364
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.6.1. Teavitatud asutus osaleb 
standardimises või tagab, et tema 
hindamise eest vastutavad töötajad on
teavitatud asjakohastest 
standardimistegevustest ja teavitatud 
asutuse koordineerimisgrupi tegevustest 
ning et selle hindamise ja otsuste 
vastuvõtmise eest vastutavad töötajad on 
kursis kõigi asjakohaste õigusaktide, 
suuniste ja heade tavade dokumentidega, 
mis on vastu võetud käesoleva määruse 
raames.

1.6.1. Teavitatud asutus osaleb 
standardimises või tagab, et tema 
hindamise eest vastutavad töötajad on 
teavitatud asjakohastest 
standardimistegevustest ja teavitatud 
asutuse koordineerimisgrupi tegevustest 
ning et selle hindamise ja otsuste 
vastuvõtmise eest vastutavad töötajad on 
kursis kõigi asjakohaste õigusaktide, 
suuniste ja heade tavade dokumentidega, 
mis on vastu võetud käesoleva määruse 
raames. Teavitatud asutus peab 
dokumenteerima töötajate teavitamise 
toimingud.
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Or. en

Muudatusettepanek 365
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 See eeldab asutuse koosseisus piisava 
hulga selliste teadustöötajate olemasolu, 
kellel on vajalikud teadmised ja 
kogemused seadmete meditsiinilise 
funktsionaalsuse ja toimivuse hindamiseks, 
võttes arvesse käesolevas määruses ja 
eelkõige I lisas sätestatud nõudeid.

See eeldab asutuse koosseisus pidevalt
piisava hulga selliste teadustöötajate 
olemasolu, kellel on vajalikud teadmised ja 
kogemused seadmete meditsiinilise 
funktsionaalsuse ja toimivuse hindamiseks, 
võttes arvesse käesolevas määruses ja 
eelkõige I lisas sätestatud nõudeid.

Or. en

Muudatusettepanek 366
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ja toodete iga 
tüübi või kategooria jaoks, millest 
teavitatud asutust on teavitatud, peavad tal 
olema asutuses vajalikud haldus-, 
tehnilised ja teaduslikud tehniliste 
teadmistega töötajad, kellel on piisav ja 
asjakohane kogemus, mis on seotud in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmetega ja 
vastavate tehnoloogiatega 
vastavushindamise ülesannete täitmiseks, 
sh kliiniliste andmete hindamiseks.

3.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ja toodete iga 
tüübi või kategooria jaoks, millest 
teavitatud asutust on teavitatud, peavad tal 
olema asutuses vajalikud haldus-, 
tehnilised ja teaduslikud farmakoloogiliste, 
meditsiiniliste ja tehniliste teadmistega 
töötajad, kellel on piisav ja asjakohane 
kogemus, mis on seotud in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetega ja 
vastavate tehnoloogiatega
vastavushindamise ülesannete täitmiseks, 
sh kliiniliste andmete hindamiseks.

Or. en
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Muudatusettepanek 367
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.1.3 a. Teavitatud asutus esitab 
komisjonile ning nõudmisel teistele 
osapooltele oma töötajate nimekirja koos 
nende pädevustega. Nimekirju 
ajakohastatakse pidevalt.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- vähemalt kolme aasta pikkune 
asjakohane kogemus vastavushinnangute 
valdkonnas teavitatud asutuses,

Or. en

Muudatusettepanek 369
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.4. Teavitatud asutustel peavad olema 
kliiniliselt pädevad töötajad. Nimetatud 
töötajad tuleb integreerida teavitatud 
asutuse otsuste tegemise protsessi pidevalt, 

3.2.4. Kliinilised eksperdid: teavitatud 
asutustel peavad olema pidevalt töötajad, 
kellel on pädevus kliiniliste uuringute 
kavandamisel, meditsiinistatistikas, 
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et: patsientide kliiniline haldamine, hea 
kliiniline tava kliiniliste saavutuste 
valdkonnas ja farmakoloogias. Nimetatud 
töötajad tuleb integreerida teavitatud 
asutuse otsuste tegemise protsessi pidevalt, 
et:

Or. en

Muudatusettepanek 370
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teha kindlaks, millal on tootja poolt 
läbiviidava kliinilise hinnangu hindamiseks
vaja spetsialisti osalust ja teha kindlaks 
nõuetekohaselt kvalifitseeritud eksperdid;

– teha kindlaks, millal on tootja poolt 
läbiviidava kliinilise toimivuse uuringu ja
kliinilise hinnangu hindamiseks vaja 
spetsialisti osalust ja teha kindlaks 
nõuetekohaselt kvalifitseeritud eksperdid;

Or. en

Muudatusettepanek 371
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

olla võimelised arutlema tootja kliinilises
hinnangus esitatud kliiniliste andmete üle 
koos tootja ja väliste kliiniliste 
asjatundjatega ning asjatundlikult suunama 
välisasjatundjaid kliinilise hinnangu 
kontrollimisel;

– olla võimelised arutlema kavandatava 
uuringu ülesehituse põhjenduse, kliinilise 
toimivuse uuringu kava ning 
kontrollimeetmete valiku üle koos tootja ja 
väliste kliiniliste asjatundjatega ning 
asjatundlikult suunama välisasjatundjaid 
kliinilise hinnangu kontrollimisel;

Or. en
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Muudatusettepanek 372
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – taane 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– olla võimelised esitatud kliinilisi 
andmeid ning tootjapoolse kliinilise 
hinnangu kliinilise välisasjatundja 
hindamise tulemuste teaduslikuks 
kontrollimiseks;

– olla võimelised teaduslikult kontrollima
kliinilise toimivuse uuringu kava ja 
esitatud kliinilisi andmeid ning 
tootjapoolse kliinilise hinnangu kliinilise 
välisasjatundja hindamise tulemusi;

Or. en

Muudatusettepanek 373
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- esitada selgitusi aktiivainete kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 374
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.5. Töötajatel, kelle vastutusel on 
tootega seotud läbivaatamine (nt kavandi 
dokumentide läbivaatamine, tehnilise 
dokumentatsiooni läbivaatamine või 
näidise kontroll, sealhulgas arvestades 
selliseid aspekte nagu kliiniline hinnang, 
steriliseerimine, tarkvara valideerimine), 
peab olema järgmine tõendatud 

3.2.5. Tootehindajad: töötajatel, kelle 
vastutusel on tootega seotud läbivaatamine 
(nt kavandi dokumentide läbivaatamine, 
tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine 
või näidise kontroll, sealhulgas arvestades 
selliseid aspekte nagu kliiniline hinnang, 
steriliseerimine, tarkvara valideerimine), 
peab olema järgmine tõendatud 
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kvalifikatsioon: kvalifikatsioon:

Or. en

Muudatusettepanek 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 6 – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.5. Töötajatel, kelle vastutusel on 
tootega seotud läbivaatamine (nt kavandi 
dokumentide läbivaatamine, tehnilise 
dokumentatsiooni läbivaatamine või 
näidise kontroll, sealhulgas arvestades 
selliseid aspekte nagu kliiniline hinnang, 
steriliseerimine, tarkvara valideerimine), 
peab olema järgmine tõendatud
kvalifikatsioon:

3.2.5. Töötajatel, kelle vastutusel on 
tootega seotud läbivaatamine (nt kavandi 
dokumentide läbivaatamine, tehnilise 
dokumentatsiooni läbivaatamine või 
näidise kontroll, sealhulgas arvestades 
selliseid aspekte nagu kliiniline hinnang, 
steriliseerimine, tarkvara valideerimine), 
peab olema vastav kvalifikatsioon, mida 
liikmesriigid tõendavad. Kohaseks 
kvalifikatsiooniks peetakse näiteks 
järgmist:

Or. lt

Muudatusettepanek 376
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.6. Personalil, kes vastutab tootja 
kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeerimise 
eest, peab olema järgmine tõendatud 
kvalifikatsioon:

3.2.6. Audiitorid: Personalil, kes vastutab 
tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi 
auditeerimise eest, peab olema järgmine 
tõendatud kvalifikatsioon:

Or. en
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Muudatusettepanek 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 6 – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.6. Personalil, kes vastutab tootja 
kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeerimise 
eest, peab olema järgmine tõendatud
kvalifikatsioon:

3.2.6. Personalil, kes vastutab tootja 
kvaliteedijuhtimissüsteemi auditeerimise 
eest, peab olema vastav kvalifikatsioon, 
mida liikmesriigid tõendavad. Kohaseks 
kvalifikatsiooniks peetakse näiteks 
järgmist:

Or. lt

Muudatusettepanek 378
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.3.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.3.1. Teavitatud asutus peab sätestama 
menetluse, et täielikult dokumenteerida 
vastavushindamistoimingutega seotud iga 
töötaja kvalifikatsioon ja vastavus punktis 
3.2 nimetatud 
kvalifikatsioonikriteeriumidele. Kui 
erandlikel asjaoludel ei ole vastavust 
punktis 3.2 nimetatud 
kvalifikatsioonikriteeriumidele võimalik 
täielikult näidata, peab teavitatud asutus 
sobivalt põhjendama nende töötajate 
volitamist konkreetsete 
vastavushindamistoimingute teostamiseks.

3.3.1. Teavitatud asutus peab sätestama 
menetluse, et täielikult dokumenteerida 
vastavushindamistoimingutega seotud iga 
töötaja kvalifikatsioon ja vastavus punktis 
3.2 nimetatud 
kvalifikatsioonikriteeriumidele.

Or. en

Muudatusettepanek 379
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 3.4.1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4.(-1). Teavitatud asutusel peavad olema 
püsivad majasisesed pädevad töötajad ja 
pädevus mitte ainult seadmete toimivuse 
hindamisega seotud tehnilistes 
valdkondades, vaid ka meditsiinisektoris. 
Nad peavad olema suutelised hindama 
alltöövõtjate kvaliteeti majasiseselt. 
Erandina kohalduvad järgmised lõiked.

3.4.1. Ilma et see piiraks punktist 3.2 
tulenevaid piiranguid, võivad teavitatud 
asutused hindamise teatud selgelt 
määratletud osade läbiviimiseks sõlmida 
alltöövõtulepingu. 
Kvaliteedijuhtimissüsteemide 
auditeerimise või toodetega seotud 
läbivaatamise jaoks tervikuna 
alltöövõtulepingute sõlmimine ei ole 
lubatud.

3.4.1. Ilma et see piiraks punktist 3.2 
tulenevaid piiranguid, võivad teavitatud 
asutused hindamise teatud selgelt 
määratletud osade läbiviimiseks sõlmida 
alltöövõtulepingu avalik-õiguslike 
üksustega. Uuenduslike 
meditsiiniseadmete või tehnoloogiate 
hindamiseks võidakse sõlmida lepinguid 
ka välisekspertidega, kui oma kliiniline 
pädevus pole piisav. 
Kvaliteedijuhtimissüsteemide 
auditeerimise või toodetega seotud 
läbivaatamise jaoks tervikuna 
alltöövõtulepingute sõlmimine ei ole 
lubatud.

Or. en

Muudatusettepanek 380
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 3.4.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4.2. Kui teavitatud asutus sõlmib 
vastavushindamistoimingute eesmärgil 
alltöövõtulepingu kas organisatsiooni või 
üksikisikuga, peab tal olema strateegia, 
mille kohaselt saab alltöövõtulepinguid 
sõlmida. Mis tahes allhanked või 
konsulteerimine välisasjatundjatega peavad 
olema nõuetekohaselt dokumenteeritud 
ning olema fikseeritud kirjaliku lepinguga, 

3.4.2. Kui teavitatud asutus sõlmib 
vastavushindamistoimingute eesmärgil 
alltöövõtulepingu kas organisatsiooni või 
üksikisikuga, peab tal olema strateegia, 
mille kohaselt saab alltöövõtulepinguid 
sõlmida. Mis tahes allhanked või 
konsulteerimine välisasjatundjatega peavad 
olema nõuetekohaselt dokumenteeritud, 
üldsusele kättesaadavad ning olema 
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mis hõlmab muu hulgas konfidentsiaalsust 
ja huvide konflikti.

fikseeritud kirjaliku lepinguga, mis hõlmab 
muu hulgas konfidentsiaalsust ja huvide 
konflikti.

Or. en

Muudatusettepanek 381
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 3.4.4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.4.4 a. Punktides 3.4.2 ja 3.4.4 
kirjeldatud poliitika ja menetlused tuleb 
edastada riiklikule ametiasutusele enne 
alltöövõtu toimumist.

Or. en

Muudatusettepanek 382
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt 3.5 – alapunkt 3.5.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.5.2. Teavitatud asutus vaatab läbi 
töötajate pädevused ja määrab kindlaks 
koolitusvajadused, et säilitada nõutav 
kvalifikatsiooni ja teadmiste tase.

3.5.2. Teavitatud asutus vaatab läbi 
töötajate pädevused ja määrab kindlaks 
koolitusvajadused ning kindlustab vajalike 
meetmete asjakohase võtmise, et säilitada 
nõutav kvalifikatsiooni ja teadmiste tase.

Or. en

Muudatusettepanek 383
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – punkt 4 – alapunkt 4.3 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4.3. Teavitatud asutusel peavad olema 
kehtestatud dokumenteeritud menetlused, 
mis hõlmavad vähemalt järgmist:

4.3. Teavitatud asutusel peavad olema 
kehtestatud dokumenteeritud menetlused, 
mis on üldsusele kättesaadavad ning
hõlmavad vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 384
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
6. lisa – alapunkt 4 – punkt 4.3 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– taotluse menetlemise, sealhulgas 
dokumentide täielikkuse, toote in vitro
diagnostikameditsiiniseadmena 
kvalifitseerumise ja selle liigituse 
kontrollimine,

– taotluse menetlemise, sealhulgas 
dokumentide täielikkuse, toote in vitro
diagnostikameditsiiniseadmena 
kvalifitseerumise ja selle liigituse 
kontrollimine ning auditihinnanguks 
kuluv minimaalne aeg,

Or. en

Muudatusettepanek 385
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
7. lisa – part 1 – punkt 1.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1.1. Klassifitseerimiseeskirjade 
kohaldamist reguleeritakse vastavalt 
seadmete sihtotstarbele.

1.1. Klassifitseerimiseeskirjade 
kohaldamist reguleeritakse vastavalt 
seadmete sihtotstarbele, uuenduslikkusele, 
terviklikkusele ja kaasnevatele ohtudele.

Or. en
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Muudatusettepanek 386
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
7. lisa – part 2 – punkt 2.3 – lõige 1 – alapunkt f – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(i) seadmed, mis on ettenähtud 
kasutamiseks personaliseeritud 
ravimispetsiifilise diagnostilise 
kompleksina või

(i) seadmed, mis on ettenähtud 
kasutamiseks personaliseeritud 
ravimispetsiifilise diagnostilise 
kompleksina, liigitatakse C klassi, välja 
arvatud juhul, kui nende otstarve on 
tuvastada patsiente, kellel on eluohtliku 
kõrvalmõju oht, või kui valikuotsus võib 
tuua kaasa võimaliku elupäästva ravi 
takistamise, mistõttu liigitatakse need D 
klassi 

Or. en

Muudatusettepanek 387
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
7. lisa – part 2 – punkt 2.3 – lõige 1 – alapunkt f – alapunkt ii

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) seadmed, mis on ettenähtud haiguse 
staadiumi määramiseks või

(ii) seadmed, mis on ettenähtud haiguse 
staadiumi määramiseks või 
prognoosimiseks või

Or. en

Selgitus

Haiguste prognoosimine on molekulaardiagnostika sektoris üha kasvav praktika, kus 
kasutatakse näiteks selliseid teste nagu Agendia Mammaprint ja Genomic Healthi Oncotype 
Dx, mida kasutatakse rinnavähi kordumise tõenäosuse prognoosimiseks pärast operatsiooni. 
Et operatsioon on patsiendi valimise vorm, leiame, et sellised seadmed peaksid olema 
kindlasti 3. eeskirjas hõlmatud.
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Muudatusettepanek 388
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
7. lisa – part 2 – punkt 2.3 – lõige 1 – alapunkt j a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j a) erütrotsüütide, trombotsüütide ja 
leukotsüütide vastu suunatud antikehade 
avastamise ja tuvastamiseks kasutatavad 
IVDd.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
7. lisa – osa 2 – alapunkt 2.6 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Seadmed, mida ei hõlma ükski eespool 
nimetatud klassifitseerimiseeskiri, 
liigitatakse B klassi.

Seadmed, mida ei hõlma ükski eespool 
nimetatud klassifitseerimiseeskiri, 
liigitatakse B klassi. Uued B klassi 
seadmed liigitatakse siiski C klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
8. lisa – peatükk 2 – punkt 5 – alapunkt 5.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.7. Et kontrollida D klassi liigitatud 
toodetud seadmete vastavust, teeb tootja 
toodetud seadmetega või iga 
seadmepartiiga katseid. Pärast 
kontrollimiste ja katsete lõpetamist edastab 
ta vastavad aruanded viivitamatult 

5.7. Et kontrollida D klassi liigitatud 
toodetud seadmete vastavust, teeb tootja 
toodetud seadmetega või iga 
seadmepartiiga katseid. Pärast 
kontrollimiste ja katsete lõpetamist edastab 
ta vastavad aruanded viivitamatult 



AM\936067ET.doc 99/106 PE510.755v01-00

ET

teavitatud asutusele. Lisaks sellele esitab 
tootja toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised teavitatud 
asutusele eelnevalt kokkulepitud 
tingimustel ja viisil, mis tähendab ka seda, 
et teavitatud asutus või tootja saadavad 
regulaarselt toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised 
referentlaboratooriumisse vastavalt artiklis 
78 määratule, et asjaomaseid katseid teha. 
Referentlaboratoorium teavitab teavitatud 
asutust oma järeldustest.

teavitatud asutusele. Lisaks sellele esitab 
tootja toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised teavitatud 
asutusele eelnevalt kokkulepitud 
tingimustel ja viisil, mis tähendab ka seda, 
et teavitatud asutus või tootja saadavad 
toodetud seadmete või seadmepartiide 
näidised referentlaboratooriumisse 
vastavalt artiklis 78 määratule, et 
asjaomaseid katseid teha. 
Referentlaboratoorium teavitab teavitatud 
asutust oma järeldustest.

Or. en

Selgitus

Seda ei tuleks teha mitte regulaarsete ajavahemike järel, vaid eranditult iga kord.

Muudatusettepanek 391
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
8. lisa – peatükk 2 – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi puhul, mille 
sihtotstarve on patsiendi konkreetse 
ravimiga läbiviidavaks raviks sobivuse 
määramine, konsulteerib teavitatud asutus
enne ELi kavandi hindamise tunnistuse 
väljaandmist ning ohutuse ja toimivuse 
kokkuvõtte kavandist ning kasutusjuhendi 
kavandist lähtuvalt ühe pädeva asutusega, 
kelle on määranud liikmesriigid vastavalt 
direktiivile 2001/83/EÜ (edaspidi „pädev 
ravimiasutus”) või Euroopa 
Ravimiametiga, mis on loodud määruse 
(EÜ) nr 726/2004 (milles sätestatakse 
ühenduse kord inim- ja 
veterinaarravimite lubade andmise ja 
järelevalve kohta ning millega asutatakse 
Euroopa Ravimiamet) kohaselt pidades 
silmas seadme sobivust asjaomase 

(c) Enne ELi kavandihindamistunnistuse 
väljaandmist taotleb teavitatud asutus 
referentlaboratooriumi, mis on määratud 
kooskõlas artikliga 78, et kontrollida 
seadme vastavust ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, kui see on olemas või 
muudele lahendustele, mille tootja on 
valinud vähemalt võrdväärse ohutuse ja 
toimivuse taseme tagamiseks.
Referentlaboratoorium esitab teadusliku 
arvamuse 30 päeva jooksul. 
Referentlaboratooriumi teaduslik 
arvamus ja selle võimalik ajakohastamine 
lisatakse teavitatud asutuse 
dokumentatsioonile asjaomase seadme 
kohta. Teavitatud asutus võtab otsuse 
tegemisel nõuetekohaselt arvesse 
teadusliku arvamuse koostamisel 
väljendatud seisukohti. Teavitatud asutus 
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ravimiga. Kui ravim kuulub üksnes 
määruse (EÜ) nr 726/2004 lisa 
reguleerimisalasse, peab teavitatud asutus 
pidama nõu Euroopa Ravimiametiga.

ei tohi tunnistust välja anda, kui teaduslik 
arvamus ei ole pooldav.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 392
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
8. lisa – peatükk 2 – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) Kui muudatused kinnitatud kavandis 
võivad mõjutada vastavust käesolevas 
määruses sätestatud üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele või seadme jaoks 
ettenähtud kasutustingimustele, vajavad 
need lisakinnitust ELi 
projektihindamistõendi välja andnud 
teavitatud asutuselt. Taotluse esitaja 
teavitab ELi projektihindamistõendi välja 
andnud teavitatud asutust igast kinnitatud 
kavandis kavandatavast muudatusest. 
Teavitatud asutus kontrollib kavandatud 
muudatusi, teavitab oma otsusest tootjat 
ja annab talle ELi projektihindamistõendi 
lisa. Kui muudatused võivad mõjutada 
vastavust ühtsele tehnilisele kirjeldusele 
või muudele tootja valitud lahendustele, 
mis ELi projektihindamistõendiga heaks 
kiideti, konsulteerib teavitatud asutus 
esmakordsel konsulteerimisel osalenud 
referentlaboratooriumiga, et kinnitada 
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vastavust ühtsele tehnilisele kirjeldusele 
või muudele tootja valitud lahendustele 
eesmärgiga tagada vähemalt võrdväärne 
ohutuse ja toimivuse tase. 
Referentlaboratoorium esitab teadusliku 
arvamuse 30 päeva jooksul. Kinnitatud 
kavandi heakskiidetud muudatuste kohta 
antakse välja ELi projektihindamistõendi 
lisa.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 393
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
8. lisa – peatükk 2 – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) Teavitatud asutus võtab otsuse 
langetamisel ravimitega tegeleva pädeva 
asutuse või Euroopa Ravimiameti 
võimalikku arvamust nõuetekohaselt 
arvesse. Teavitatud asutus edastab oma 
lõpliku otsuse ravimitega tegelevale 
pädevale asutusele või ravimiametile. 
Kavandi hindamise tunnistus antakse 
vastavalt punkti 6.1 alapunktile d.

(e) Teavitatud asutus võtab otsuse 
langetamisel ravimitega tegeleva pädeva 
asutuse või Euroopa Ravimiameti 
võimalikku arvamust personaliseeritud 
ravimispetsiifilise diagnostilise kompleksi 
teadusliku sobivuse kohta nõuetekohaselt 
arvesse. Kui teavitatud asutuse arvamus 
erineb sellest seisukohast, põhjendab ta 
oma otsust ravimitega tegelevale pädevale 
asutusele või ravimiametile. Kui 
kokkuleppele ei jõuta, teavitab teavitatud 
asutus sellest meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma. Kavandi hindamise 
tunnistus antakse vastavalt punkti 6.1 
alapunktile d.
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Or. en

Selgitus

Ettepaneku kohaselt võtab teavitatud asutus Euroopa Ravimiameti arvamust „nõuetekohaselt 
arvesse”. See jätab palju tõlgendamisvõimalusi ning kuigi teavitatud asutusel ei ole kohustust 
Euroopa Ravimiameti arvamust järgida, on ebatõenäoline, et seda eiratakse. Seetõttu on vaja 
määratleda, mis juhtub siis, kui Euroopa Ravimiameti ja teavitatud asutuse arvamused ei 
ühti.

Muudatusettepanek 394
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
9. lisa – punkt 3 – lõige 1 – alapunkt 3.5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.5. D klassi liigitatud seadmete puhul 
taotlema referentlaboratooriumi, mis on 
määratud kooskõlas artikliga 78, et 
kontrollida seadme vastavust ühtsele 
tehnilisele kirjeldusele, kui see on olemas 
või muudele lahendustele, mille tootja on 
valinud vähemalt võrdväärse ohutuse ja 
toimivuse taseme tagamiseks. 
Referentlaboratoorium esitab teadusliku 
arvamuse 30 päeva jooksul. 
Referentlaboratooriumi teaduslik arvamus 
ja selle võimalik ajakohastus lisatakse 
teavitatud asutuse dokumentatsioonile 
asjaomase seadme kohta. Teavitatud asutus 
võtab otsuse tegemisel nõuetekohaselt 
arvesse teadusliku arvamuse koostamisel 
väljendatud seisukohti. Teavitatud asutus ei 
tohi sertifikaati välja anda, kui teaduslik 
arvamus ei ole pooldav.

3.5. D klassi liigitatud seadmete ja
personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi puhul taotlema 
referentlaboratooriumi, mis on määratud 
kooskõlas artikliga 78, et kontrollida 
seadme vastavust ühtsele tehnilisele 
kirjeldusele, kui see on olemas või 
muudele lahendustele, mille tootja on 
valinud vähemalt võrdväärse ohutuse ja 
toimivuse taseme tagamiseks. 
Referentlaboratoorium esitab teadusliku 
arvamuse 30 päeva jooksul. 
Referentlaboratooriumi teaduslik arvamus 
ja selle võimalik ajakohastus lisatakse 
teavitatud asutuse dokumentatsioonile 
asjaomase seadme kohta. Teavitatud asutus 
võtab otsuse tegemisel nõuetekohaselt 
arvesse teadusliku arvamuse koostamisel 
väljendatud seisukohti. Teavitatud asutus ei 
tohi sertifikaati välja anda, kui teaduslik 
arvamus ei ole pooldav.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 395
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
9. lisa – punkt 3 – lõige 1 – alapunkt 3.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.6. Personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksi puhul, mille 
sihtotstarve on patsiendi sobivuse 
määramine konkreetse ravimiga 
läbiviidavaks raviks, peab teavitatud 
asutus ohutuse ja toimivuse kokkuvõtte 
kavandist ning kasutusjuhendi kavandist 
lähtuvalt paluma liikmesriikide poolt 
direktiivi 2001/83/EÜ kohaselt nimetatud 
pädeval asutusel (edaspidi „pädev 
ravimiasutus”) või Euroopa Ravimiametil 
koostada arvamuse seadme sobivuse 
kohta seoses asjaomase ravimiga. Kui 
ravim kuulub üksnes määruse (EÜ) nr 
726/2004 lisa reguleerimisalasse, peab 
teavitatud asutus pidama nõu Euroopa 
Ravimiametiga. Pädev ravimiasutus või 
Euroopa Ravimiamet esitavad oma 
võimaliku arvamuse 60 päeva jooksul 
pärast asjaomaste kehtivate dokumentide 
vastuvõtmist. Nimetatud 60-päevast 
ajavahemikku võib pikendada ainult 
korra veel 60 päeva võrra teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel. Pädeva 
ravimiasutuse või ravimiameti arvamus ja 
selle võimalikud täiendused lisatakse 
teavitatud asutuse dokumentatsioonile 
seadme kohta. Teavitatud asutus võtab 
otsuse langetamisel ravimitega tegeleva 
pädeva asutuse või Euroopa Ravimiameti 
võimalikku arvamust nõuetekohaselt 
arvesse. Teavitatud asutus edastab oma 

välja jäetud
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lõpliku otsuse ravimitega tegelevale 
pädevale asutusele või ravimiametile.

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 396
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
9. lisa – punkt 5 – alapunkt 5.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.4. Kui muudatused mõjutavad 
personaliseeritud ravimispetsiifilist 
diagnostilist kompleksi, mis on heaks 
kiidetud ELi tüübihindamistõendi kaudu 
seoses selle sobivusega konkreetse
ravimiga, konsulteerib teavitatud asutus 
selle pädeva ravimiasutusega, kes võttis 
osa esmakordsest konsulteerimisest, või 
Euroopa Ravimiametiga. Ravimitega 
tegelev pädev asutus või Euroopa 
Ravimiamet esitab oma võimaliku 
arvamuse 30 päeva jooksul pärast 
muudatusi käsitlevate kehtivate 
dokumentide vastuvõtmist. Kinnitatud 
tüübi heakskiidetud muudatuste kohta 
antakse välja esialgse ELi 
tüübihindamistõendi lisa.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 397
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
10. lisa – punkt 5 – alapunkt 5.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. Et kontrollida D klassi liigitatud 
toodetud seadmeid, teeb tootja toodetud 
seadmetega või iga seadmepartiiga katseid. 
Pärast kontrollimiste ja katsete lõpetamist 
edastab ta vastavad aruanded viivitamatult 
teavitatud asutusele. Lisaks sellele esitab 
tootja toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised teavitatud
asutusele eelnevalt kokkulepitud 
tingimustel ja viisil, mis tähendab ka seda, 
et teavitatud asutus või tootja saadavad 
regulaarselt toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised 
referentlaboratooriumisse vastavalt artiklis 
78 määratule, et asjaomaseid katseid teha. 
Referentlaboratoorium teavitab teavitatud 
asutust oma järeldustest.

5.1. Et kontrollida D klassi liigitatud 
toodetud seadmeid, teeb tootja toodetud 
seadmetega või iga seadmepartiiga katseid. 
Pärast kontrollimiste ja katsete lõpetamist 
edastab ta vastavad aruanded viivitamatult 
teavitatud asutusele. Lisaks sellele esitab 
tootja toodetud seadmete või 
seadmepartiide näidised teavitatud 
asutusele eelnevalt kokkulepitud 
tingimustel ja viisil, mis tähendab ka seda, 
et teavitatud asutus või tootja saadavad 
toodetud seadmete või seadmepartiide 
näidised referentlaboratooriumisse 
vastavalt artiklis 78 määratule, et 
asjaomaseid laborikatseid teha. 
Referentlaboratoorium teavitab teavitatud 
asutust oma järeldustest.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et tegemist peab olema laborikatsetega, mitte „pabertestidega”.
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Alda Sousa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud C 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse uuringu 
aruanne andmete analüüsimeetodit, 
uuringu järeldusi ja uuringu protokolli 
asjaomaseid üksikasju;

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud C 
ja D klassi, sisaldab kliinilise toimivuse 
uuringu aruanne andmete 
analüüsimeetodit, uuringu järeldust, 
uuringu protokolli asjaomaseid üksikasju 
ja üksikuid andmepunkte.

Or. en

Muudatusettepanek 399
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
12. lisa – peatükk 1 – punkt 1 – alapunkt 1.2.2 – alapunkt 1.2.2.6 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– seadmete puhul, mis on VII lisas 
sätestatud eeskirjade kohaselt liigitatud D 
klassi, sisaldab kliinilise toimivuse 
uuringu aruanne andmete 
analüüsimeetodit, uuringu järeldust, 
uuringu protokolli asjaomaseid üksikasju 
ja üksikuid andmepunkte.

välja jäetud

Or. en


