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Tarkistus 238
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
5 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Luokittelu ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointi

Luokittelu, myyntilupa ja 
vaatimustenmukaisuuden arviointi

Or. en

Tarkistus 239
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Laitteet jaotellaan luokkiin A, B, C ja D 
ottaen huomioon niiden suunniteltu 
käyttötarkoitus ja niille ominaiset riskit. 
Luokitus tapahtuu liitteessä VII 
vahvistettujen luokitusperusteiden 
mukaisesti.

1. Laitteet jaotellaan luokkiin A, B, C ja D 
ottaen huomioon niiden suunniteltu 
käyttötarkoitus, uutuus, monimutkaisuus
ja niille ominaiset riskit. Luokitus tapahtuu 
liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 240
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – otsikko
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Komission teksti Tarkistus

V luku III luku
Luokittelu ja vaatimustenmukaisuuden

arviointi
Myyntilupa ja vaatimustenmukaisuuden 
arviointi

Or. en

Tarkistus 241
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 jakso – otsikko

Komission teksti Tarkistus

1 jakso – Luokittelu II luku
Luokittelu

Or. en

Tarkistus 242
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 a artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

1 a jakso – Myyntilupa
39 a artikla (uusi)

Myyntilupaa koskevat yleiset periaatteet
1. Mitään innovatiivisista luokan C 
laitteista ei saa saattaa markkinoille 
unionissa, ellei unionin myyntilupaa ole 
myönnetty 39 c artiklassa tarkoitetulla 
keskitetyllä menettelyllä ja tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti.
2. Mitään muista kuin innovatiivisista 
luokan D laitteista ei saa saattaa minkään 
jäsenvaltion markkinoille, ellei 
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asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ole myöntänyt kansallista 
myyntilupaa 39 d artiklassa tarkoitetulla 
keskitetyllä menettelyllä ja tämän 
asetuksen säännösten mukaisesti:
3. Poiketen 2 kohdasta valmistaja voi 
päättää hakea myyntilupaa keskitetyllä 
menettelyllä 2 kohdassa tarkoitetuille 
tuotteille.
4. Komissiolle siirretään valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä 1 kohdassa olevan luettelon 
muuttamiseksi teknistä kehitystä 
vastaavalla tavalla.
5. Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetuilta 
laitteilta, jotka jo ovat unionin 
markkinoilla tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, edellytetään 
myyntilupaa tässä jaksossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti siitä päivästä
alkaen, jolloin niiden todistuksen 
voimassaolo päättyy.
6. Tämän jakson mukaisesti myönnetty 
myyntilupa on voimassa viisi vuotta.
Myyntilupa voidaan uusia viiden vuoden 
jälkeen viraston suorittaman riskiä ja 
hyötyä koskevan uuden arvioinnin 
jälkeen.
7. Tapauksen mukaan komission tai 
jäsenvaltioiden on vietävä kaikki 39 c, 
39 d, 39 e ja 39 f artiklan säännösten 
mukaiset myyntilupahakemukset ja 
myönnetyt myyntiluvat sekä 39 b 
artiklassa tarkoitetut tiedot 39 b artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuun järjestelmään 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa niiden vastaanottamisesta.
Ennen lääkinnällisen laitteen 
hakemuksen tarkastelun aloittamista 
41 c artiklassa tarkoitetun lääkinnällisten 
laitteiden lupakomitean tai asianomaisen 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
on varmistettava, ettei samaa 
lääkinnällistä laitetta koskevaa muuta 
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hakemusta ole esitetty.

Or. en

Tarkistus 243
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 b artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 b artikla (uusi)
Sähköinen myyntilupajärjestelmä

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän ja hallinnoi 
kyseistä järjestelmää, jonka avulla 
käsitellään tämän jakson mukaisia 
myyntilupahakemuksia ja myönnettyjä 
myyntilupia sekä kootaan ja käsitellään 
seuraavia tietoja:
– valmistajan nimi,
– lääkinnällisen laitteen nimi ja 
riskiluokka,
– sovellettava menettely,
– hajautetun menettelyn tapauksessa 
jäsenvaltio, jossa valmistaja on esittänyt 
hakemuksen,
– myyntilupahakemukseen liitetyt 
asiakirjat,
– myyntilupamenettelyn aikana esitetty 
lääkinnällistä laitetta koskeva 
arviointikertomus,
– myyntiluvan hyväksymispäivä ja laitteen 
markkinoille saattamisen päivä, jos kyse 
on eri päivistä,
– myyntiluvan väliaikaista tai lopullista 
peruuttamista koskevat tiedot.
2. Euroopan lääkeviraston on vietävä 
sähköiseen rekisteröintijärjestelmään 
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sähköisessä muodossa kerätyt ja käsitellyt 
tiedot, jotka koskevat 39 c artiklassa 
tarkoitettua keskitettyä menettelyä.
Jäsenvaltioiden on vietävä sähköiseen 
rekisteröintijärjestelmään sähköisessä 
muodossa kerätyt ja käsitellyt tiedot, jotka 
koskevat 39 d artiklassa tarkoitettua 
hajautettua menettelyä.
3. Jos tietoja on päivitettävä liittyen 
laitteen saattamiseen markkinoille, 
laitteen markkinoille saattamisen 
keskeyttämiseen tai laitteen poistamiseen 
markkinoilta, valmistajan on ilmoitettava 
asiasta välittömästi tapauksen mukaan 
virastolle tai kansalliselle toimivaltaiselle 
viranomaiselle, joka päivittää sähköisessä 
järjestelmässä olevat tiedot välittömästi.
4. Sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 
käsitellyt myyntilupahakemuksia koskevat 
tiedot ovat vain jäsenvaltioiden, viraston 
ja komission saatavissa.
Myönnettyjä myyntilupia koskevat 
sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 
käsitellyt tiedot ovat yleisesti saatavissa.

Or. en

Tarkistus 244
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 c artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 c artikla (uusi)
Keskitetty menettely

1. Perustetaan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea 39 d artiklan säännösten 
mukaisesti. Komitea on osa Euroopan 
lääkevirastoa.
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2. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
tehtävänä on laatia viraston lausunto 
keskitetyn menettelyn mukaisesti 
esitettyjen hakemusten 
hyväksyttävyydestä, luokan D laitteiden 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
myöntämisestä, muuttamisesta, 
keskeyttämisestä tai peruuttamisesta.
3. Jokaisen 39 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja laitteita koskevan 
hakemuksen pitää sisältää tapauksen 
mukaan liitteissä VII, IX ja X tarkoitetut 
yksityiskohdat ja asiakirjat.
4. Hakemukseen on liitettävä virastolle 
hakemuksen käsittelystä suoritettava 
maksu.
5. Viraston on huolehdittava siitä, että in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
asianmukaisesti tehdyn hakemuksen 
vastaanottamisesta.
Lääkinnällisten laitteiden lupakomitealle 
on annettava vähintään 80 päivää 
hakemuksen vastaanottamisesta 
myyntilupahakemukseen liitetyissä 
asiakirjoissa olevien tieteellisten tietojen 
arviointia varten. Virasto voi pidentää 
aikaa in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean esittämästä perustellusta 
pyynnöstä.
6. Komitea voi pyytää vain kerran 
valmistajaa toimittamaan lisätietoja, jotka 
ovat tarpeen tieteellisesti perustelluista 
syistä myyntilupahakemuksen arviointia 
varten. Tässä yhteydessä voidaan pyytää 
näytteitä tai tehdä käynti valmistajan 
toimitiloihin. Kun tällainen pyyntö on 
esitetty, edellä 5 kohdassa tarkoitettu aika 
keskeytyy, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.
7. Komissio laatii viraston, jäsenvaltioiden 
ja sidosryhmien kanssa neuvotellen 
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yksityiskohtaisen oppaan, jossa 
määritellään muoto, jota noudattaen 
lupahakemukset on tehtävä.
8. Jos in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea pitää sitä tarpeellisena 
suorittamansa hakemuksen käsittelyn 
loppuunsaattamiseksi, se voi vaatia 
tekemään hakijaa koskevan erityisen 
tarkastuksen kyseisen laitteen 
valmistuspaikalla. Tarkastuksista ei 
ilmoiteta etukäteen.
Tarkastuksen suorittavat edellä 
5 kohdassa tarkoitettua aikarajaa 
noudattaen jäsenvaltioiden tarkastajat, 
joilla on asianmukainen pätevyys. 
Tarkastajien mukana voi olla in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
nimittämä raportoija tai asiantuntija.
9. Viraston on ilmoitettava viipymättä 
hakijalle, jos in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean mukaan:
a) hakemus ei täytä tässä asetuksessa 
vahvistettuja myyntiluvan 
myöntämisperusteita;
b) hakemukseen liitetyt asiakirjat eivät 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä tai 
niitä on muutettava tai täydennettävä;
c) myyntilupa on myönnettävä tietyin 
ehdoin;
d) asianomaisen lääkinnällisen laitteen 
myyntilupa on evättävä, koska laite ei 
täytä tämän asetuksen vaatimuksia.
10. Myyntiluvan hakijan on ilmoitettava 
kirjallisesti virastolle aikomuksestaan 
pyytää lausunnon oikaisemista 
viidentoista päivän kuluessa 9 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta. Tällöin hakijan on 
toimitettava pyynnön yksityiskohtaiset 
perustelut virastolle 60 päivän kuluessa 
lausunnon vastaanottamisesta.
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In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean on 
tarkasteltava lausuntoaan uudelleen 
60 päivän kuluessa pyynnön perustelujen 
vastaanottamisesta asetuksen (EY) N:o 
726/2004 62 artiklan 1 kohdan neljännen 
alakohdan ehtojen mukaisesti. Pyynnön 
johdosta tehtävien päätelmien perustelut 
on liitettävä lopulliseen lausuntoon.
11. Viraston on lähetettävä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lopullinen lausunto 15 päivän kuluessa 
sen hyväksymisestä komissiolle, 
jäsenvaltioille sekä hakijalle ja 
toimitettava samalla raportti, joka kuvaa 
laitteen arviointia in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
ja jossa esitetään sen päätelmien 
perusteet.
12. Jos hakija peruuttaa virastolle 
tekemänsä myyntilupahakemuksen ennen 
kuin hakemuksesta on annettu lausunto, 
hakijan on ilmoitettava virastolle 
peruuttamisen syyt. Virasto julkistaa 
nämä tiedot ja, jos arviointilausunto on 
käytettävissä, julkaisee sen poistettuaan 
siitä kaikki liikesalaisuuksina pidettävät 
tiedot.
13. Komissio laatii hakemusta koskevan 
päätösluonnoksen 15päivän kuluessa 
11 kohdassa tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta.
Jos päätösluonnos poikkeaa viraston 
lausunnosta, komissio liittää siihen 
yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.
Päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille 
ja hakijalle.
Jäsenvaltioilla on 22 päivää aikaa 
ilmoittaa komissiolle päätösluonnosta 
koskevat kirjalliset huomionsa. Jos päätös 
on kuitenkin tehtävä pian, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
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lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
puheenjohtaja voi asettaa tapauksen 
kiireellisyyden mukaan tiukemman 
aikarajan. Poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta määräajan on oltava 
vähintään viisi päivää.
14. Jäsenvaltiot voivat pyytää kirjallisesti, 
että 13 kohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta käsitellään in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
täysistunnossa, ja niiden on esitettävä 
samalla yksityiskohtaiset syyt tähän.
Jos komissio arvioi, että jäsenvaltion 
kirjallisissa huomioissa tuodaan esiin 
uusia tärkeitä tieteellisiä tai teknisiä 
kysymyksiä, joita ei ole käsitelty viraston 
antamassa lausunnossa, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
puheenjohtaja keskeyttää menettelyn ja 
palauttaa hakemuksen virastolle 
uudelleen käsiteltäväksi.
15. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 30 päivän 
kuluessa tarkastelun päättymisestä.
16. Myyntiluvan epääminen merkitsee 
koko unionissa voimassa olevaa kieltoa 
saattaa markkinoille 39 a artiklan 
1 kohdassa tarkoitettuja laitteita.
17. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
virastolle laitteen tosiasiallisen 
markkinoille saattamisen ajankohdat eri 
jäsenvaltioissa ottaen huomioon erilaiset 
luvan saaneet pakkaustyypit.
18. Myyntiluvan haltijan on myös 
ilmoitettava virastolle, jos tuotteen 
markkinoille saattaminen lopetetaan joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi, ja esitettävä 
asiaa koskevat lääketieteelliset ja/tai 
taloudelliset perusteet.

Or. en
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Tarkistus 245
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 d artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 d artikla
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitea

1. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
on seuraavat jäsenet:
a) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka kukin 
jäsenvaltio nimittää tämän artiklan 
3 kohdan mukaisesti;
b) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella, jotta varmistetaan, että 
komiteassa on tarvittava asiantuntemus 
lääkinnällisten laitteiden osalta;
c) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ovat edustettuina;
d) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että potilasjärjestöt ovat 
edustettuina.
Varajäsenet edustavat jäseniä ja 
äänestävät jäsenten puolesta näiden 
poissa ollessa. Edellä a alakohdassa 
tarkoitetut varajäsenet voidaan nimittää 
raportoijiksi asetuksen (EY) 726/2004 62 
artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltio voi delegoida tehtävänsä in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
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jollekin toiselle jäsenvaltiolle. 
Jäsenvaltiota voi edustaa vain yksi muu 
jäsenvaltio.
3. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
jäsenet ja varajäsenet nimitetään heidän 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita koskevan 
asiantuntemuksensa perusteella, jotta 
voidaan varmistaa paras mahdollinen 
erityispätevyys ja asiaa koskeva laajan 
asiantuntemus. Siksi jäsenvaltioiden on 
oltava yhteydessä viraston 
hallintoneuvostoon ja komissioon sen 
varmistamiseksi, että in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lopullinen kokoonpano kattaa sen 
tehtäviin liittyvät tieteelliset alat.
4. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
jäsenet ja varajäsenet nimitetään 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran, ja heidät voidaan sen jälkeen 
nimittää uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettuja menettelyjä noudattaen. 
Komitea valitsee puheenjohtajan 
täysjäsentensä keskuudesta 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.
5. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteaan 
sovelletaan asetuksen (EY) N:o 726/2004 
61 artiklan 3, 4, 5, 6, 7 ja 8 kohtaa.
6. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
mandaatti kattaa kaikki lääkinnällisten 
laitteiden arviointiin liittyvät näkökohdat 
39 c ja 39 f artiklan mukaisen 
soveltamisalan ja menettelyjen 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 246
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Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 e artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 e artikla
Hajautettu menettely

1. Jäsenvaltioiden on varmistettava 
39 b artiklassa tarkoitetun sähköisen 
myyntilupajärjestelmän avulla, ettei 
tarkasteltavana ole samanaikaisesti 
mitään muuta hakemusta ja ettei samalle 
lääkinnälliselle laitteelle ole myönnetty 
mitään muuta myyntilupaa.
2. Jos jäsenvaltio toteaa, että saman in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen 
myyntilupahakemusta tutkitaan jo 
toisessa jäsenvaltiossa, asianomaisen 
jäsenvaltion on kieltäydyttävä 
käsittelemästä hakemusta ja ilmoitettava 
hakijalle välittömästi.
3. Jos jäsenvaltio on antanut luvan in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulle 
lääkinnälliselle laitteelle, josta on esitetty 
myyntilupahakemus jossakin toisessa 
jäsenvaltiossa, toisen jäsenvaltion on 
hylättävä hakemus ja ilmoitettava 
hakijalle välittömästi.
4. Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarpeelliset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että 39 a artiklan 
2 kohdassa tarkoitettujen laitteiden 
myyntilupamenettely saatetaan 
päätökseen enintään 210 päivän kuluessa 
asianmukaisen hakemuksen jättämisestä.
5. Jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen voi pyytää vain kerran 
valmistajaa toimittamaan lisätietoja, jotka 
ovat tarpeen tieteellisesti perustelluista 
syistä myyntilupahakemuksen arviointia 
varten. Tässä yhteydessä voidaan pyytää 
näytteitä tai tehdä käynti valmistajan 
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toimitiloihin. Edellä 4 kohdassa 
tarkoitettu aika keskeytetään ennen 
lisätietoja koskevan pyynnön esittämistä
ja viimeistään 60 päivän kuluessa.
6. Jos hakija peruuttaa jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
esittämänsä myyntilupahakemuksen 
ennen kuin hakemuksesta on annettu 
lausunto, hakijan on ilmoitettava 
jäsenvaltion toimivaltaiselle 
viranomaiselle menettelynsä syyt. 
Kansallinen toimivaltainen viranomainen 
julkistaa nämä tiedot ja, jos 
arviointilausunto on käytettävissä, 
julkaisee sen poistettuaan siitä kaikki 
liikesalaisuuksina pidettävät tiedot.
7. Heti, kun myyntilupa annetaan, 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen ilmoittaa siitä hakijalle.
8. Kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on julkistettava myyntilupa 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa.
9. Kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on laadittava 
arviointikertomus ja esitettävä asiaa 
koskevia huomautuksia etenkin liittyen 
kliinisten tutkimusten tuloksiin sekä 
riskinhallintajärjestelmään.
10. Kaikkien liiketoiminnan kannalta 
luottamuksellisten tietojen poistamisen 
jälkeen kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen on asetettava 
arviointilausunto julkisesti saataville 
viipymättä ja viimeistään 15 päivän 
kuluessa ja esitettävä samalla 
lausuntonsa perusteet.
11. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
virastolle kaikista myöntämistään 
myyntiluvista.
12. Kun myyntilupa on myönnetty, 
myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
luvan myöntäneen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
päivämäärä, jolloin lääkinnällinen laite 
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todella saatetaan asianomaisen 
jäsenvaltion markkinoille.
13. Myyntiluvan haltijan on myös 
ilmoitettava toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jos lääkinnällisen laitteen 
jäsenvaltion markkinoille saattaminen 
lopetetaan joko väliaikaisesti tai pysyvästi, 
ja esitettävä asiaa koskevat 
lääketieteelliset ja/tai taloudelliset 
perusteet.

Or. en

Tarkistus 247
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 f artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 f artikla
Hajautetun myyntiluvan vastavuoroinen 

tunnustaminen
1. 76 artiklan mukaisesti perustettu 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä vastaa kaikkien 
sellaisten kysymysten tutkimisesta, jotka 
koskevat 39 e artiklan mukaisen 
lupamenettelyn ehdot täyttävän 
lääkinnällisen laitteen myyntilupaa 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltioissa.
2. Jos tällaiselle in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetulle lääkinnälliselle laitteelle 
haetaan myyntilupaa useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, hakijan on 
esitettävä kyseisissä jäsenvaltioissa 
toimivaltaiselle viranomaiselle hakemus, 
joka perustuu samaan aineistoon. 
Asiakirjoihin on liitettävä tämän 
asetuksen liitteessä VIII, IX ja X 
tarkoitetut tiedot ja asiakirjat. 
Asiakirjoissa on oltava myös luettelo 
jäsenvaltioista, joita hakemus koskee. 
Hakijan on pyydettävä yhtä näistä 
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jäsenvaltioista toimimaan 
viitejäsenvaltiona ja laatimaan in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta koskeva 3 tai 4 
kohdan mukainen arviointilausunto.
3. Jos in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetulle lääkinnälliselle laitteelle on 
jo myönnetty myyntilupa hakemuksen 
esittämishetkellä, asianomaisen 
jäsenvaltion on tunnustettava 
viitejäsenvaltion myöntämä myyntilupa. 
Viitejäsenvaltio on myyntiluvan ensiksi 
myöntänyt jäsenvaltio. Siksi myyntiluvan 
haltijan on pyydettävä viitejäsenvaltiota 
päivittämään luvan saaneen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen arviointilausunto. 
Viitejäsenvaltion on laadittava 
arviointilausunto tai saatettava se ajan 
tasalle 90 päivän kuluessa asianmukaisen 
hakemuksen vastaanottamisesta. 
Arviointilausunto ja muut asiaan liittyvät 
tiedot ja asiakirjat on lähetettävä 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
hakijalle.
4. Jos in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettu 
lääkinnällinen laite ei ole saanut 
myyntilupaa hakemuksen 
esittämishetkellä, hakijan on pyydettävä 
viitejäsenvaltiota laatimaan 
arviointilausunnon luonnos. 
Viitejäsenvaltion on laadittava 
arviointilausunto 120 päivän kuluessa 
asianmukaisen hakemuksen 
vastaanottamisesta ja toimitettava se 
asianomaisille jäsenvaltioille ja hakijalle.
5. Asianomaisten jäsenvaltioiden on 
hyväksyttävä arviointilausunto 90 päivän 
kuluessa edellä 3 ja 4 kohdassa 
tarkoitettujen asiakirjojen 
vastaanottamisesta, ja niiden on 
ilmoitettava asiasta viitejäsenvaltioille. 
Viitejäsenvaltion on todettava kaikkien 
osapuolten kesken vallitseva 
yhteisymmärrys, saatettava menettely 
päätökseen ja ilmoitettava asiasta 
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hakijalle.
6. Kunkin jäsenvaltion, jossa hakemus on 
esitetty 2 kohdan mukaisesti, on annettava 
hyväksyttyä arviointilausuntoa vastaava 
päätös 30 päivän kuluessa sopimusta 
koskevan tiedon saamisesta.
7. Jos jäsenvaltio ei voi hyväksyä 
arviointilausuntoa 5 kohdassa 
tarkoitetussa määräajassa 
kansanterveydelle mahdollisesti 
aiheutuvan vakavan riskin vuoksi, sen on 
esitettävä yksityiskohtainen kuvaus 
kantansa syistä viitejäsenvaltiolle, toiselle 
asianomaiselle jäsenvaltiolle sekä 
hakijalle. Kiistanalaiset kohdat on 
annettava viipymättä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän 
ratkaistaviksi.
8. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmässä kaikkien 
7 kohdassa tarkoitettujen jäsenvaltioiden 
on pyrittävä sopimaan toteutettavista 
toimista. Niiden on annettava hakijalle 
tilaisuus esittää näkemyksensä suullisesti 
tai kirjallisesti. Jos jäsenvaltiot pääsevät 
sopimukseen 60 päivän kuluessa siitä, 
kun erimielisyyden syyt on ilmoitettu 
koordinointiryhmälle, viitejäsenvaltio 
toteaa yhteisymmärryksen, saattaa 
menettelyn päätökseen ja ilmoittaa asiasta 
hakijalle. Edellä olevaa 6 kohtaa 
sovelletaan.
9. Jos jäsenvaltiot eivät pääse 
sopimukseen 7 kohdassa asetetussa 
60 päivän määräajassa, asiasta on 
välittömästi ilmoitettava virastolle 39 g 
artiklassa säädetyn menettelyn 
soveltamiseksi. Virastolle on toimitettava 
yksityiskohtainen selvitys kysymyksistä, 
joista jäsenvaltiot eivät ole päässeet 
sopimukseen, ja erimielisyyden syistä. 
Hakijalle on toimitettava kopio.
10. Kun hakija on saanut ilmoituksen 
siitä, että asia on saatettu viraston 
käsiteltäväksi, hänen on toimitettava 
virastolle viipymättä jäljennös 2 kohdassa 
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tarkoitetuista tiedoista ja asiakirjoista.
11. Edellä 9 kohdassa tarkoitetussa 
tapauksessa jäsenvaltiot, jotka ovat 
hyväksyneet viitejäsenvaltion 
arviointilausunnon, voivat hakijan 
pyynnöstä antaa lääkinnälliselle laitteelle 
luvan odottamatta 39 g artiklassa 
tarkoitetun menettelyn päättymistä. Tässä 
tapauksessa myönnetty lupa ei kuitenkaan 
rajoita tämän menettelyn lopputulosta.

Or. en

Tarkistus 248
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 g artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 g artikla
Hajautetun myyntiluvan vastavuoroista 

tunnustamista koskevien kiistojen 
ratkaisumenettely

1. Sovellettaessa tässä artiklassa säädettyä 
menettelyä 84 artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettu lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevä komitea tarkastelee asiaa ja 
antaa perustellun lausunnon 60 päivän 
kuluessa asian saattamisesta sen 
käsiteltäväksi.
Kiireellisissä tapauksissa komitea voi 
puheenjohtajansa ehdotuksesta päättää 
lyhyemmästä määräajasta.
2. Asian tutkimiseksi lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevä komitea nimeää yhden 
jäsenistään esittelijäksi. Komitea voi myös 
nimetä riippumattomia asiantuntijoita 
neuvomaan erityiskysymyksissä. 
Nimetessään tällaisia asiantuntijoita 
komitea määrittelee heidän tehtävänsä ja 
vahvistaa määräajan tehtävien 
suorittamiselle.
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3. Ennen lausunnon antamista 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevä komitea 
tarjoaa myyntiluvan hakijalle tai haltijalle 
mahdollisuuden antaa kirjallinen tai 
suullinen selvitys komitean ilmoittamassa 
määräajassa.
Komitea voi lykätä 1 kohdassa 
tarkoitettua määräaikaa, jotta 
myyntiluvan hakija tai haltija voi 
valmistella selvitystään.
4. Viraston on ilmoitettava hakijalle tai 
myyntiluvan haltijalle heti asianomaisen 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen myyntilupaa 
koskevasta komitean lausunnosta.
Myyntiluvan hakijan tai haltijan on 
ilmoitettava kirjallisesti virastolle 
aikomuksestaan pyytää lausunnon 
oikaisemista viidentoista päivän kuluessa 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean lausunnon vastaanottamisesta. 
Tällöin sen on toimitettava pyyntönsä 
yksityiskohtaiset perustelut virastolle 
60päivän kuluessa lausunnon 
vastaanottamisesta.
Komitean on tarkasteltava lausuntoaan 
uudelleen 60 päivän kuluessa pyynnön 
perusteiden saamisesta. Sen on nimettävä 
toinen esittelijä ja tarvittaessa toinen 
yhteisesittelijä kuin alkuperäisellä 
lausunnolla on ollut. 
Uudelleentarkastelussa käsitellään vain 
myyntiluvan hakijan tai haltijan esiin 
tuomia lausunnon kohtia, ja se perustuu 
vain sellaisiin tieteellisiin tietoihin, jotka 
olivat käytettävissä komitean antaessa 
alkuperäisen lausuntonsa. Myyntiluvan 
hakija tai haltija voi pyytää komiteaa 
[Ref. future Regulation on medical 
devices] annetun asetuksen 78 a artiklan 
mukaisesti kuulemaan neuvoa-antavaa 
komiteaa uudelleentarkastelun 
yhteydessä.
Uudelleentarkastelun yhteydessä tehtyjen 
päätelmien perustelut on liitettävä tämän 
artiklan 5 kohdassa tarkoitettuun 
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arviointilausuntoon.
5. Viraston on toimitettava lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean lopullinen 
lausunto 15 päivän kuluessa sen 
antamisesta jäsenvaltioille, komissiolle ja 
myyntiluvan hakijalle tai haltijalle 
yhdessä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
arviointilausunnon ja komitean 
päätelmien perusteena olevien syiden 
kanssa.
Jos 39 f artiklassa tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen hajautetun 
myyntiluvan vastavuoroista tunnustamista 
koskevasta hakemuksesta annetaan 
myönteinen lausunto, lausuntoon on 
liitettävä seuraavat asiakirjat:
a) 39 f artiklan 2 kohdassa tarkoitetut 
täydentävät asiakirjat;
b) lupaan mahdollisesti vaikuttavat seikat;
c) yksityiskohtaiset tiedot suositelluista 
ehdoista tai rajoituksista, jotka koskevat 
kyseisen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
turvallista ja tehokasta käyttöä;
d) lääkinnällisen laitteen merkinnän ja 
sitä koskevan lehtisen ehdotettu teksti.
6. Komissio valmistelee hakemusta 
koskevan päätösluonnoksen 5 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon vastaanottamista 
seuraavien 15 päivän aikana, ottaen 
huomioon unionin oikeuden säännökset.
Jos päätösluonnoksessa ennakoidaan 
markkinoille saattamista koskevan luvan 
antamista, siihen on liitettävä 5 kohdassa 
mainitut asiakirjat.
Jos päätösluonnos ei ole viraston 
lausunnon mukainen, komissio liittää 
siihen myös yksityiskohtaisen selvityksen 
eroavuuksien syistä.
Päätösluonnos toimitetaan jäsenvaltioille 
ja myyntiluvan hakijalle tai haltijalle.
Jäsenvaltioilla on 22 päivää aikaa 
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ilmoittaa komissiolle päätösluonnosta 
koskevat kirjalliset huomionsa. Jos päätös 
on kuitenkin tehtävä pian, lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja voi asettaa tapauksen 
kiireellisyyden mukaan tiukemman 
aikarajan. Poikkeuksellisia olosuhteita 
lukuun ottamatta määräajan on oltava 
vähintään viisi päivää.
7. Jäsenvaltiot voivat pyytää kirjallisesti, 
että 6 kohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta käsitellään 84 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetun lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
täysistunnossa, ja niiden on esitettävä 
samalla yksityiskohtaiset syyt tähän.
Jos komissio arvioi, että jäsenvaltion 
kirjallisissa huomioissa tuodaan esiin 
uusia tärkeitä tieteellisiä tai teknisiä 
kysymyksiä, joita ei ole käsitelty viraston 
antamassa lausunnossa, lääkinnällisiä 
laitteita käsittelevän komitean 
puheenjohtaja keskeyttää menettelyn ja 
palauttaa hakemuksen virastolle 
uudelleen käsiteltäväksi.
8. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä noudattaen 30 päivän 
kuluessa menettelyn päättymisestä. 
Komissio päivittää asianomaista laitetta 
koskevat tiedot 39 b artiklassa 
tarkoitetussa sähköisessä järjestelmässä.
9. Myyntiluvan epääminen merkitsee koko 
unionissa voimassa olevaa kieltoa saattaa 
asianomainen laite markkinoille.
10. Edellä 8 kohdassa tarkoitettu päätös 
osoitetaan kaikille jäsenvaltioille ja 
annetaan tiedoksi myyntiluvan haltijalle 
tai hakijalle. Asianomaisten 
jäsenvaltioiden ja viitejäsenvaltion on 
joko myönnettävä tai peruutettava 
myyntilupa tai tehtävä tarvittavat 
muutokset sen ehtoihin, jotta lupa olisi 
päätöksen mukainen, 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksiannosta. Niiden on 
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ilmoitettava tästä komissiolle ja virastolle.

Or. en

Tarkistus 249
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
5 luku – 1 a jakso – 39 h artikla (uusi) 

Komission teksti Tarkistus

39 h artikla
Myyntiluvan muuttaminen

1. Myyntiluvan haltijan hakemus 39 c, 
39 e ja 39 f artiklan säännösten 
mukaisesti annetun myyntiluvan 
muuttamiseksi on saatettava kaikkien 
niiden jäsenvaltioiden käsiteltäväksi, jotka 
ovat jo antaneet luvan asianomaiselle in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetulle 
lääkinnälliselle laitteelle.
Komissiolla on toimivalta hyväksyä 
virastoa kuullen tämän asetuksen 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä asianmukaisten menettelyjen 
hyväksymiseksi myyntiluvan ehtojen 
muuttamisen tarkastelua varten.
2. Komission ratkaistavaksi jätetyissä 
tapauksissa 39 g artiklassa säädettyä 
menettelyä sovelletaan soveltuvin osin 
myyntilupaan tehtyihin muutoksiin.
3. Kun jäsenvaltio arvioi, että tämän 
luvun säännösten mukaan annettuun 
myyntilupaan tehtävä muutos tai luvan 
tilapäinen peruuttaminen tai 
peruuttaminen kokonaan on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi, sen on 
ilmoitettava siitä virastolle viipymättä 
39 g artiklassa säädetyn menettelyn 
soveltamiseksi.
Poikkeustapauksissa, kun tarvitaan 
nopeita toimia kansanterveyden 
suojelemiseksi, jäsenvaltio voi 
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poikkeuksellisesti keskeyttää 
asianomaisen laitteen markkinoille 
saattamisen ja käytön alueellaan siihen 
saakka, kunnes lopullinen päätös 
hyväksytään. Jäsenvaltion on ilmoitettava 
komissiolle, virastolle ja muille 
jäsenvaltioille viimeistään seuraavana 
työpäivänä toimenpiteensä perusteet.

Or. en

Tarkistus 250
Margrete Auken

Ehdotus asetukseksi
39 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 a artikla
Myyntilupamenettely

1. Luokan D laitteita voidaan saattaa 
markkinoille unionissa ainoastaan kun 
unionin myyntilupa on myönnetty 
41 c artiklassa tarkoitetulla keskitetyllä 
menettelyllä ja tämän asetuksen 
säännösten mukaisesti.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitetuilta 
laitteilta, jotka jo ovat unionin 
markkinoilla tämän asetuksen 
voimaantulopäivänä, edellytetään 
myyntilupaa tässä jaksossa säädettyjen 
menettelyjen mukaisesti siitä päivästä 
alkaen, jolloin niiden todistuksen 
voimassaolo päättyy.
3. Tämän jakson mukaisesti myönnetty 
myyntilupa on voimassa viisi vuotta. 
Myyntilupa voidaan uusia viiden vuoden 
jälkeen viraston suorittaman riskiä ja 
hyötyä koskevan uuden arvioinnin 
jälkeen.
4. Tapauksen mukaan komission tai 
jäsenvaltioiden on vietävä kaikki 41 c, 
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41 d, 41 e ja 41 f artiklan säännösten 
mukaiset myyntilupahakemukset ja 
myönnetyt myyntiluvat sekä 
41 b artiklassa tarkoitetut tiedot 
41 b artiklan 1 kohdassa tarkoitettuun 
järjestelmään viipymättä ja viimeistään 
15 päivän kuluessa niiden 
vastaanottamisesta. Ennen lääkinnällisen 
laitteen hakemuksen tarkastelun 
aloittamista 41 c artiklassa tarkoitetun 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean tai 
asianomaisen jäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen on varmistettava, ettei 
samaa lääkinnällistä laitetta koskevaa 
muuta hakemusta ole esitetty.

Or. en

Tarkistus 251
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 b artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 b artikla
Sähköinen myyntilupajärjestelmä

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
rekisteröintijärjestelmän ja hallinnoi 
kyseistä järjestelmää, jonka avulla 
käsitellään tämän jakson mukaisia 
myyntilupahakemuksia ja myönnettyjä 
myyntilupia sekä kootaan ja käsitellään 
seuraavia tietoja:
– valmistajan nimi,
– in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
lääkinnällisen laitteen nimi,
– myyntilupahakemukseen liitetyt 
asiakirjat,
– myyntilupamenettelyn aikana esitetty in 
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vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta koskeva 
arviointikertomus,
– myyntiluvan hyväksymispäivä ja laitteen 
markkinoille saattamisen päivä, jos kyse 
on eri päivistä,
– myyntiluvan väliaikaista tai lopullista 
peruuttamista koskevat tiedot.
2. Euroopan lääkeviraston on vietävä 
sähköiseen rekisteröintijärjestelmään 
kerätyt ja käsitellyt tiedot.
3. Jos tietoja on päivitettävä liittyen 
laitteen saattamiseen markkinoille, 
laitteen markkinoille saattamisen 
keskeyttämiseen tai laitteen poistamiseen 
markkinoilta, valmistajan on ilmoitettava 
asiasta välittömästi virastolle, joka 
päivittää sähköisessä järjestelmässä olevat 
tiedot välittömästi.
4. Sähköisessä järjestelmässä kerätyt ja 
käsitellyt myyntilupahakemuksia koskevat 
tiedot ovat vain jäsenvaltioiden, viraston 
ja komission saatavissa. Myönnettyjä 
myyntilupia koskevat sähköisessä 
järjestelmässä kerätyt ja käsitellyt tiedot 
ovat yleisesti saatavissa.

Or. en

Tarkistus 252
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 c artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 c artikla
Keskitetty menettely

1. Perustetaan in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea 39 d artiklan säännösten 
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mukaisesti. Komitea on osa Euroopan 
lääkevirastoa.
2. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
tehtävänä on laatia viraston lausunto 
keskitetyn menettelyn mukaisesti 
esitettyjen hakemusten 
hyväksyttävyydestä.
3. Jokaisen 39 a artiklan 1 kohdassa 
tarkoitettuja laitteita koskevan 
hakemuksen pitää sisältää tapauksen 
mukaan liitteissä VII, VIII, IX ja X 
tarkoitetut yksityiskohdat ja asiakirjat.
4. Hakemukseen on liitettävä virastolle 
hakemuksen käsittelystä suoritettava 
maksu.
5. Viraston on huolehdittava siitä, että in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lausunto annetaan 210 päivän kuluessa 
asianmukaisesti tehdyn hakemuksen 
vastaanottamisesta. In vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitealle 
on annettava vähintään 80 päivää 
hakemuksen vastaanottamisesta 
myyntilupahakemukseen liitetyissä 
asiakirjoissa olevien tieteellisten tietojen 
arviointia varten. Virasto voi pidentää 
aikaa in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean esittämästä perustellusta 
pyynnöstä.
6. Komitea voi pyytää vain kerran 
valmistajaa toimittamaan lisätietoja, jotka 
ovat tarpeen tieteellisesti perustelluista 
syistä myyntilupahakemuksen arviointia 
varten. Kun tällainen pyyntö on esitetty, 
edellä 5 kohdassa tarkoitettu aika 
keskeytyy, kunnes pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu.
7. Komissio laatii viraston, jäsenvaltioiden 
ja sidosryhmien kanssa neuvotellen 
yksityiskohtaisen oppaan, jossa 
määritellään muoto, jota noudattaen 
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lupahakemukset on tehtävä.
8. Jos in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea pitää sitä tarpeellisena 
suorittamansa hakemuksen käsittelyn 
loppuunsaattamiseksi, se voi vaatia 
tekemään hakijaa koskevan erityisen 
tarkastuksen kyseisen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetun laitteen 
valmistuspaikalla. Tarkastuksista ei 
ilmoiteta etukäteen. Tarkastuksen 
suorittavat edellä 5 kohdassa tarkoitettua 
aikarajaa noudattaen jäsenvaltioiden 
tarkastajat, joilla on asianmukainen 
pätevyys. Tarkastajien mukana voi olla in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
nimittämä raportoija tai asiantuntija.
9. Viraston on ilmoitettava viipymättä 
hakijalle, jos in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean mukaan:
a) hakemus ei täytä tässä asetuksessa 
vahvistettuja myyntiluvan 
myöntämisperusteita;
b) hakemukseen liitetyt asiakirjat eivät 
vastaa tämän asetuksen säännöksiä tai 
niitä on muutettava tai täydennettävä;
c) myyntilupa on myönnettävä tietyin 
ehdoin;
d) asianomaisen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
myyntilupa on evättävä, koska laite ei 
täytä tämän asetuksen vaatimuksia.
10. Myyntiluvan hakijan on ilmoitettava 
kirjallisesti virastolle aikomuksestaan 
pyytää lausunnon oikaisemista 
viidentoista päivän kuluessa 9 kohdassa 
tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta. Tällöin hakijan on 
toimitettava pyynnön yksityiskohtaiset 
perustelut virastolle 60 päivän kuluessa 
lausunnon vastaanottamisesta. In vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean on 
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tarkasteltava lausuntoaan uudelleen 
60 päivän kuluessa pyynnön perusteiden 
saamisesta. In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitea nimeää esittelijän ja 
tarvittaessa rinnakkaisesittelijän, jotka 
ovat eri henkilöt kuin alkuperäisen 
lausunnon valmistelijat. 
Uudelleentarkastelussa voidaan käsitellä 
vain hakijan alun perin esiin tuomia 
lausunnon kohtia, ja se voi perustua vain 
sellaisiin tieteellisiin tietoihin, jotka olivat 
käytettävissä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean antaessa alkuperäisen 
lausuntonsa. Hakija voi pyytää, että in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitea 
kuulee neuvoa-antavaa tieteellistä ryhmää 
uudelleentarkastelun yhteydessä.
11. Viraston on lähetettävä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lopullinen lausunto 15 päivän kuluessa 
sen hyväksymisestä komissiolle, 
jäsenvaltioille sekä hakijalle ja 
toimitettava samalla raportti, joka kuvaa 
lääkinnällisen laitteen arviointia in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
ja jossa esitetään sen päätelmien 
perusteet.
12. Jos hakija peruuttaa virastolle 
tekemänsä myyntilupahakemuksen ennen 
kuin hakemuksesta on annettu lausunto, 
hakijan on ilmoitettava virastolle 
peruuttamisen syyt. Virasto julkistaa 
nämä tiedot ja, jos arviointilausunto on 
käytettävissä, julkaisee sen poistettuaan 
siitä kaikki liikesalaisuuksina pidettävät 
tiedot.
13. Komissio laatii hakemusta koskevan 
päätösluonnoksen 15 päivän kuluessa 
11 kohdassa tarkoitetun lausunnon 
vastaanottamisesta. Jos päätösluonnos 
poikkeaa viraston lausunnosta, komissio 
liittää siihen yksityiskohtaisen selvityksen 
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eroavuuksien syistä. Päätösluonnos 
toimitetaan jäsenvaltioille ja hakijalle. 
Jäsenvaltioilla on 22 päivää aikaa 
ilmoittaa komissiolle päätösluonnosta 
koskevat kirjalliset huomionsa. Jos päätös 
on kuitenkin tehtävä pian, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean puheenjohtaja voi asettaa 
tapauksen kiireellisyyden mukaan 
tiukemman aikarajan. Poikkeuksellisia 
olosuhteita lukuun ottamatta määräajan 
on oltava vähintään viisi päivää.
14. Jäsenvaltiot voivat pyytää kirjallisesti, 
että 13 kohdassa tarkoitettua 
päätösluonnosta käsitellään in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean täysistunnossa, ja niiden on 
esitettävä samalla yksityiskohtaiset syyt 
tähän. Jos komissio arvioi, että 
jäsenvaltion kirjallisissa huomioissa 
tuodaan esiin uusia tärkeitä tieteellisiä tai 
teknisiä kysymyksiä, joita ei ole käsitelty 
viraston antamassa lausunnossa, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean puheenjohtaja keskeyttää 
menettelyn ja palauttaa hakemuksen 
virastolle uudelleen käsiteltäväksi.
15. Komissio tekee lopullisen päätöksen 
[…] artiklassa tarkoitettua menettelyä 
noudattaen 30 päivän kuluessa 
tarkastelun päättymisestä.
16. Myyntiluvan epääminen merkitsee 
koko unionissa voimassa olevaa kieltoa 
saattaa markkinoille 39 a artiklan 1 
kohdassa tarkoitettuja laitteita.
17. Myyntiluvan myöntämisen jälkeen 
myyntiluvan haltijan on ilmoitettava 
virastolle lääkinnällisen laitteen 
tosiasiallisen markkinoille saattamisen 
ajankohdat eri jäsenvaltioissa ottaen 
huomioon erilaiset luvan saaneet 
pakkaustyypit.
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18. Myyntiluvan haltijan on myös 
ilmoitettava virastolle, jos tuotteen 
markkinoille saattaminen lopetetaan joko 
väliaikaisesti tai pysyvästi, ja esitettävä 
asiaa koskevat lääketieteelliset ja/tai 
taloudelliset perusteet.

Or. en

Tarkistus 253
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 d artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 d artikla
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitea

1. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
on seuraavat jäsenet:
a) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka kukin 
jäsenvaltio nimittää tämän artiklan 3 
kohdan mukaisesti;
b) kuusi jäsentä, jotka komissio nimittää 
julkisen kiinnostuksenilmaisupyynnön 
perusteella, jotta varmistetaan, että 
komiteassa on tarvittava asiantuntemus 
lääkinnällisten laitteiden osalta;
c) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että terveydenhuollon 
ammattihenkilöt ovat edustettuina;
d) yksi jäsen ja yksi varajäsen, jotka 
komissio nimittää julkisen 
kiinnostuksenilmaisupyynnön perusteella 
Euroopan parlamenttia kuultuaan sen 
varmistamiseksi, että potilasjärjestöt ovat 
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edustettuina. Varajäsenet edustavat 
jäseniä ja äänestävät jäsenten puolesta 
näiden poissa ollessa. Edellä a 
alakohdassa tarkoitetut varajäsenet 
voidaan nimittää raportoijiksi asetuksen 
(EY) 726/2004 62 artiklan mukaisesti.
2. Jäsenvaltio voi delegoida tehtävänsä 
lääkinnällisten laitteiden lupakomiteassa 
jollekin toiselle jäsenvaltiolle. 
Jäsenvaltiota voi edustaa vain yksi muu 
jäsenvaltio.
3. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean jäsenet ja varajäsenet 
nimitetään heidän lääkinnällisiä laitteita 
koskevan asiantuntemuksensa 
perusteella, jotta voidaan varmistaa paras 
mahdollinen erityispätevyys ja asiaa 
koskeva laaja asiantuntemus. Siksi 
jäsenvaltioiden on oltava yhteydessä 
viraston hallintoneuvostoon ja komissioon 
sen varmistamiseksi, että in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
lopullinen kokoonpano kattaa sen 
tehtäviin liittyvät tieteelliset alat.
4. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
jäsenet ja varajäsenet nimitetään 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran, ja heidät voidaan sen jälkeen 
nimittää uudelleen 1 kohdassa 
tarkoitettuja menettelyjä noudattaen. 
Komitea valitsee puheenjohtajan 
täysjäsentensä keskuudesta 
kolmivuotiskaudeksi, jota voidaan jatkaa 
kerran.
5. Lääkinnällisten laitteiden 
lupakomiteaan sovelletaan asetuksen 
(EY) N:o 726/2004 61 artiklan 3, 4, 5, 6, 7 
ja 8 kohtaa.
6. In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
mandaatti kattaa kaikki lääkinnällisten 
laitteiden arviointiin liittyvät näkökohdat 
39 c artiklan mukaisen soveltamisalan ja 
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menettelyjen mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 254
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 e artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 e artikla
In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden lupakomitean 
jäsenten on toimittava riippumattomasti ja 
yleisen edun mukaisesti. Heidän on ennen 
työnsä aloittamista tehtävä 
sitoumuksistaan ja etunäkökohdistaan 
ilmoitus, jossa he joko ilmoittavat, ettei 
heidän riippumattomuuttaan 
mahdollisesti heikentäviä etunäkökohtia 
ole, tai mainitsevat sellaiset välittömät tai 
välilliset etunäkökohdat, joiden voidaan 
katsoa heikentävän heidän 
riippumattomuuttaan. Komissio tarkistaa 
nämä ilmoitukset.

Or. en

Tarkistus 255
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
39 f artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

39 f artikla
Myyntiluvan muuttaminen
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1. Myyntiluvan haltijan hakemus 
41 c artiklan säännösten mukaisesti 
annetun myyntiluvan muuttamiseksi on 
toimitettava komissiolle. Komissiolla on 
toimivalta hyväksyä virastoa kuullen 
tämän asetuksen 89 artiklan mukaisesti 
delegoituja säädöksiä asianmukaisten 
menettelyjen hyväksymiseksi myyntiluvan 
ehtojen muuttamisen tarkastelua varten.
2. Kun jäsenvaltio arvioi, että tämän 
luvun säännösten mukaan annettuun 
myyntilupaan tehtävä muutos tai luvan 
tilapäinen peruuttaminen tai 
peruuttaminen kokonaan on tarpeen 
kansanterveyden suojelemiseksi, kyseinen 
jäsenvaltio voi pyytää, että asiaa 
käsitellään in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuja lääkinnällisiä laitteita 
käsittelevän komitean täysistunnossa, ja 
sen on esitettävä yksityiskohtaiset syyt 
tähän. Poikkeuksellisissa tapauksissa, jos 
komissio arvioi, että jäsenvaltion 
kirjallisissa huomioissa tuodaan esiin 
uusia tärkeitä tieteellisiä tai teknisiä 
kysymyksiä, joita ei ole käsitelty 
myönnetyssä luvassa, in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita käsittelevän 
komitean puheenjohtaja keskeyttää 
lupamenettelyn ja palauttaa hakemuksen 
virastolle uudelleen käsiteltäväksi.

Or. en

Tarkistus 256
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Luokkaan D luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 

Luokkaan B luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
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tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen, 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen ja 
erän tarkastamiseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia. 
Valmistaja voi vaihtoehtoisesti soveltaa 
liitteessä IX esitettyä tyyppitarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia yhdessä liitteessä X esitetyn 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa, joka perustuu tuotannon 
laadunvarmistukseen erän tarkastaminen 
mukaan luettuna.

tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava keskitettyä 
myyntilupamenettelyä.

Or. en

Tarkistus 257
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Luokkaan D luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen, 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen ja 
erän tarkastamiseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia. 
Valmistaja voi vaihtoehtoisesti soveltaa
liitteessä IX esitettyä tyyppitarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia yhdessä liitteessä X esitetyn 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin
kanssa, joka perustuu tuotannon 
laadunvarmistukseen erän tarkastaminen 
mukaan luettuna.

Luokkaan D luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen, 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen ja 
erän tarkastamiseen perustuvaa 
myyntiluvan myöntämistä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa 
myyntiluvan myöntämistä yhdessä 
liitteessä X esitetyn myyntiluvan 
myöntämisen kanssa, joka perustuu 
tuotannon laadunvarmistukseen erän 
tarkastaminen mukaan luettuna.

Or. en
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Tarkistus 258
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 
78 artiklan mukaisesti, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan ilmoitetun laitoksen on lisäksi 
pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 
todentamaan, että laite on sovellettavien 
yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 
kun sellaiset ovat saatavilla, tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 
valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason, sellaisena kuin se
tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 
5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 
3.5 kohdassa.

Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 78 
artiklan mukaisesti, 39 c artiklassa 
tarkoitettu in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
lupakomitean tai kansallisen 
viranomaisen on lisäksi pyydettävä 
kyseistä vertailulaboratoriota todentamaan, 
että laite on sovellettavien yhteisten 
teknisten eritelmien mukainen, kun 
sellaiset ovat saatavilla, tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 
valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason, sellaisena kuin se 
tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 
5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 
3.5 kohdassa.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 78 
artiklan mukaisesti, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan ilmoitetun laitoksen on lisäksi 
pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 
todentamaan, että laite on sovellettavien 
yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 
kun sellaiset ovat saatavilla, tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 

Mikäli vertailulaboratorio on nimetty 78 
artiklan mukaisesti, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan ilmoitetun laitoksen on lisäksi 
pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 
todentamaan laboratoriotestien avulla, että 
laite on sovellettavien yhteisten teknisten 
eritelmien mukainen, sellaisena kuin se 
tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 
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valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason, sellaisena kuin se 
tarkennetaan liitteessä VIII olevassa 
5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 
3.5 kohdassa.

5.4 kohdassa ja liitteessä IX olevassa 
3.5 kohdassa. Vertailulaboratorion 
toteuttamissa testeissä on erityisesti 
keskityttävä analyyttiseen herkkyyteen ja 
spesifisyyteen käytettäessä 
vertailumateriaaleja ja diagnostiseen 
herkkyyteen ja spesifisyyteen käytettäessä 
varhaisesta ja todetusta infektiosta saatua 
näytettä.

Or. en

Perustelu

Nykyisestä lainsäädännöstä saadut kokemukset edellyttävät sen selkeää esittämistä, että 
vertailulaboratorioiden osallistuminen merkitsee testien toteuttamista eikä kirjallista 
tutkimusta.

Tarkistus 260
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 2 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli kyse on sellaisista lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävistä laitteista, joita 
on tarkoitus käyttää arvioitaessa potilaan 
soveltuvuutta tietyn lääkkeen avulla 
toteutettavaan hoitoon, ilmoitetun 
laitoksen on kuultava yhtä jäsenvaltioiden 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä 6 päivänä 
marraskuuta 2001 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2001/83/EY mukaisesti nimeämää 
toimivaltaista viranomaista tai Euroopan 
lääkevirastoa liitteessä VIII olevan 
6.2 kohdan ja liitteessä IX olevan 
3.6 kohdan mukaisesti.

Mikäli kyse on sellaisista lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävistä laitteista, joiden 
osalta on 78 artiklan mukaisesti nimetty 
vertailulaboratorio, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan ilmoitetun laitoksen on 
pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 
todentamaan, että laite on sovellettavien 
yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 
kun sellaiset ovat saatavilla.

Or. en
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Perustelu

Muutetaan lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien laitteiden osalta menettelyä siten, että 
niitä kehitetään yhdessä yhteisten teknisten eritelmien kanssa Euroopan lääkeviraston ja in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta ilmoitettujen laitosten ja 
toimivaltaisten viranomaisten in vitro -diagnostiikan asiantuntijoiden kesken.

Tarkistus 261
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Luokkaan C luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia ja 
arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotannon 
laadunvarmistukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

Poiketen siitä, mitä 39 a artiklassa 
säädetään, luokkaan C luokiteltujen 
laitteiden – lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia ja arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotannon 
laadunvarmistukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 262
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli kyse on sellaisista lääkehoidon ja Mikäli kyse on sellaisista lääkehoidon ja 
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diagnostiikan yhdistävistä laitteista, joita 
on tarkoitus käyttää arvioitaessa potilaan 
soveltuvuutta tietyn lääkkeen avulla 
toteutettavaan hoitoon, ilmoitetun 
laitoksen on kuultava yhtä jäsenvaltioiden 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti 
nimeämää toimivaltaista viranomaista tai 
Euroopan lääkevirastoa liitteessä VIII 
olevan 6.2 kohdan ja liitteessä IX olevan 
3.6 kohdan mukaisesti.

diagnostiikan yhdistävistä laitteista, joiden 
osalta on 78 artiklan mukaisesti nimetty 
vertailulaboratorio, 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan ilmoitetun laitoksen on 
pyydettävä kyseistä vertailulaboratoriota 
todentamaan, että laite on sovellettavien 
yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 
kun sellaiset ovat saatavilla.

Or. en

Perustelu

Muutetaan lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien laitteiden osalta menettelyä siten, että 
niitä kehitetään yhdessä yhteisten teknisten eritelmien kanssa Euroopan lääkeviraston ja in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden osalta ilmoitettujen laitosten ja 
toimivaltaisten viranomaisten in vitro -diagnostiikan asiantuntijoiden kesken.

Tarkistus 263
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Luokkaan B luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Poiketen siitä, mitä 39 a artiklassa 
säädetään, luokkaan B luokiteltujen 
laitteiden – lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia.

Or. en

Tarkistus 264
Dagmar Roth-Behrendt

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

 Luokkaan A luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuja laitteita – valmistajien on 
vakuutettava tuotteidensa olevan 
vaatimustenmukaisia antamalla 
15 artiklassa tarkoitettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sen 
jälkeen, kun ne ovat laatineet liitteessä II 
vahvistetut tekniset asiakirjat.

Poiketen siitä, mitä 39 a artiklassa 
säädetään, luokkaan A luokiteltujen 
laitteiden – lukuun ottamatta suorituskyvyn 
arviointiin tarkoitettuja laitteita –
valmistajien on vakuutettava tuotteidensa 
olevan vaatimustenmukaisia antamalla 
15 artiklassa tarkoitettu EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus sen 
jälkeen, kun ne ovat laatineet liitteessä II 
vahvistetut tekniset asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 265
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Valmistajat voivat halutessaan soveltaa 
laitteeseen kyseistä laitetta korkeamman 
luokan laitteisiin sovellettavaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

6. Valmistajat voivat halutessaan soveltaa 
laitteeseen kyseistä laitetta korkeamman 
luokan laitteisiin sovellettavaa 
myyntilupaa tai vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyä.

Or. en

Tarkistus 266
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 9 kohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden luokkaan D luokitelluista 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä 
otettavien näytteiden näytteenottotiheys, 
jotka on lähetettävä 78 artiklan 

Poistetaan.
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mukaisesti nimetylle vertailulaboratoriolle 
liitteessä VIII olevan 5.7 kohdan ja 
liitteessä X olevan 5.1 kohdan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 267
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitettujen laitosten osallistuminen Ilmoitettujen laitosten osallistuminen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyyn

Or. en

Tarkistus 268
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista, valmistaja voi 
esittää hakemuksen valitsemalleen 
ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 
kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja laitteita varten. 
Samaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimea koskevaa hakemusta ei voi 
samanaikaisesti esittää useammalle kuin 
yhdelle ilmoitetulle laitokselle.

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista, valmistaja voi 
esittää hakemuksen valitsemalleen 
ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 
kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja laitteita varten. Jos 
valmistaja esittää hakemuksen jossakin 
toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevalle 
ilmoitetulle laitokselle kuin johon se on 
rekisteröity, valmistajan on ilmoitettava 
hakemuksesta ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kyseisen jäsenvaltion 
kansalliselle viranomaiselle. Samaa 
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vaatimustenmukaisuuden arviointitoimea 
koskevaa hakemusta ei voi samanaikaisesti 
esittää useammalle kuin yhdelle 
ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Tarkistus 269
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 270
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Artikla poistetaan.

Or. de

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden parantamiseksi täytyy erityisesti ilmoitettuja 
laitoksia vahvistaa. Tarkastelumenettelyyn liittyy vaara, että uudet, erittäin innovatiiviset 
lääkinnälliset laitteet ovat potilaan käytettävissä vasta huomattavalla viiveellä.

Tarkistus 271
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
42 artikla
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Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 272
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
42 artikla

Komission teksti Tarkistus

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 273
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan D luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan D luokiteltuja 
laitteita ja luokkaan C luokiteltuja 
laitteita, jotka täyttävät 2 artiklan 
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arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 17.3 kohdassa 
tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 
24 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

12 a kohdassa esitetyn uutuuden 
määritelmän, koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 17.3 kohdassa 
tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 
24 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

Or. en

Tarkistus 274
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten liitteiden VIII, IX 
ja X mukaisesti antamien todistusten on 
oltava laadittu sen jäsenvaltion 
määrittelemällä unionin virallisella 
kielellä, johon ilmoitettu laitos on 
sijoittautunut, tai muutoin ilmoitetun 
laitoksen hyväksymällä unionin virallisella 
kielellä. Todistusten vähimmäissisältö 
vahvistetaan liitteessä XI.

1. Ilmoitettujen laitosten liitteiden VIII, IX 
ja X mukaisesti antamien todistusten on 
oltava laadittu ilmoitetun laitoksen 
hyväksymällä unionin virallisella kielellä. 
Todistusten vähimmäissisältö vahvistetaan 
liitteessä XI.

Or. cs

Tarkistus 275
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jos valmistaja irtisanoo yhden 
ilmoitetun laitoksen kanssa tehdyn 
sopimuksen ja tekee toisen ilmoitetun 
laitoksen kanssa sopimuksen saman 
laitteen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista, ilmoitetun laitoksen 
muuttamiseen sovellettavat 
yksityiskohtaiset säännöt on määriteltävä 
selkeästi valmistajan, tehtävästä poistuvan 
ilmoitetun laitoksen ja tehtävään astuvan 
ilmoitetun laitoksen välisessä 
sopimuksessa. Tässä sopimuksessa on 
käsiteltävä ainakin seuraavat seikat:

1. Kun valmistaja päättää irtisanoa yhden 
ilmoitetun laitoksen kanssa tehdyn 
sopimuksen ja tekee toisen ilmoitetun 
laitoksen kanssa sopimuksen saman 
laitteen vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista, sen on ilmoitettava 
muutoksesta ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.
Ilmoitetun laitoksen muuttamiseen 
sovellettavat yksityiskohtaiset säännöt on 
määriteltävä selkeästi valmistajan, 
tehtävästä poistuvan ilmoitetun laitoksen ja 
tehtävään astuvan ilmoitetun laitoksen 
välisessä sopimuksessa. Tässä 
sopimuksessa on käsiteltävä ainakin 
seuraavat seikat:

Or. en

Tarkistus 276
Jolanta Emilia Hibner

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion pyynnöstä ja silloin, kun 
se on kansanterveyden tai 
potilasturvallisuuden kannalta tarpeellista 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
laajentaa jäsenvaltion 1 kohdan 
mukaisesti myöntämän luvan 
voimassaoloa unionin alueelle ennalta 
määrätyksi ajanjaksoksi ja vahvistaa 
ehdot laitteen markkinoille saattamiselle 
tai käyttöönotolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.
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Komissio hyväksyy noudattaen 84 artiklan 
4 kohdassa tarkoitettua menettelyä 
välittömästi sovellettavia 
täytäntöönpanosäädöksiä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, 
joka liittyy ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen.

Or. pl

Perustelu

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 
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.

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

Tarkistus 277
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
VI luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VI luku V luku
Kliininen tutkimusnäyttö Kliininen tutkimusnäyttö

Or. en

Tarkistus 278
Dagmar Roth-Behrendt

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

b) tarkistetaan, että laitteilla saadaan 
aikaan suunnitelman mukaiset hyödyt 
potilaalle sellaisina kuin valmistaja on ne 
määritellyt;

b) tarkistetaan laitteen kliininen 
turvallisuus ja tehokkuus sekä
suunnitelman mukaiset hyödyt potilaalle, 
kun laitetta käytetään suunniteltuun 
tarkoitukseen kohderyhmässä 
käyttöohjeiden mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 279
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan 48 a artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

Or. en

Tarkistus 280
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
48 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a artikla
Eettisen komitean osallistuminen
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1. Lupa kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen voidaan myöntää vain, jos 
riippumaton eettinen komitea on aiemmin 
antanut kyseisestä suorituskykyä 
koskevasta tutkimuksesta myönteisen 
lausunnon.
2. Eettisen komitean lausunnossa on 
käsiteltävä erityisesti lääketieteellistä 
oikeutusta, kliinistä suoristuskykyä 
koskevaan tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien suostumusta, jonka he ovat 
antaneet saatuaan kaikki kliinistä 
suorituskykyä koskevaa tutkimusta 
koskevat tiedot, sekä tutkijoiden ja 
tutkimustilojen ja -laitteiden 
soveltuvuutta.
3. Eettisen komitean on varmistettava, että 
kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan.
4. Se on riippumaton tutkijasta, 
toimeksiantajasta ja muusta mahdollisesta 
sopimattomasta vaikutuksesta. Se toimii 
sen maan tai niiden maiden lakien ja 
asetusten mukaisesti, jossa tutkimus on 
tarkoitus tehdä, ja sen on noudatettava 
kaikkia asiaankuuluvia kansainvälisiä 
normeja ja standardeja.
5. Eettiseen komiteaan kuuluu selkeästi 
määritelty määrä jäseniä ja varajäseniä, 
joiden joukossa on terveydenhuollon 
ammattihenkilöitä, maallikoita ja 
vähintään yksi kokenut ja osaava potilas 
tai potilaan edustaja, joilla on yhdessä 
tarvittava pätevyys ja kokemus ehdotetun 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tieteellisten lääketieteellisten 
ja eettisten näkökohtien tarkastelemiseksi 
ja arvioimiseksi.
6. Jäsenvaltioiden on tehtävä tarvittavat 
toimet eettisten komiteoiden 
perustamiseksi, jos sellaisia ei vielä ole, ja 
helpotettava niiden työtä.
Jäsenvaltioiden on julkaistava eettisten 
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komiteoiden jäsenten ja varajäsenten 
määrä, nimet ja ammatit ja ilmoitettava 
komissiolle eettisten komiteoiden 
kokoonpano sekä niiden työn 
alkamisajankohta.

Or. en

Tarkistus 281
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 
hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on kuuden päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus tämän 
asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö 
hakemus vaaditut asiakirjat.

Kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 
hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on kymmenen päivän kuluessa 
hakemuksen vastaanottamisesta 
ilmoitettava toimeksiantajalle, kuuluuko 
kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 
tämän asetuksen soveltamisalaan ja 
sisältääkö hakemus vaaditut asiakirjat.

Or. en

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

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

Komission teksti Tarkistus

Kun kyse on useammasta kuin yhdestä 
jäsenvaltiosta, jos on erimielisyyttä 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen hyväksymisestä, kyseisten 
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jäsenvaltioiden on pyrittävä pääsemään 
sopimukseen. Jos sopimukseen ei päästä, 
Euroopan komissio päättää asiasta 
kuultuaan kyseisiä jäsenvaltioita ja 
tarvittaessa Euroopan lääkeviraston 
neuvojen mukaan.

Or. en

Perustelu

Raportoivan jäsenvaltion päätös on muita jäsenvaltioita sitova. Raportoiva jäsenvaltio 
saattaa kannattaa kliinistä suorituskykyä koskevaa tutkimusta, vaikka osallistuvien 
jäsenvaltioiden enemmistön viranomaiset ja eettiset komiteat olisivat eri mieltä. Vaikka 
viranomaiset ja eettiset komiteat pyrkivät yhdessä sopimukseen, on oltava mahdollisuus 
ratkaista ristiriidat. Komissio on vastuussa parlamentille ja neuvostolle, joten sillä on 
raportoivaa jäsenvaltioita paremmat valtuudet tehdä tällainen päätös.

Tarkistus 283
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli jäsenvaltio katsoo, että 
hakemuksen kohteena oleva kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus ei kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan tai että 
hakemus on puutteellinen, sen on 
ilmoitettava tästä toimeksiantajalle ja 
annettava toimeksiantajalle enintään 
kuuden päivän määräaika selvitysten 
antamiseksi ja hakemuksen 
täydentämiseksi.

Mikäli jäsenvaltio katsoo, että hakemuksen 
kohteena oleva kliinistä suorituskykyä 
koskeva tutkimus ei kuulu tämän asetuksen 
soveltamisalaan tai että hakemus on 
puutteellinen, sen on ilmoitettava tästä 
toimeksiantajalle ja annettava 
toimeksiantajalle enintään kymmenen 
päivän määräaika selvitysten antamiseksi 
ja hakemuksen täydentämiseksi.

Or. en

Tarkistus 284
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta – 3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

 Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti kolmen päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan ja 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat.

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti viiden päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen katsotaan kuuluvan 
tämän asetuksen soveltamisalaan ja 
hakemuksen katsotaan sisältävän vaaditut 
asiakirjat.

Or. en

Tarkistus 285
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 35 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

c) 60 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

Or. en

Tarkistus 286
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – g a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

g a) tutkimusmenettely, osallistuvat 
tutkittavat sekä tutkimuksen päämäärä.
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Or. en

Tarkistus 287
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päätyttyä toimeksiantaja on 
vietävä 51 artiklassa tarkoitettuun 
sähköiseen järjestelmään tiivistelmä 
tutkimustuloksista muodossa, joka on 
helposti maallikon ymmärrettävissä.

Or. en

Tarkistus 288
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3. Tietojen on oltava yleisön saatavilla 
51 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta, elleivät kaikki nämä 
tiedot tai osa näistä tiedoista ole 
luottamuksellisia jonkin seuraavassa 
mainitun syyn perusteella:

3. Tietojen on oltava täysin yleisön 
saatavilla 51 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 289
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta
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Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) henkilötietojen suoja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Henkilötietojen suoja varmistetaan jo 4 kohdassa, jonka mukaan ”Kliinistä suorituskykyä 
koskeviin tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien henkilötietoja ei saa julkaista”.

Tarkistus 290
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja,

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tietokannan on oltava julkinen, jotta voidaan varmistaa todellinen avoimuus ja se, että 
riippumattomat tutkijat voivat tehdä satunnaistettuja suorituskykyä koskevia tutkimuksia ja 
meta-analyysejä.

Tarkistus 291
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen Poistetaan.
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suoja,

Or. en

Tarkistus 292
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) jäsenvaltioiden toteuttama kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
suorittamista koskeva tehokas valvonta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Suorituskykyä koskevien tutkimusten tehokkaan valvonnan on oltava avointa ja julkista.

Tarkistus 293
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän ja hallinnoi kyseistä 
järjestelmää, jonka avulla luodaan 
49 artiklan 1 kohdassa tarkoitetut 
yksittäiset tunnistenumerot kliinistä 
suorituskykyä koskeville 
interventiotutkimuksille ja muille kliinistä 
suorituskykyä koskeville tutkimuksille, 
joihin sisältyy tutkittaviin kohdistuvia 
riskejä, sekä kootaan ja käsitellään 
seuraavia tietoja:

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän ja hallinnoi kyseistä 
järjestelmää kliinistä suorituskykyä 
koskeville interventiotutkimuksille ja 
muille kliinistä suorituskykyä koskeville 
tutkimuksille, joihin sisältyy tutkittaviin 
kohdistuvia riskejä. Tietokannan 
olemassaolo tarjoaa yleisölle 
mahdollisuuden etsiä tiettyjä 
suorituskykyä koskevia tutkimuksia, ja 
kansalaiset ja ammattilaiset voivat tehdä 
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tietoon perustuvia päätöksiä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuista laitteista. 
Tämän varmistamiseksi sähköisellä 
järjestelmällä luodaan 49 artiklan 
1 kohdassa tarkoitetut yksittäiset 
tunnistenumerot kliinistä suorituskykyä 
koskeville tutkimuksille, sekä kootaan ja 
käsitellään seuraavia tietoja:

Or. en

Perustelu

Tietokanta on perustettava, jotta sekä kansalaiset, lääkärit että riippumattomat tutkijat saavat 
tietoa, jonka pohjalta voivat tehdä tietoon perustuvia päätöksiä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen laitteiden käytöstä.

Tarkistus 294
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 1 kohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) 56 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
toimeksiantajien toimittamat kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimusraportit;

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että kliinistä suorituskykyä koskevien tutkimusten tutkimusraporttien on 
oltava yleisön ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla. Tarkistuksilla varmistetaan 
tietynasteinen johdonmukaisuus lääkkeitä koskevien kliinisten lääketutkimusten alan 
neuvottelutuloksen kanssa.

Tarkistus 295
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 
mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa ainoastaan
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 
mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Komissio varmistaa 
myös, että terveydenhuollon 
ammattilaisilla on pääsy sähköiseen 
järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 296
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 
mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 50 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa ainoastaan
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o [Ref. of future 
Regulation on clinical trials] […] artiklan 
mukaisesti perustetun ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Sähköiseen järjestelmään koottavat
ja siinä käsiteltävät tiedot on saatettava
jäsenvaltioiden ja komission saataville, ja 
komissio varmistaa, että myös 
terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
potilailla on pääsy sähköiseen 
järjestelmään.
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Or. en

Tarkistus 297
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Kaikki sähköisessä järjestelmässä 
olevat tiettyä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettua lääkinnällistä laitetta 
koskevat tiedot on perustellusta pyynnöstä 
annettava niitä pyytäneelle taholle, paitsi 
jos kaikkien tietojen tai niiden osan 
luottamuksellisuus on perusteltua jostakin 
seuraavista syistä:
a) henkilötietojen suoja asetuksen (EY) 
N:o 45/2001 mukaisesti;
b) kaupallisesti arkaluonteisten tietojen 
suoja;
c) jäsenvaltioiden toteuttama kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
suorittamista koskeva tehokas valvonta.

Or. en

Tarkistus 298
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
54 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 
se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen huomattavaa 
muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 
jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 

1. Mikäli jäsenvaltio on kieltänyt, 
keskeyttänyt tai lopettanut kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen, jos 
se on vaatinut kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen huomattavaa 
muutosta tai tilapäistä keskeyttämistä tai 
jos toimeksiantaja on ilmoittanut sille 
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kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden vuoksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään ja siihen 
johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 51 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen ennenaikaisesta lopettamisesta 
turvallisuussyiden tai tehokkuuteen 
liittyvien syiden vuoksi, jäsenvaltion on 
ilmoitettava päätöksestään ja päätökseen 
johtaneista syistä kaikille jäsenvaltioille ja 
komissiolle 51 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 299
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 
keskeyttänyt kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen turvallisuussyiden 
vuoksi, tämän on tiedotettava asiasta 
asianomaisille jäsenvaltioille 15 päivän 
kuluessa tilapäisestä keskeyttämisestä.

1. Jos toimeksiantaja on tilapäisesti 
keskeyttänyt kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen turvallisuussyiden 
tai tehokkuuteen liittyvien syiden vuoksi, 
tämän on tiedotettava asiasta 
asianomaisille jäsenvaltioille 15 päivän 
kuluessa tilapäisestä keskeyttämisestä.

Or. en

Tarkistus 300
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 
jäsenvaltioihin liittyvän kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
päättymisestä ja esitettävä perusteet, jos 
kyse on ennenaikaisesta lopettamisesta. 
Ilmoitus on tehtävä 15 päivän kuluessa 

Toimeksiantajan on ilmoitettava kaikille 
asianomaisille jäsenvaltioille kyseisiin 
jäsenvaltioihin liittyvän kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
päättymisestä ja esitettävä perusteet, jos 
kyse on ennenaikaisesta lopettamisesta, 
jotta kaikki jäsenvaltiot voivat tiedottaa 
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jäsenvaltioon liittyvän kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
päättymisestä.

kyseisen kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tuloksista samanlaisia 
kliinistä suorituskykyä koskevia 
tutkimuksia unionissa samanaikaisesti 
suorittaville toimeksiantajille. Ilmoitus on 
tehtävä 15 päivän kuluessa jäsenvaltioon 
liittyvän kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päättymisestä.

Or. en

Tarkistus 301
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen päättymisestä 
kokonaisuudessaan. Ilmoitus on tehtävä 
15 päivän kuluessa kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen päättymisestä 
kokonaisuudessaan.

Jos tutkimus suoritetaan useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa, toimeksiantajan on 
ilmoitettava kaikille asianomaisille 
jäsenvaltioille kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen päättymisestä 
kokonaisuudessaan. Kaikille jäsenvaltioille 
on myös ilmoitettava syyt kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
ennenaikaiseen lopettamiseen niin, että 
jäsenvaltiot voivat ilmoittaa kyseisen 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tuloksista toimeksiantajille, 
jotka suorittavat samanlaisia kliinistä 
suorituskykyä koskevia tutkimuksia 
samanaikaisesti unionissa. Ilmoitus on 
tehtävä 15 päivän kuluessa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
päättymisestä kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 302
Rebecca Taylor



PE510.755v01-00 60/113 AM\936067FI.doc

FI

Ehdotus asetukseksi
55 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päättymisestä toimitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille tiivistelmä 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tuloksista liitteessä XII olevan 
A osan 2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XII olevan A osan 
2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen päättymisestä toimitettava 
asianomaisille jäsenvaltioille kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen
tulokset liitteessä XII olevan A osan 
2.3.3 kohdassa tarkoitetun kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XII olevan A osan 
2.3.2 kohdassa tarkoitetussa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
tutkimussuunnitelmassa on tarkennettava 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

Or. en

Perustelu

Vaikka kliinisen tutkimuksen tutkimusraportti on eräänlainen tiivistelmä, on tärkeää, että 
valmistajat ymmärtävät, että tämä raportti on osa yleisön saatavilla olevia tietoja.

Tarkistus 303
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
56 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 
hakemuksessa ehdotettava yhtä 
asianomaisista jäsenvaltioista 
koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Jos kyseinen 

2. Toimeksiantajan on tässä keskitetyssä 
hakemuksessa ehdotettava yhtä 
asianomaisista jäsenvaltioista 
koordinoivaksi jäsenvaltioksi. Raportoiva 
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jäsenvaltio ei halua ryhtyä koordinoivaksi 
jäsenvaltioksi, sen on kuuden päivän 
kuluessa keskitetyn hakemuksen 
toimittamisesta sovittava toisen 
jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä toinen 
jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 
ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 
toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 
on toimittava koordinoivana jäsenvaltiona. 
Jos jostakin muusta kuin toimeksiantajan 
ehdottamasta jäsenvaltiosta tulee 
koordinoiva jäsenvaltio, 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut määräajat alkavat 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
jäsenvaltio hyväksyy tehtävän.

jäsenvaltio valitaan niiden asianomaisten 
jäsenvaltioiden joukosta, joissa suurin osa 
kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen osallistuvista tutkittavista 
asuu. Jos kyseinen jäsenvaltio ei halua 
ryhtyä koordinoivaksi jäsenvaltioksi, sen 
on kuuden päivän kuluessa keskitetyn 
hakemuksen toimittamisesta sovittava 
toisen jäsenvaltion kanssa siitä, että tämä 
toinen jäsenvaltio toimii koordinoivana 
jäsenvaltiona. Jos yksikään jäsenvaltioista 
ei suostu koordinoivaksi jäsenvaltioksi, 
toimeksiantajan ehdottaman jäsenvaltion 
on toimittava koordinoivana jäsenvaltiona. 
Jos jostakin muusta kuin toimeksiantajan 
ehdottamasta jäsenvaltiosta tulee 
koordinoiva jäsenvaltio, 49 artiklan 
2 kohdassa tarkoitetut määräajat alkavat 
sitä päivää seuraavana päivänä, jona 
jäsenvaltio hyväksyy tehtävän.

Or. en

Tarkistus 304
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

a) vakava haittatapahtuma, jolla on syy-
seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuun laitteeseen, 
vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 
tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 
kohtuudella mahdollinen;

a) haittatapahtuma, jolla on syy-
seuraussuhde suorituskyvyn arviointiin 
tarkoitettuun laitteeseen, 
vertailukohteeseen tai tutkimusmenettelyyn 
tai jossa tällainen syy-seuraussuhde on 
kohtuudella mahdollinen;

Or. en

Tarkistus 305
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
VII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VII luku VIII luku
 Vaaratilannejärjestelmä ja 
markkinavalvonta

Vaaratilannejärjestelmä ja 
markkinavalvonta

Or. en

Tarkistus 306
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 
vaaratilanteet;

a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat 
vaaratilanteet sekä niiden päivämäärä ja 
paikka; valmistajan on ilmoitettava myös 
tiedot tapaukseen osallisina olleista 
potilaista tai käyttäjistä ja 
terveydenhuollon ammattilaisista, jos 
tiedot ovat saatavissa;

Or. en

Tarkistus 307
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat
vaaratilanteet;

a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät 
vaaratilanteet;

Or. en
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Tarkistus 308
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet kohdennetut 
tiedotuskampanjat mukaan lukien
rohkaistakseen terveydenhuollon 
ammattilaisia, käyttäjiä ja potilaita 
raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on ilmoitettava kyseisen laitteen 
valmistajalle viipymättä. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jos jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen toteaa, että ensimmäisen 
alakohdan mukaisesti saadut raportit 
liittyvät vakavaan vaaratilanteeseen, sen 
on ilmoitettava näistä raporteista 60 
artiklassa tarkoitetussa sähköisessä 
järjestelmässä viipymättä, ellei valmistaja 
ole jo raportoinut samasta 
vaaratilanteesta.

Or. en

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

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

 Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, myös 
lääkäreitä ja farmaseutteja, käyttäjiä ja 
potilaita raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen laitteen 
valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta. 
Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös edustaa lääketurvadirektiivissä omaksuttua lähestymistapaa.

Tarkistus 310
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Epäillyistä vakavista vaaratilanteista 
ilmoittamisessa otetaan huomioon, onko 
osat tai komponentit korvattu 19 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten pitäisi voida osien tai komponenttien korvaamisesta 
ilmoittamisen perusteella määrittää nopeasti osien tai komponenttien korvaamisesta johtuvat 
ongelmat.
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Tarkistus 311
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Komissio kehittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa ja asianomaisia 
kumppaneita kuullen potilas- ja 
kuluttajajärjestöt mukaan lukien 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat ilmoittaa sähköisesti ja 
ei-sähköisesti vakavista vaaratilanteista.

Or. en

Tarkistus 312
Rebecca Taylor, Marina Yannakoudakis

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

Komission teksti Tarkistus

f a) toimivaltaisten viranomaisten raportit 
vakavista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä, jotka on toteutettu 
4 artiklan 4 kohdassa tarkoitettuja 
laitteita käyttävissä terveysalan laitoksissa

Or. en

Perustelu

Yhdessä terveysalan laitoksessa valmistettuja ja käytettyjä laitteita koskevaan sisäiseen 
poikkeukseen pitäisi soveltaa raportointivaatimuksia. Euroopan komissio hyötyy näiden 
tietojen saatavuudesta tarkistaessaan tämän alan lainsäädäntöä tulevaisuudessa.
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Tarkistus 313
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville.

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville. Komissio laatii joka 
kuudes kuukausi yhteistyössä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa katsauksen 
näistä tiedoista yleisölle ja 
terveydenhoidon ammattilaisille. Nämä 
tiedot ovat saatavilla 25 artiklassa 
tarkoitetussa eurooppalaisessa 
tietopankissa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 314
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville.

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission, viraston, 
ilmoitettujen laitosten ja terveydenhuollon 
ammattilaisten saataville.
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Or. en

Tarkistus 315
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
60 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että
terveydenhuollon ammattilaisilla ja
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa.

3. Komissio varmistaa, että yleisöllä on 
pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa. Se varmistaa 
erityisesti, että jos pyydetään tiettyä in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta koskevia tietoja, 
tiedot annetaan viipymättä ja viimeistään 
15 päivän kuluessa.

Or. en

Tarkistus 316
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Mikäli toimivaltainen viranomainen 
toteaa 59 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastaanotettujen raporttien osalta, että 
tiedot koskevat vakavaa vaaratilannetta, 
sen on viipymättä ilmoitettava näistä 
raporteista 60 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta, jollei 
valmistaja ole jo raportoinut samasta 
vaaratilanteesta.

Poistetaan.

Or. en



PE510.755v01-00 68/113 AM\936067FI.doc

FI

Tarkistus 317
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla. 
Komissio laatii joka kuudes kuukausi 
yhteistyössä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa katsauksen 
näistä tiedoista yleisölle ja 
terveydenhoidon ammattilaisille. Nämä 
tiedot ovat saatavilla 25 artiklassa 
tarkoitetussa eurooppalaisessa 
tietopankissa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 318
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden, komission, viraston sekä 
terveydenhuollon ammattilaisten
saatavilla. Komissio varmistaa myös, että 
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yleisöllä on pääsy sähköiseen 
järjestelmään asianmukaisessa 
laajuudessa. Se varmistaa erityisesti, että 
jos pyydetään tiettyä in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettua 
lääkinnällistä laitetta koskevia tietoja, 
tiedot annetaan viipymättä ja viimeistään 
15 päivän kuluessa.

Or. en

Tarkistus 319
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
VIII luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

VIII luku IX luku
 Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, EU:n 
vertailulaboratoriot, laiterekisterit

Jäsenvaltioiden välinen yhteistyö, 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä, EU:n 
vertailulaboratoriot, laiterekisterit

Or. en

Tarkistus 320
Dagmar Roth-Behrendt

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

Komission teksti Tarkistus

a a) tutkia sellaisia kysymyksiä, jotka 
liittyvät vastavuoroista tunnistamista 
koskevaan menettelyyn 39 e artiklan 
säännösten mukaisesti;

Or. en
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Tarkistus 321
Rebecca Taylor

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

Komission teksti Tarkistus

a a) valvoa 39 artiklassa tarkoitettua 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmää;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi valvoa ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmä, jotta 
osallistumisvaatimusten noudattaminen voidaan taata ja jotta niille voidaan tiedottaa 
paremmin ilmoitettujen laitosten tilasta koko EU:ssa.

Tarkistus 322
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien
tarkasteluun 42 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 323
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 

Poistetaan.



AM\936067FI.doc 71/113 PE510.755v01-00

FI

tarkasteluun 42 artiklan nojalla;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 324
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) toimia välitysfoorumina ilmoitettujen 
laitosten pätevyyttä koskevaa IV lukua 
koskevissa kiistoissa.

Or. en

Perustelu

Yhteisen arviointiryhmän ja koordinointiryhmän pitäisi valvoa tehokkaasti ilmoitettujen 
laitosten työtä. Ilmoitetun laitoksen määräaikaisen peruuttamisen kumoamista koskevan 
mahdollisuuden antaminen koordinointiryhmälle lisää niiden valvontaa.

Tarkistus 325
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 
pyritään varmistamaan tämän asetuksen 
tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, 
etenkin ilmoitettujen laitosten 
nimeämisen ja valvonnan, yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
soveltamisen sekä sen osalta, miten 
valmistajat suorittavat kliinisen 

c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 
pyritään varmistamaan tämän asetuksen 
tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano;
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arvioinnin ja ilmoitetut laitokset 
arvioinnin;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 326
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

d a) tukea komissiota vaaratilannetietoja 
ja markkinavalvontatoimia koskevan 
katsauksen antamisessa, mukaan lukien 
kaikki toteutetut ennaltaehkäisevät 
terveydensuojelutoimet, puolivuosittain. 
Nämä tiedot ovat saatavilla 75 artiklassa 
tarkoitetussa eurooppalaisessa 
tietopankissa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 327
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – e alakohta



AM\936067FI.doc 73/113 PE510.755v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

e) antaa komissiolle tämän pyynnöstä 
neuvoja ja apua tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 
arvioinnissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 328
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) edistää in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettuihin lääkinnällisiin laitteisiin 
liittyviä yhdenmukaistettuja 
hallintokäytänteitä jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 329
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

f a) valvoa jatkuvasti teknistä edistystä 
erityisesti implantoitavien laitteiden alalla 
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ja arvioida, ovatko tässä asetuksessa 
tarkoitetut turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevat olennaiset vaatimukset riittäviä 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden 
ja suorituskyvyn takaamiseksi, ja 
määrittää liitteen I tarvittavat muutokset;
f b) laatia ohjeet tiettyjen lääkinnällisten
laitteiden kliinisille tutkimuksille;
f c) edistää lääkinnällisiä laitteita 
koskevien standardien kehittämistä;
f d) edistää yhteisten teknisten eritelmien 
kehittämistä;
f e) kehittää ja pitää yllä Euroopan 
markkinavalvontaohjelman kehystä;
f f) laatia laadunhallintajärjestelmän 
vähimmäisvaatimukset kansallisille 
markkinavalvontaviranomaisille;
f g) järjestää yhteisiä 
markkinavalvontahankkeita ja yhteisiä 
testaushankkeita;
f h) järjestää markkinavalvonnasta, 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta ja kliinisistä tutkimuksista 
vastaavien kansallisten virkailijoiden 
koulutusohjelmia ja vaihtoja;
f i) järjestää tiedotuskampanjoita ja 
yhteisiä vierailuohjelmia;
 f j) antaa lausunto liitteessä VII 
esitettyjen luokitteluperusteiden 
soveltamisesta tiettyyn laitteeseen tai 
laiteluokkaan tai laiteryhmään 
41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kuuden 
kuukauden kuluessa;
f k) esittää komissiolle pyyntö laitteen tai 
laiteluokan tai laiteryhmän luokittelua 
koskevasta lausunnosta 41 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen toimivalta pitäisi siksi kuvata 



AM\936067FI.doc 75/113 PE510.755v01-00

FI

yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 330
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
77 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

77 a artikla
Neuvoa-antava komitea

Asetuksen (EU) [viite tulevaan asetukseen 
lääkinnällisistä laitteista] 78 a artiklassa 
määritettyjen ehtojen ja edellytysten 
mukaisesti perustettu neuvoa-antava 
komitea suorittaa sille tässä asetuksessa 
osoitetut tehtävät.

Or. en

Tarkistus 331
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suorittaa asianmukaiset testit
valmistetuista luokan D laitteista tai 
luokan D laite-eristä otetuille näytteille, 
kuten liitteessä VIII olevassa 5.7 kohdassa 
ja liitteessä X olevassa 5.1 kohdassa 
säädetään;

b) suorittaa asianmukaiset laboratoriotestit
valmistetuista luokan D laitteista tai 
luokan D laite-eristä otetuille näytteille, 
kuten liitteessä VIII olevassa 5.7 kohdassa 
ja liitteessä X olevassa 5.1 kohdassa 
säädetään;

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että kyse on laboratoriotestauksesta eikä vain ”asiakirjatestistä”.
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Tarkistus 332
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) suorittaa asianmukaiset testit 
valmistetuista luokan D laitteista tai 
luokan D laite-eristä otetuille näytteille, 
kuten liitteessä VIII olevassa 5.7 kohdassa 
ja liitteessä X olevassa 5.1 kohdassa 
säädetään;

b) suorittaa asianmukaiset testit 
valmistetuista luokan D laitteista otetuille 
näytteille toimivaltaisten viranomaisten 
pyynnöstä 65 artiklassa tarkoitettujen 
markkinavalvontatoimenpiteiden aikana 
kerätyille näytteille ja ilmoitettujen 
laitosten pyynnöstä liitteessä VIII olevassa 
4.4 kohdassa tarkoitettujen ennalta 
ilmoittamattomien tarkastusten aikana 
kerätyille näytteille; 

Or. en

Perustelu

Valmistajan valitsemia näytteitä koskevan erän liikkeellelaskun tarkastamisella ei 
vaikutustenarvioinnin mukaan ole käytännön arvoa potilasturvallisuuden takaamisessa. 
Näytteiden valvonta tehokkaalla testauksella markkinoilla, muualla kuin valmistajan tiloista, 
olisi kustannustehokasta eikä edellyttäisi lisäresursseja. Siirtymällä erän liikkeellelaskun 
valvonnasta ennalta ilmoittamattomaan markkinoille saattamisen jälkeiseen valvontaan 
havaittaisiin paremmin petokset, väärennökset ja vialliset tuotteet ja taattaisiin 
kustannustehokas valvontajärjestelmä.

Tarkistus 333
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

d) antaa tieteellistä neuvontaa koskien 
tiettyihin laitteisiin, laiteluokkiin tai 
laiteryhmiin liittyvää uusinta tekniikkaa;

d) antaa tieteellistä neuvontaa ja teknistä 
tukea koskien tiettyihin laitteisiin, 
laiteluokkiin tai laiteryhmiin liittyvän 
uusimman tekniikan määrittelyä;

Or. en
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Perustelu

Vertailulaboratorioiden tehtäviä koskevaa sanamuotoa parannetaan ja määritelmää 
selkeytetään.

Tarkistus 334
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

f) olla mukana kehittämässä asianmukaisia 
testaus- ja analysointimenetelmiä, joita 
sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyihin ja 
markkinavalvontaan;

f) olla mukana kehittämässä asianmukaisia 
testaus- ja analysointimenetelmiä, joita 
sovelletaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyihin, erityisesti luokan D 
laitteiden erän tarkastamiseen, ja 
markkinavalvontaan;

Or. en

Perustelu

Vertailulaboratorioiden tehtävä vastata myös luokan D IVD erän tarkastamisesta on 
kuvattava 78 artiklassa.

Tarkistus 335
Peter Liese, Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) myötävaikuttaa kansainvälisen tason
standardien kehittämiseen;

i) myötävaikuttaa yhteisten teknisten 
eritelmien ja kansainvälisten standardien 
kehittämiseen;

Or. en

Perustelu

Vertailulaboratorioilla on asianmukaista asiantuntemusta, kokemusta ja teknisiä taitoja 
yhteisten teknisten eritelmien kehittämisen edistämiseksi. Parannetaan sanamuotoa.
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Tarkistus 336
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) niillä on oltava asianmukaiset 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö, 
jolla on riittävä tietämys ja kokemus niiden 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla, joiden 
osalta ne on nimetty;

a) niillä on oltava asianmukaiset 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilöstö,
jolla on riittävä tietämys ja kokemus niiden 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden alalla, joiden 
osalta ne on nimetty;

asianmukainen asiantuntemus ja 
kokemus perustuu
– kokemukseen suuririskisten IVD-
laitteiden arvioinnista ja asiaankuuluvien 
laboratoriotestien tekemisestä;
– perusteelliseen asiantuntemukseen 
suuririskisistä in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista ja 
niihin liittyvistä tekniikoista;
– todistettuun laboratoriokokemukseen 
jollakin seuraavista aloista: testaus- tai 
kalibrointilaboratorio, valvova 
viranomainen tai laitos, luokan D 
laitteiden kansallinen vertailulaboratorio, 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden laadunvalvonta, 
IVD-laitteiden vertailumateriaalien 
kehittäminen, diagnostisten 
lääkinnällisten laitteiden kalibrointi; 
laboratoriot tai veripankit, joissa 
arvioidaan ja käytetään kokeellisesti 
suuririskisiä IVD-laitteita tai soveltuvin 
osin valmistetaan niitä sisäisesti;
– asiantuntemukseen ja kokemukseen 
IVD-laitteiden tuote- ja erätestauksesta, 
laaduntarkistuksista, suunnittelusta, 
valmistuksesta ja käytöstä;
– tietämykseen potilaiden, heidän 
kumppaniensa ja veri-/elin-
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/kudoslahjoitusten ja -valmisteiden 
saajien terveysriskeistä, jotka liittyvät 
suuririskisten IVD-laitteiden käyttöön ja 
erityisesti toimintahäiriöihin;
– tietämykseen tästä asetuksesta ja 
sovellettavista laeista, säännöistä ja 
ohjeista, tietämykseen yhteisistä teknisistä 
eritelmistä, sovellettavista 
yhdenmukaistetuista standardeista, 
tuotekohtaisista vaatimuksista ja asiaan 
liittyvistä ohjeasiakirjoista;
– osallistumiseen kansainvälisten tai 
kansallisten järjestöjen laatimiin 
asiaankuuluviin ulkoisiin ja sisäisiin 
laadunarviointijärjestelmiin.

Or. en

Perustelu

Vertailulaboratorioita koskevat vaatimukset on kuvattava selkeästi.

Tarkistus 337
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Mikäli ilmoitetut laitokset tai 
jäsenvaltiot pyytävät EU:n 
vertailulaboratoriolta tieteellistä tai teknistä 
tukea tai tieteellisen lausunnon, niiden 
voidaan edellyttää maksavan maksuja, 
joilla katetaan pyydetyn tehtävän 
suorittamisesta kyseiselle laboratoriolle 
aiheutuvat kustannukset kokonaan tai 
osittain, ennalta määritettyjen ja avoimien 
sääntöjen ja ehtojen mukaisesti.

5. Mikäli ilmoitetut laitokset tai 
jäsenvaltiot pyytävät EU:n 
vertailulaboratoriolta tieteellistä tai teknistä 
tukea tai tieteellisen lausunnon, niiden 
edellytetään maksavan maksuja, joilla 
katetaan pyydetyn tehtävän suorittamisesta 
kyseiselle laboratoriolle aiheutuvat 
kustannukset kokonaan, ennalta 
määritettyjen ja avoimien sääntöjen ja 
ehtojen mukaisesti.

Or. en
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Perustelu

Maksujen on katettava kustannukset kokonaan, jotta kilpailuhäiriöt vertailulaboratorioiden 
välillä voidaan välttää.

Tarkistus 338
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
79 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen rekisterien perustamista
tietyille laitetyypeille, jotta voidaan koota 
markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia. 
Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 
pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
taatakseen rekisterien perustamisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuille 
laitteille, jotta voidaan koota markkinoille 
saattamisen jälkeisiä laitteiden käyttöön 
liittyviä kokemuksia. Luokkia C ja D 
varten on perustettava järjestelmällisesti 
rekisterit. Tällaiset rekisterit edistävät 
laitteiden pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Or. en

Tarkistus 339
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
IX luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

IX luku X luku
 Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 
seuraamukset

Luottamuksellisuus, tietosuoja, rahoitus, 
seuraamukset

Or. en
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Tarkistus 340
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksujen taso 
asetetaan avoimesti ja 
kustannusvastaavuuden periaatteiden 
pohjalta. Niiden on tiedotettava maksujen 
rakenteesta ja tasosta komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vähintään kolme kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksujen taso on 
vertailukelpoinen ja että se asetetaan 
avoimesti ja kustannusvastaavuuden 
periaatteiden pohjalta. Niiden on
tiedotettava maksujen rakenteesta ja tasosta 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
vähintään kolme kuukautta ennen niiden 
hyväksymistä.

Or. en

Tarkistus 341
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [3 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön ja että ne ovat riittävän 
varoittavia. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [3 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.
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Or. en

Tarkistus 342
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

 Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [3 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Seuraamuksen varoittavuus määritetään 
säännösten rikkomisen seurauksena 
saadun hyödyn perusteella.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään [3 
kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Or. es

Perustelu

Jotta petollisesta toiminnasta annettava varoittava seuraamus olisi tehokas, sen on oltava 
selvästi suurempi kuin se hyöty, jonka valmistaja on saanut säännösten rikkomisen tai 
petoksen seurauksena.

Tarkistus 343
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
X luku – otsikko



AM\936067FI.doc 83/113 PE510.755v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

X luku XI Luku

Loppusäännökset Loppusäännökset

Or. en

Tarkistus 344
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sitä sovelletaan [viiden vuoden kuluttua 
sen voimaantulosta].

2. Sitä sovelletaan [kolmen vuoden
kuluttua sen voimaantulosta].

Or. en

Tarkistus 345
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 6 kohta – 6.1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) kliininen suorituskyky, kuten 
diagnostinen herkkyys, diagnostinen 
spesifisyys, positiivinen ja negatiivinen 
ennustearvo, uskottavuussuhde, 
tutkittavalle parametrille altistuneissa tai 
sen suhteen positiivisissa populaatioissa.

b) kliininen suorituskyky, mukaan lukien 
kliinisen validiteetin mittaukset, kuten 
diagnostinen herkkyys, diagnostinen 
spesifisyys, positiivinen ja negatiivinen 
ennustearvo, uskottavuussuhde, 
tutkittavalle parametrille altistuneissa tai 
sen suhteen positiivisissa populaatioissa ja 
tarvittaessa kliinistä hyötyä koskevat 
mittaukset. Lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävissä testeissä vaaditaan todisteet 
laitteen kliinisestä hyödyllisyydestä 
aiotussa käyttötarkoituksessa (sellaisten 
potilaiden valinta, joilla on aiemmin 
diagnosoitu sairaus tai alttius, joka sopii 
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kohdehoitoon). Lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävissä testeissä 
valmistajan on toimitettava kliinistä 
tutkimusnäyttöä mahdollisen positiivisen 
tai negatiivisen testin vaikutuksesta 1) 
potilaan hoitoon; ja 2) terveydellisiin 
tuloksiin, kun sitä käytetään 
kohdennetusti ilmoitetussa 
hoitotoimenpiteessä.

Or. en

Tarkistus 346
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

7.3. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin hyvin kuin se on mahdollista. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä syöpää 
aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin tai 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin 
aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti, sekä 
aineisiin, joilla on hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia ja joiden osalta 
on tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä 
ja rajoituksia koskevan, 18 päivänä 
joulukuuta 2006 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 

7.3. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin hyvin kuin se on mahdollista. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä syöpää 
aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin tai 
lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin 
aineiden ja seosten luokituksesta, 
merkinnöistä ja pakkaamisesta sekä 
direktiivien 67/548/ETY ja 1999/45/EY 
muuttamisesta ja kumoamisesta ja 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006 
muuttamisesta 16 päivänä joulukuuta 2008 
annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EY) N:o 1272/2008 
liitteessä VI olevan 3 osan mukaisesti, sekä 
aineisiin, joilla on hormonitoimintaa 
häiritseviä ominaisuuksia ja joiden osalta 
on tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten 
terveyteen.
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N:o 1907/2006(REACH) 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa rajoitetaan erityistä huomiota, joka pitäisi kiinnittää REACH-asetuksessa 
määritettyihin hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin. Se on liian ahdas näkökulma. 
Esimerkiksi komission tulevat kriteerit hormonitoimintaa häiritsevistä aineista pitäisi myös 
ottaa huomioon.

Tarkistus 347
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 16 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

16 a. Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetut laitteet auttavat kuluttajia 
saamaan tietoa terveydestään. 
Asianmukaisen neuvonnan puute itse 
suoritettavaan testaukseen tarkoitetuista 
laitteista, kuten näytteiden keräämisestä, 
tulosten lukemisesta ja tulkinnasta, voi 
johtaa kuitenkin traumaattisiin 
tapahtumiin ja vahingoittaa käyttäjiä. 
Jäsenvaltioiden olisi siksi varmistettava 
asianmukainen neuvonta, jonka 
suorittavat sovellettavan kansallisen lain 
nojalla lääketieteellistä ammattia 
harjoittavat henkilöt, ennen sellaisten itse 
suoritettaviin testeihin tarkoitettujen 
laitteiden käyttöä, jotka on valmistettu 
kroonisten ja tarttuvien tautien testausta 
varten.

Or. en

Perustelu

Näytteidenotossa, tulosten lukemisessa ja tulkinnassa voi tapahtua väärää käsittelyä ja 
puutteellisia toimenpiteitä, kun niitä suorittavat muut kuin ammattihenkilöt. Itse suoritettavat 
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testit ovat järkeviä vain, jos ne ovat osa johdonmukaista sairauden monialaista hallintaa. 
Ilman lääkärin asianmukaista neuvontaa jotkut ihmiset saattavat luulla, että itse 
suoritettaviin testeihin tarkoitetuilla laitteilla saadut tulokset ovat tarkkoja. Asianmukaisella 
neuvonnalla voidaan myös auttaa vähentämään mahdollisia väärinkäytösriskejä, esimerkiksi 
kumppanin tai työntekijän painostusta tai pakottamista.

Tarkistus 348
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.1 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Kunkin laitteen mukana on oltava laitteen 
ja sen valmistajan tunnistustiedot sekä 
laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevat tiedot tarpeen mukaan 
ammattikäyttäjille, muillekuin
ammattikäyttäjälle ja muille henkilöille. 
Nämä tiedot voivat olla merkittyinä itse 
laitteeseen, sen pakkaukseen tai 
käyttöohjeisiin, ja niissä on otettava 
huomioon seuraavaa:

Kunkin laitteen mukana on oltava laitteen 
ja sen valmistajan tunnistustiedot sekä 
laitteen turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevat tiedot tarpeen mukaan 
ammattikäyttäjille, muille kuin
ammattikäyttäjälle ja muille henkilöille. 
Nämä tiedot voivat olla merkittyinä itse 
laitteeseen, sen pakkaukseen tai 
käyttöohjeisiin, ne on annettava saataville 
valmistajan verkkosivustolle ja niissä on 
otettava huomioon seuraavaa:

Or. en

Perustelu

Merkinnän nykyisessä määritelmässä ei oteta huomioon laboratoriossa kehitettyjä testejä. 
Kyseisillä laitteilla saatujen tulosten vastaanottajilla pitäisi olla sama pääsy merkinnässä 
oleviin tietoihin kuin muiden IVD-laitteiden käyttäjillä.

Tarkistus 349
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.2 alakohta – 1 alakohta – xv alakohta

Komission teksti Tarkistus

xv) Jos laite on tarkoitettu 
kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava. 
Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 

xv) Jos laite on tarkoitettu
kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava. 
Valmistajan on esitettävä riittävät 
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laite on kertakäyttöinen, on oltava 
yhdenmukainen kaikkialla unionissa;

todisteet siitä, ettei laitetta voida 
uudelleenkäsitellä turvallisesti.
Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 
laite on kertakäyttöinen, on oltava 
yhdenmukainen kaikkialla unionissa;

Or. en

Tarkistus 350
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.3 alakohta – 17.3.1 alakohta – ii alakohta – 2 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 
tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 
diagnosoinnin apuvälineenä);

– laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 
tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 
diagnosoinnin apuvälineenä, ennuste, 
lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistäminen);

Or. en

Tarkistus 351
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.3 alakohta – 17.3.1 alakohta – ii alakohta – 7 a 
luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävissä testeissä asiaankuuluva 
kohdeväestö ja käyttöohjeet 
asiaankuuluvan hoidon (asiaankuuluvien 
hoitojen) kanssa.

Or. en
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Tarkistus 352
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.3 alakohta – 17.3.1 alakohta – xii alakohta – 5 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– jos laite on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, 
se on ilmoitettava. Valmistajan 
ilmoituksen, jonka mukaan laite on 
kertakäyttöinen, on oltava yhdenmukainen 
kaikkialla unionissa;

– jos laite on tarkoitettu kertakäyttöiseksi, 
se on ilmoitettava. Valmistajan on 
esitettävä riittävät todisteet siitä, ettei 
laitetta voida uudelleenkäsitellä 
turvallisesti. Valmistajan ilmoituksen, 
jonka mukaan laite on kertakäyttöinen, on 
oltava yhdenmukainen kaikkialla 
unionissa;

Or. en

Tarkistus 353
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 17 kohta – 17.3 alakohta – 17.3.1 alakohta – xii alakohta – 6 
luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Jos laite on tarkoitettu käytettäväksi 
uudelleen, laitteen uutta käyttöä varten 
tarvittavia asianmukaisia menetelmiä 
koskevat tiedot, mukaan lukien puhdistus, 
desinfiointi, dekontaminaatio, 
pakkaaminen ja tarvittaessa myös validoitu 
uudelleensterilointimenetelmä. Lisäksi on 
annettava tiedot sen osoittamiseksi, milloin 
laitetta ei pidä enää käyttää uudelleen, 
esimerkiksi merkit materiaalin 
haurastumisesta tai sallittujen 
käyttökertojen enimmäismäärä.

– Jos laite on tarkoitettu käytettäväksi 
uudelleen, laitteen uutta käyttöä varten 
tarvittavia asianmukaisia menetelmiä 
koskevat tiedot, mukaan lukien puhdistus, 
desinfiointi, dekontaminaatio, 
pakkaaminen, uudelleenkäyttökertojen 
suurin sallittu määrä ja tarvittaessa myös 
validoitu uudelleensterilointimenetelmä. 
Lisäksi on annettava tiedot sen 
osoittamiseksi, milloin laitetta ei pidä enää 
käyttää uudelleen, esimerkiksi merkit 
materiaalin haurastumisesta.

Or. en
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Tarkistus 354
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.1 alakohta – c alakohta – ii alakohta

Komission teksti Tarkistus

ii) laitteen toiminta esimerkiksi seulonta, 
tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 
diagnosoinnin apuvälineenä);

ii) – laitteen toiminta (esimerkiksi seulonta, 
tarkkailu, diagnosointi tai käyttö 
diagnosoinnin apuvälineenä, ennuste, 
lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistäminen);

Or. en

Tarkistus 355
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 1.1 alakohta – c alakohta – viii a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

viii a) – lääkehoidon ja diagnostiikan 
yhdistävissä testeissä asiaankuuluva 
kohdeväestö ja käyttöohjeet 
asiaankuuluvan hoidon (asiaankuuluvien 
hoitojen) kanssa.

Or. en

Tarkistus 356
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 6 kohta – 2 alakohta – 6.1 alakohta – 6.2 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Liitteessä XII olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettu kliinistä tutkimusnäyttöä 
koskeva raportti on sisällytettävä teknisiin 
asiakirjoihin ja/tai siihen on oltava 

Liitteessä XII olevassa 3 kohdassa 
tarkoitettu kliinistä tutkimusnäyttöä 
koskeva raportti on sisällytettävä teknisiin 
asiakirjoihin ja siihen on oltava täydelliset 
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täydelliset viittaukset. viittaukset.

Or. en

Perustelu

Kliinistä tutkimusnäyttöä koskeva raportti on sisällytettävä kokonaisuudessaan teknisiin 
asiakirjoihin.

Tarkistus 357
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7. Yleisön pääsy teknisiin asiakirjoihin
Valmistajien ilmoitetuille laitoksille 
toimittamat tekniset asiakirjat ja kliiniset 
tutkimusnäytöt on annettava julkisesti 
saataville.

Or. en

Perustelu

Teknisten asiakirjojen ja kliinisen tutkimusnäytön täydellinen julkaiseminen on välttämätöntä 
tuotteiden turvallisuuden ja moitteettoman toiminnan takaamiseksi.

Tarkistus 358
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite 3 – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Viittaus niihin asiaankuuluviin 
yhdenmukaistettuihin standardeihin tai 
yhteisiin teknisiin eritelmiin, joiden 
perusteella 
vaatimustenmukaisuusvakuutus on 

Poistetaan.
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annettu;

Or. en

Perustelu

Teknisissä asiakirjoissa viitataan yhdenmukaistettuihin standardeihin ja standardien 
sovellettaviin osiin, ja viranomaiset voivat tarkistaa ne kaikkien näyttöjen perusteella. 
Muutoksia tarvittaisiin jatkuvasti ja valtavasti päivittämällä standardeja 
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa – eikä se toisi lisäarvoa potilasturvallisuudelle tai 
laiteturvallisuudelle yleisesti. Se on valtava rasite valmistajille, ja siksi se pitäisi poistaa 
liiallisen byrokratian välttämiseksi.

Tarkistus 359
Margrete Auken
Verts/ALE-ryhmän puolesta

Ehdotus asetukseksi
Liite V – 1 jakso – 1 kohta – 18 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

18 a. Tekniset asiakirjat ja kliinistä 
suorituskykyä koskeva raportti 
kokonaisuudessaan.

Or. en

Tarkistus 360
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.1 alakohta – 1.14 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ylimmän johdon ja muun 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 
tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 
organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 
ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi.

Ylimmän johdon ja muun 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin ja sen 
tuloksiin vaikuttavan henkilöstön 
organisaatiorakenne, tehtävät, vastuualueet 
ja valtuudet on dokumentoitava selkeästi. 
Nämä tiedot julkaistaan.

Or. en
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Tarkistus 361
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1.2.3 a. Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 
kansalliselle viranomaiselle todisteet siitä, 
ettei tämän kohdan noudattamiseen liity 
eturistiriitoja 1.2.3 kohdan kanssa. 
Kansallisen viranomaisen on raportoitava 
komissiolle kahdesti vuodessa täysin 
avoimesti.

Or. en

Tarkistus 362
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 
ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 
tai alihankkijoiden tai muiden siihen 
liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 
suorittamien vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien riippumattomuuteen, 
puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen.

1.2.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava 
ja dokumentoitava, että sen tytäryhtiöiden 
tai alihankkijoiden tai muiden siihen 
liittyvien tahojen toimet eivät vaikuta sen 
suorittamien vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien riippumattomuuteen, 
puolueettomuuteen tai objektiivisuuteen.

Ilmoitetun laitoksen on esitettävä 
kansalliselle viranomaiselle todisteet, että 
se noudattaa tätä kohtaa.

Or. en

Tarkistus 363
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 
noudatettava salassapitovelvollisuutta 
kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 
saa suorittaessaan tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään, paitsi ilmoitetusta 
laitoksesta vastaaviin kansallisiin 
viranomaisiin, toimivaltaisiin 
viranomaisiin tai komissioon nähden. 
Omistusoikeudet on suojattava. 
Ilmoitetulla laitoksella on oltava käytössä 
tätä koskevat dokumentoidut menettelyt.

Ilmoitetun laitoksen henkilöstön on 
noudatettava salassapitovelvollisuutta 
kaikkien niiden tietojen suhteen, jotka se 
saa suorittaessaan tämän asetuksen 
mukaisia tehtäviään, vain perustelluissa 
tapauksissa ja paitsi ilmoitetusta 
laitoksesta vastaaviin kansallisiin 
viranomaisiin, toimivaltaisiin 
viranomaisiin tai komissioon nähden. 
Omistusoikeudet on suojattava. 
Ilmoitetulla laitoksella on oltava käytössä 
tätä koskevat dokumentoidut menettelyt.

Kun tietoja pyytävät yleisö tai 
terveydenhuollon ammattilaiset, 
ilmoitetun laitoksen on julkistettava syyt 
siihen, miksi tällaiset tiedot eivät ole 
julkisia.

Or. en

Tarkistus 364
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 
arviointi- ja päätöksentekohenkilöstö 
tuntee kaiken asiaa koskevan 
lainsäädännön, ohjeet ja parhaita 
toimintatapoja koskevat asiakirjat, jotka on 
hyväksytty tämän asetuksen puitteissa.

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 
arviointi- ja päätöksentekohenkilöstö 
tuntee kaiken asiaa koskevan 
lainsäädännön, ohjeet ja parhaita 
toimintatapoja koskevat asiakirjat, jotka on 
hyväksytty tämän asetuksen puitteissa. 
Ilmoitetun laitoksen on pidettävä kirjaa 
toimista, joita se käyttää henkilöstölleen 
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tiedottamiseen.

Or. en

Tarkistus 365
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 
jolla on tarvittava kokemus ja tietämys 
niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on riittävä määrä pysyvää tieteellistä 
henkilöstöä, jolla on tarvittava kokemus ja 
tietämys niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 366
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai -
luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 
-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on farmakologinen, 
lääketieteellinen ja tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
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suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

Or. en

Tarkistus 367
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.3 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.1.3 a. Ilmoitetun laitoksen on annettava 
luettelo henkilöstöstään ja sen 
asiantuntemuksesta komissiolle ja 
pyynnöstä muille osapuolille. Luetteloa on 
pidettävä ajan tasalla.

Or. en

Tarkistus 368
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– vähintään kolmen vuoden 
asianmukainen kokemus 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
ilmoitetussa laitoksessa.

Or. en

Tarkistus 369
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.4. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
saatavilla henkilöstöä, jolla on kliinistä 
kokemusta. Kyseisen henkilöstön on oltava 
säännöllisesti mukana 
päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy

3.2.4. Kliiniset asiantuntijat: ilmoitetuilla 
laitoksilla on oltava jatkuvasti saatavilla 
henkilöstöä, jolla on kokemusta kliinisten 
tutkimusten suunnittelusta, 
lääketieteellisistä tilastoista, kliinisistä 
hoitosuunnitelmista sekä hyvästä 
kliinisestä tutkimustavasta kliinistä 
suorituskykyä koskevien tutkimusten sekä 
farmakologian alalla. Kyseisen 
henkilöstön on oltava säännöllisesti 
mukana päätöksentekoprosessissa, jotta se 
pystyy

Or. en

Tarkistus 370
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tunnistamaan tilanteet, joissa valmistajan 
suorittaman kliinisen arvioinnin 
tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 
yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 
asiantuntijat;

– tunnistamaan tilanteet, joissa kliinistä 
suorituskykyä koskevien 
tutkimussuunnitelmien sekä valmistajan 
suorittaman kliinisen arvioinnin 
tarkasteluun tarvitaan asiantuntija, sekä 
yksilöimään asiamukaiset ja pätevät 
asiantuntijat;

Or. en

Tarkistus 371
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 3 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

– keskustelemaan valmistajan kliinisen 
arvioinnin sisältämistä kliinisistä tiedoista 
yhdessä valmistajan ja ulkopuolisten 
kliinisten asiantuntijoiden kanssa sekä 
opastamaan asianmukaisesti ulkopuolisia 
kliinisiä asiantuntijoita tarkastelemaan 
kliinistä arviointia;

– keskustelemaan suunnitellun 
tutkimusasetelman perusteluista, kliinistä 
suorituskykyä koskevista 
tutkimussuunnitelmista ja 
kontrollitoimenpiteen valinnasta 
valmistajan ja ulkopuolisten kliinisten 
asiantuntijoiden kanssa sekä opastamaan 
asianmukaisesti ulkopuolisia kliinisiä 
asiantuntijoita tarkastelemaan kliinistä 
arviointia;

Or. en

Tarkistus 372
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 4 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 
perustein kliinisiä tietoja sekä tuloksia, 
jotka ulkopuoliset kliiniset asiantuntijat 
esittävät valmistajan kliinisen arvioinnin 
tarkastelussa;

– tarkastelemaan kriittisesti ja tieteellisin 
perustein kliinistä suorituskykyä koskevia 
tutkimussuunnitelmia ja esitettyjä kliinisiä 
tietoja sekä tuloksia, jotka ulkopuoliset 
kliiniset asiantuntijat esittävät valmistajan 
kliinisen arvioinnin tarkastelussa;

Or. en

Tarkistus 373
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– hallitsemaan aktiivisia aineita koskevat 
tiedot.
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Or. en

Tarkistus 374
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, sterilointi, ohjelmistojen 
validointi), on oltava seuraavanlainen 
osoitettu kelpoisuus:

3.2.5. Tuotteiden arvioijat: henkilöstöllä, 
joka vastaa tuotekohtaisesta tarkastelusta 
(kuten suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, 
teknisten asiakirjojen tarkastelu tai 
tyyppitarkastus, mukaan luettuna muun 
muassa kliininen arviointi, sterilointi, 
ohjelmistojen validointi), on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

Or. en

Tarkistus 375
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.5 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, sterilointi, ohjelmistojen 
validointi), on oltava seuraavanlainen 
osoitettu kelpoisuus:

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, sterilointi, ohjelmistojen 
validointi), on oltava jäsenvaltion 
toimivaltaisen viranomaisen hyväksymä 
asianmukainen kelpoisuus. 
Asianmukaiseksi kelpoisuudeksi 
katsotaan esimerkiksi seuraavat:

Or. lt
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Tarkistus 376
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. Valmistajan
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

3.2.6. Auditoijat: valmistajan
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

Or. en

Tarkistus 377
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 kohta – 3.2.6 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen 
hyväksymä asianmukainen kelpoisuus. 
Asianmukaiseksi kelpoisuudeksi 
katsotaan esimerkiksi seuraavat:

Or. lt

Tarkistus 378
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.3.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.3.1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä menettely, jolla dokumentoidaan 
tarkasti jokaisen vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin osallistuvan henkilöstön jäsenen 
kelpoisuus sekä 3.2 kohdassa tarkoitettujen 

3.3.1. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä menettely, jolla dokumentoidaan 
tarkasti jokaisen vaatimustenmukaisuuden
arviointiin osallistuvan henkilöstön jäsenen 
kelpoisuus sekä 3.2 kohdassa tarkoitettujen 
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kelpoisuusvaatimusten täyttyminen. Jos 
3.2 kohdassa tarkoitettujen 
kelpoisuusvaatimusten täyttymistä ei 
poikkeuksellisissa olosuhteissa voida 
osoittaa kokonaisuudessaan, ilmoitetun 
laitoksen on asianmukaisesti perusteltava 
kyseisen henkilöstön valtuuttaminen 
suorittamaan tiettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtäviä.

kelpoisuusvaatimusten täyttyminen.

Or. en

Tarkistus 379
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.4 alakohta – 3.4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.4.(-1). Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
oma pysyvä ja pätevä henkilöstö sekä 
asiantuntemus paitsi laitteiden 
suorituskyvyn arviointiin liittyvillä 
teknisillä aloilla myös lääketieteessä. 
Niiden pitää voida arvioida 
alihankkijoiden laatua itse. Poikkeuksena 
sovelletaan seuraavia kohtia.

3.4.1. Ilmoitetut laitokset voivat teettää 
selkeästi määriteltyjä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 
alihankintana, sanotun kuitenkaan 
rajoittamatta 3.2 kohdasta johtuvia 
rajoituksia. Laadunhallintajärjestelmien 
auditoinnin tai tuotekohtaisten 
tarkastelujen teettäminen 
kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 
sallittua.

3.4.1. Ilmoitetut laitokset voivat teettää 
selkeästi määriteltyjä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin osia 
julkisten tahojen alihankintana, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 3.2 kohdasta 
johtuvia rajoituksia. Sopimuksia voidaan 
myöntää myös ulkoisille asiantuntijoille 
innovatiivisten lääkinnällisten laitteiden 
tai menetelmien arvioimiseksi, jos 
kliininen asiantuntemus on rajoitettua.
Laadunhallintajärjestelmien auditoinnin tai 
tuotekohtaisten tarkastelujen teettäminen 
kokonaisuudessaan alihankintana ei ole 
sallittua.

Or. en
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Tarkistus 380
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.4 alakohta – 3.4.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.4.2. Jos ilmoitettu laitos teettää 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 
alihankintana joko organisaatiolla tai 
henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 
joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 
alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 
alihankinta ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kuuleminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti ja niistä 
on laadittava kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan muuan muassa 
luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista.

3.4.2. Jos ilmoitettu laitos teettää 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia 
alihankintana joko organisaatiolla tai 
henkilöllä, laitoksella on oltava säännöt, 
joissa määritetään minkälaisin edellytyksin 
alihankinta voidaan toteuttaa. Kaikki 
alihankinta ja ulkopuolisten 
asiantuntijoiden kuuleminen on 
dokumentoitava asianmukaisesti, tietojen 
on oltava julkisesti saatavilla ja niistä on 
laadittava kirjallinen sopimus, jossa 
sovitaan muuan muassa 
luottamuksellisuudesta ja eturistiriidoista.

Or. en

Tarkistus 381
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.4 alakohta – 3.4.4 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3.4.4 a. Edellä 3.4.2 ja 3.4.4 kohdassa 
tarkoitetut toimintatavat ja menettelyt on 
ilmoitettava kansalliselle viranomaiselle 
ennen alihankinnan toteutumista.

Or. en

Tarkistus 382
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.3 alakohta – 3.5 alakohta – 3.5.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.5.2. Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 
pätevyyttä ja yksilöitävä koulutustarpeet 
pitääkseen yllä tarvittavan kelpoisuus- ja 
tietämystason.

3.5.2. Sen on tarkasteltava henkilöstönsä 
pätevyyttä ja yksilöitävä koulutustarpeet ja 
varmistettava tarvittavien toimien 
toteuttaminen vastaavasti pitääkseen yllä 
tarvittavan kelpoisuus- ja tietämystason.

Or. en

Tarkistus 383
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä dokumentoidut menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössä dokumentoidut ja julkisesti 
saatavilla olevat menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

Or. en

Tarkistus 384
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.3 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 
asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 
tuotteen määrittäminen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuksi 
lääkinnälliseksi laitteeksi sekä sen 
luokittelu,

– hakemuksen käsittely, mukaan luettuna 
asiakirjojen täydellisyyden todentaminen, 
tuotteen määrittäminen in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuksi 
lääkinnälliseksi laitteeksi sekä sen 
luokittelu sekä sen auditointiarviointien 
vähimmäisaika,
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Or. en

Tarkistus 385
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – I osa – 1.1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1.1. Luokitussääntöjä sovelletaan laitteiden 
suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisesti.

1.1. Luokitussääntöjä sovelletaan laitteiden 
suunnitellun käyttötarkoituksen, uutuuden, 
monimutkaisuuden ja niille ominaisten 
riskien mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 386
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – II osa – 2.3 kohta – 1 alakohta – f alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) laitteet, jotka on tarkoitettu lääkehoidon 
ja diagnostiikan yhdistämiseen; tai

i) laitteet, jotka on tarkoitettu lääkehoidon 
ja diagnostiikan yhdistämiseen, 
luokitellaan luokkaan C paitsi, jos ne on 
tarkoitettu tunnistamaan potilaat, joilla 
on riski hengenvaarallisesta haitallisesta 
tapahtumasta, tai jos valintamenettely voi 
johtaa mahdollisesti hengen pelastavan 
hoidon viivästymiseen, jolloin ne 
luokitellaan luokkaan D;

Or. en

Tarkistus 387
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – II osa – 2.3 kohta – 1 alakohta – f alakohta – ii alakohta
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Komission teksti Tarkistus

ii) laitteet, jotka on tarkoitettu taudin 
vaiheiden määrittelyyn; tai

ii) laitteet, jotka on tarkoitettu taudin 
vaiheiden määrittelyyn tai ennusteeseen; 
tai

Or. en

Perustelu

Sairauden ennusteen tekeminen on yhä yleisemmin käytetty sovellus molekyylidiagnostiikan 
alalla. Esimerkkeinä voidaan mainita Agendian MammaPrint -testi ja Genomic Healthin 
Oncotype DX -testi, joita kumpaakin käytetään ennusteen tekemiseen rintasyövän 
uusiutumisen todennäköisyydestä leikkauksen jälkeen. Koska ennuste on potilasvalinnan 
muoto, katsomme, että kyseiset laitteet pitäisi yksiselitteisesti sisällyttää sääntöön 3.

Tarkistus 388
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – II osa – 2.3 kohta – 1 alakohta – j a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

j a) IVD-laitteet erytrosyyttien, 
trombosyyttien tai leukosyyttien vasta-
aineiden havaitsemiseen ja 
tunnistamiseen.

Or. en

Tarkistus 389
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – II osa – 2.6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Laitteet, jotka eivät kuulu edellä 
mainittujen luokitussääntöjen piiriin, 
kuuluvat luokkaan B.

Laitteet, jotka eivät kuulu edellä 
mainittujen luokitussääntöjen piiriin, 
kuuluvat luokkaan B. Luokan B uudet 
laitteet kuitenkin kuuluvat luokkaan C.
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Or. en

Tarkistus 390
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2 jakso – 5 kohta – 5.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5.7. Varmistaakseen valmistettujen 
luokkaan D kuuluvien laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden valmistajan on 
suoritettava testejä valmistetuille laitteille 
tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 
ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 
on viipymättä toimitettava näitä testejä 
koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 
Valmistajan on lisäksi toimitettava 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 
näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 
sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 
joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 
valmistajan on säännöllisin väliajoin
lähetettävä näytteitä valmistetuista laitteista 
tai laite-eristä vertailulaboratoriolle, kun 
sellainen on nimetty 78 artiklan mukaisesti, 
jotta se tekee niille asianmukaiset testit. 
Vertailulaboratorion on ilmoitettava 
havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle.

5.7. Varmistaakseen valmistettujen 
luokkaan D kuuluvien laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden valmistajan on 
suoritettava testejä valmistetuille laitteille 
tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 
ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 
on viipymättä toimitettava näitä testejä 
koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 
Valmistajan on lisäksi toimitettava 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 
näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 
sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 
joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 
valmistajan on lähetettävä näytteitä 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä 
vertailulaboratoriolle, kun sellainen on 
nimetty 78 artiklan mukaisesti, jotta se 
tekee niille asianmukaiset testit. 
Vertailulaboratorion on ilmoitettava 
havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Perustelu

Sitä ei pitäisi tehdä säännöllisin väliajoin vaan joka ikisessä tapauksessa.

Tarkistus 391
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2 jakso – 6 kohta – 6.2 alakohta – c alakohta
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Komission teksti Tarkistus

c) Kun kyseessä ovat lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävät laitteet, joita on 
tarkoitus käyttää arvioitaessa potilaan 
soveltuvuutta tietyn lääkkeen avulla 
toteutettavaan hoitoon, ilmoitetun 
laitoksen on – ennen EU:n 
suunnittelutarkastustodistuksen antamista 
ja turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevan tiivistelmän ja käyttöohjeiden 
luonnoksen perusteella – kuultava yhtä 
jäsenvaltioiden direktiivin 2001/83/EY 
mukaisesti nimeämää toimivaltaista 
viranomaista, jäljempänä ’lääkealan 
toimivaltainen viranomainen’, tai 
ihmisille ja eläimille tarkoitettuja 
lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja 
valvontamenettelyistä ja Euroopan 
lääkeviraston perustamisesta annetulla 
asetuksella (EY) N:o 726/2004 perustettua 
Euroopan lääkevirastoa siitä, soveltuuko 
laite käytettäväksi kyseisen lääkkeen
kanssa. Jos lääke kuuluu yksinomaan 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 liitteen 
soveltamisalaan, ilmoitetun laitoksen on 
kuultava Euroopan lääkevirastoa.

c) Ennen kuin ilmoitettu laitos antaa 
EU:n suunnittelutarkastustodistuksen, 
sen on pyydettävä vertailulaboratoriota, 
kun sellainen on nimetty 78 artiklan 
mukaisesti, todentamaan, että laite on 
yhteisten teknisten eritelmien mukainen, 
jos sellaiset ovat saatavilla, tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 
valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason. Vertailulaboratorion 
on annettava tieteellinen lausunto 30 
päivän kuluessa. Vertailulaboratorion 
tieteellinen lausunto ja sen mahdolliset 
päivitykset on liitettävä laitetta koskevaan 
ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 
Ilmoitetun laitoksen on päätöstä 
tehdessään otettava asianmukaisesti 
huomioon tieteellisessä lausunnossa 
esitetyt mielipiteet. Ilmoitettu laitos ei voi 
antaa todistusta, jos tieteellinen lausunto 
on kielteinen.

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 392
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2 jakso – 6 kohta – 6.2 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

c a) Hyväksyttyä suunnittelua koskeville 
muutoksille on saatava EU:n 
suunnittelutarkastustodistuksen antaneen 
ilmoitetun laitoksen lisähyväksyntä, jos 
nämä muutokset saattavat vaikuttaa 
siihen, onko suunnittelu tämän asetuksen 
yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten tai laitteen 
käytölle määrättyjen edellytysten 
mukainen. Hakijan on ilmoitettava EU:n 
suunnittelutarkastustodistuksen 
antaneelle ilmoitetulle laitokselle kaikista 
hyväksyttyä suunnittelua koskevista 
suunnitelluista muutoksista. Ilmoitetun 
laitoksen on tutkittava suunnitellut 
muutokset, ilmoitettava valmistajalle 
päätöksestään ja annettava sille lisäys 
EU:n suunnittelutarkastusraporttiin. Jos 
muutokset voivat vaikuttaa siihen, onko 
laite yhteisten teknisten eritelmien tai 
sellaisten valmistajan valitsemien muiden 
ratkaisujen mukainen, jotka on hyväksytty 
EU:n suunnittelutarkastustodistuksella, 
ilmoitetun laitoksen on kuultava 
alkuperäiseen kuulemiseen osallistunutta 
vertailulaboratoriota varmistaakseen, että 
laite on yhteisten teknisten eritelmien tai 
muiden sellaisten ratkaisujen mukainen, 
jotka valmistaja on valinnut 
varmistaakseen vähintään yhtä korkean 
turvallisuuden ja suorituskyvyn tason 
säilymisen. Vertailulaboratorion on 
annettava tieteellinen lausunto 30 päivän 
kuluessa. Kaikki hyväksyttyyn 
suunnitteluun tehtyjen muutosten 
hyväksynnät on liitettävä lisäyksenä EU:n 
suunnittelutarkastustodistukseen.

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 393
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 2 jakso – 6 kohta – 6.2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päätöksenteossaan asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto. Sen on ilmoitettava 
lopullisesta päätöksestään asianomaiselle 
lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai Euroopan lääkevirastolle. 
Suunnittelutarkastustodistus on annettava 
6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

e) Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päätöksenteossaan asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävien laitteiden 
soveltuvuudesta. Jos ilmoitettu laitos 
poikkeaa tästä kannasta, sen on 
perusteltava päätöksensä asianomaiselle 
lääkealan toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai Euroopan lääkevirastolle. Jos 
sopimukseen ei päästä, ilmoitetun 
laitoksen on ilmoitettava siitä 
koordinointiryhmälle. 
Suunnittelutarkastustodistus on annettava 
6.1 kohdan d alakohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa todetaan, että ilmoitetun laitoksen on otettava ”asianmukaisesti huomioon” 
lääkeviraston kanta. Se jättää paljon tilaa tulkinnalle, ja vaikka ilmoitettu laitos ei ole 
velvoitetta noudattamaan lääkeviraston kantaa, on sangen epätodennäköistä, että se jättäisi 
sen huomiotta. Tarvitsemme siksi määritelmän sille, mitä tapahtuu, jos lääkeviraston ja 
ilmoitetun laitoksen arvioinnit ovat epäyhtenäisiä.
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Tarkistus 394
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 3 kohta – 1 alakohta – 3.5 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.5. luokkaan D kuuluvien laitteiden 
ollessa kyseessä pyydettävä 
vertailulaboratoriota, kun sellainen on 
nimetty 78 artiklan mukaisesti, 
todentamaan, että laite on yhteisten 
teknisten eritelmien mukainen tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 
valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason. Vertailulaboratorion 
on annettava tieteellinen lausunto 30 
päivän kuluessa. Vertailulaboratorion 
tieteellinen lausunto ja sen mahdollinen 
päivitys on liitettävä laitetta koskevaan 
ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 
Ilmoitetun laitoksen on päätöstä tehdessään 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tieteellisessä lausunnossa esitetyt 
mielipiteet. Ilmoitettu laitos ei anna 
todistusta, jos tieteellinen lausunto on 
kielteinen;

3.5. luokkaan D kuuluvien laitteiden tai 
lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien 
laitteiden ollessa kyseessä pyydettävä 
vertailulaboratoriota, kun sellainen on 
nimetty 78 artiklan mukaisesti, 
todentamaan, että laite on yhteisten 
teknisten eritelmien mukainen tai muiden 
sellaisten ratkaisujen mukainen, jotka 
valmistaja on valinnut varmistaakseen 
vähintään yhtä korkean turvallisuuden ja 
suorituskyvyn tason. Vertailulaboratorion 
on annettava tieteellinen lausunto 30 
päivän kuluessa. Vertailulaboratorion 
tieteellinen lausunto ja sen mahdollinen 
päivitys on liitettävä laitetta koskevaan 
ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 
Ilmoitetun laitoksen on päätöstä tehdessään 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tieteellisessä lausunnossa esitetyt 
mielipiteet. Ilmoitettu laitos ei anna 
todistusta, jos tieteellinen lausunto on 
kielteinen;

Or. en

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 395
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 3 kohta – 1 alakohta – 3.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.6. sellaisten lääkehoidon ja 
diagnostiikan yhdistävien laitteiden 
ollessa kyseessä, joita on tarkoitus käyttää 
arvioitaessa potilaan soveltuvuutta tietyn 
lääkkeen avulla toteutettavaan hoitoon, 
pyydettävä turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevan tiivistelmän luonnoksen ja 
käyttöohjeiden luonnoksen perusteella 
lausunto yhdeltä jäsenvaltioiden 
direktiivin 2001/83/EY mukaisesti 
nimeämältä toimivaltaiselta 
viranomaiselta, jäljempänä ’lääkealan 
toimivaltainen viranomainen’, tai 
Euroopan lääkevirastolta siitä, soveltuuko 
laite käytettäväksi kyseisen lääkkeen 
kanssa.. Jos lääke kuuluu yksinomaan 
asetuksen (EY) N:o 726/2004 liitteen 
soveltamisalaan, ilmoitetun laitoksen on 
kuultava Euroopan lääkevirastoa. 
Lääkealan toimivaltaisen viranomaisen 
tai Euroopan lääkeviraston on annettava 
mahdollinen lausuntonsa 60 päivän 
kuluessa asianmukaisen asiakirja-
aineiston vastaanottamisesta. Tätä 60 
päivän määräaikaa voidaan tieteellisesti 
pätevin perustein pidentää ainoastaan 
yhden kerran 60 päivällä. Lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto ja sen mahdolliset 
päivitykset on liitettävä laitetta koskevaan 
ilmoitetun laitoksen asiakirja-aineistoon. 
Ilmoitetun laitoksen on otettava 
päätöksenteossaan asianmukaisesti 
huomioon mahdollinen lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston lausunto. Sen on 
ilmoitettava lopullisesta päätöksestään 
asianomaiselle lääkealan toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai Euroopan 
lääkevirastolle.

Poistetaan.
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Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 396
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 5 kohta – 5.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5.4. Jos muutokset vaikuttavat 
lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävään 
laitteeseen, joka on hyväksytty EU-
tyyppitarkastustodistuksella, siltä osin 
kuin on kyse laitteen soveltuvuudesta 
käytettäväksi yhdessä lääkkeen kanssa, 
ilmoitetun laitoksen on kuultava 
alkuperäiseen kuulemiseen osallistunutta 
lääkealan toimivaltaista viranomaista tai 
Euroopan lääkevirastoa. Lääkealan 
toimivaltaisen viranomaisen tai Euroopan 
lääkeviraston on annettava mahdollinen 
muutoksia koskeva lausuntonsa 30 päivän 
kuluessa asianmukaisen asiakirja-
aineiston vastaanottamisesta. Kaikki 
hyväksyttyyn tyyppiin tehtyjen muutosten 
hyväksynnät on liitettävä lisäyksenä 
alkuperäiseen EU-
tyyppitarkastustodistukseen.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 397
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite X – 5 kohta – 5.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

5.1. Luokkaan D kuuluvien laitteiden 
ollessa kyseessä valmistajan on 
suoritettava testejä valmistetuille laitteille 
tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 
ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 
on viipymättä toimitettava näitä testejä 
koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 
Valmistajan on lisäksi toimitettava 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 
näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 
sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 
joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 
valmistajan on säännöllisin väliajoin
lähetettävä näytteitä valmistetuista laitteista 
tai laite-eristä vertailulaboratoriolle, kun 
sellainen on nimetty 78 artiklan mukaisesti, 
jotta se tekee niille asianmukaiset testit. 
Vertailulaboratorion on ilmoitettava 
havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle.

5.1. Luokkaan D kuuluvien laitteiden 
ollessa kyseessä valmistajan on 
suoritettava testejä valmistetuille laitteille 
tai kullekin laite-erälle. Kun tarkastuksista 
ja testeistä on tehty päätelmät, valmistajan 
on viipymättä toimitettava näitä testejä 
koskevat selosteet ilmoitetulle laitokselle. 
Valmistajan on lisäksi toimitettava 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä otetut 
näytteet ilmoitetun laitoksen saataville 
sellaisten ennalta sovittujen edellytysten ja 
yksityiskohtaisten sääntöjen mukaisesti, 
joihin kuuluu, että ilmoitetun laitoksen tai 
valmistajan on lähetettävä näytteitä 
valmistetuista laitteista tai laite-eristä 
vertailulaboratoriolle, kun sellainen on 
nimetty 78 artiklan mukaisesti, jotta se 
tekee niille asianmukaiset laboratoriotestit. 
Vertailulaboratorion on ilmoitettava 
havainnoistaan ilmoitetulle laitokselle.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että kyse on laboratoriotestauksesta eikä vain ”asiakirjatestistä”.
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Tarkistus 398
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – 1 jakso – 1 kohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan C kuuluvien laitteiden 
kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät ja
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat;

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan C ja luokkaan D 
kuuluvien laitteiden kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät, 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat ja yksittäiset tietopisteet.

Or. en

Tarkistus 399
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – 1 jakso – 1 kohta – 1.2.2 alakohta – 1.2.2.6 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– Liitteessä VII esitettyjen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D kuuluvien 
laitteiden kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen tutkimusraportin on 
sisällettävä tietojen analysointimenetelmä, 
tutkimuksen päätelmät, 
tutkimussuunnitelman relevantit 
yksityiskohdat ja yksittäiset tietopisteet.

Poistetaan.

Or. en


