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Muudatusettepanek 297
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 299
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tehniline dokumentatsioon on välja jäetud
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mahukas või seda hoitakse mitmes kohas, 
esitab tootja pädeva asutuse taotluse 
korral tehnilise dokumentatsiooni 
kokkuvõtte ja tagab taotluse korral 
juurdepääsu täielikule tehnilisele 
dokumentatsioonile.

Or. de

Selgitus

Vaja on konkreetseid kliinilisi tootestandardeid, mille peavad rahvusvahelise loeteluna iga 
üliriskantse meditsiiniseadmete kategooria kohta ette valmistama sõltumatud eksperdid, kes 
määravad kriteeriumid, mille alusel uusi seadmeid hinnatakse ja soovitavad, milline 
hindamine on seadme jaoks enne selle turuleviimist sobiv. 

Muudatusettepanek 300
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 4 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tehniline dokumentatsioon on 
mahukas või seda hoitakse mitmes kohas, 
esitab tootja pädeva asutuse taotluse 
korral tehnilise dokumentatsiooni 
kokkuvõtte ja tagab taotluse korral 
juurdepääsu täielikule tehnilisele 
dokumentatsioonile.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 301
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
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tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalvega seotud 
analüüse ja aruandeid teevad sõltumatud 
organisatsioonid. Turustamisjärgse 
järelevalve kavas kehtestatakse menetlus 
tervishoiutöötajate, patsientide ja 
kasutajate kaebuste ja teadete kogumiseks, 
salvestamiseks ja uurimiseks võimalike 
seadmega seotud vahejuhtumite kohta, 
arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

Or. fr

Selgitus

Selleks et tagada täielik läbipaistvus, peaks turustamisjärgses järelevalves kasutama ka 
sõltumatute teadusekspertide kogemust.

Muudatusettepanek 302
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
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tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve analüüsi ja
aruanded teevad samuti sõltumatud 
organisatsioonid. Turustamisjärgse 
järelevalve kavas kehtestatakse menetlus 
tervishoiutöötajate, patsientide ja 
kasutajate kaebuste ja teadete kogumiseks, 
salvestamiseks ja uurimiseks võimalike 
seadmega seotud vahejuhtumite kohta, 
arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

Or. en

Muudatusettepanek 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
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ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kliinilise jälgimise analüüsimisel ja 
aruannete koostamisel tuleb võtta arvesse 
ka sõltumatuid organisatsioone. Kui 
turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

Or. de

Selgitus

Läbipaistvuse tagamiseks tuleb siin arvesse võtta ka sõltumatuid teadusandmeid. 

Muudatusettepanek 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 

Proportsionaalselt riskiklassiga ja seadme 
tüübiga seavad seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmete ja uuritavate 
seadmete) tootjad sisse süstemaatilise 
menetluse turule lastud või kasutusse 
võetud seadmete kohta omandatud 
kogemuste kogumiseks ja ülevaatamiseks 
ja tarvilike parandusmeetmete võtmiseks 
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(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

(edaspidi „turustamisjärgse järelevalve 
kava”), ning ajakohastavad seda menetlust, 
mille peavad kinnitama ametiasutused, 
kes annavad turuleviimise loa või kes 
teevad kordushindamist, ja mille peab läbi 
viima sõltumatu asutus, kes ei ole otseselt 
ega kaudselt osalenud seadme 
turuleviimises või selle kordushindamises. 
Turustamisjärgse järelevalve kavas 
kehtestatakse menetlus tervishoiutöötajate, 
patsientide ja kasutajate kaebuste ja teadete 
kogumiseks, salvestamiseks ja uurimiseks 
võimalike seadmega seotud vahejuhtumite 
kohta, arvestuse pidamiseks mittevastavate 
toodete ning toodete tagasivõtmise ja 
kõrvaldamise kohta ning kui seadme laad 
seda nõuab, turustatud seadmete pisteliseks 
kontrolliks. Turustamisjärgse järelevalve 
kava üks osa on turustamisjärgse kliinilise 
jälgimise kava vastavalt XIII lisa B osale. 
Kui turustamisjärgset kliinilist jälgimist ei 
peeta vajalikuks, peab see olema 
nõuetekohaselt põhjendatud ja 
turustamisjärgse järelevalve kavas 
dokumenteeritud.

Or. fr

Muudatusettepanek 305
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turustamisjärgse järelevalve käigus 
ilmneb parandusmeetmete võtmise
vajadus, rakendab tootja asjakohaseid 
meetmeid.

Kui turustamisjärgse järelevalve käigus 
ilmneb parandusmeetmete võtmise 
vajadus, rakendab tootja asjakohaseid 
meetmeid, sh viivitamatut teatamist 
komisjoni 19. aprilli 2010. aasta otsusega 
2010/227/EL asutatud Euroopa 
meditsiiniseadmete andmebaasi 
(Eudamed).

Or. fr
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Selgitus

Vaja on tagada seadmega põhjustatud tüsistuste või vahejuhtumite aruannete kiiresti 
kättesaadavus. Eudamedi võib kasutada kogu teabe kogumiseks ja avaldamiseks Euroopa 
turule viidud meditsiiniseadmete kohta.

Muudatusettepanek 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 6 – teine lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui turustamisjärgse järelevalve käigus 
ilmneb parandusmeetmete võtmise 
vajadus, rakendab tootja asjakohaseid 
meetmeid.

Kui turustamisjärgse järelevalve käigus 
ilmneb parandusmeetmete võtmise 
vajadus, rakendab tootja asjakohaseid 
meetmeid, sealhulgas teatab viivitamata 
komisjoni otsusega 2010/227/EL loodud 
Euroopa meditsiiniseadmete 
andmepangale (Eudamed).

Or. en

Muudatusettepanek 307
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

33. Tootjad tagavad, et seadmega on 
kaasas I lisa punkti 19 kohaselt nõutav 
teave Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis 
on ettenähtud kasutajale või patsiendile 
kergesti arusaadav. Keele, milles tootja 
peab teavet esitama, võivad kindlaks 
määrata selle liikmesriigi õigusaktid, kus 
seade kasutajale või patsiendile 
kättesaadavaks tehakse.

7. Tootjad tagavad, et seadmega on kaasas 
I lisa punkti 19 kohaselt nõutav juhend ja 
ohutusteave keeles, mis on ettenähtud 
kasutajale või patsiendile kergesti 
arusaadav, nagu asjaomane liikmesriik on
kindlaks määranud.

Or. en
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Muudatusettepanek 308
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

34. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid ja vajaduse 
korral volitatud esindajat.

8. Tootjad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, võtavad viivitamatult vajalikud 
parandusmeetmed toote vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad 
teavitavad sellest levitajaid, importijat ja 
vajaduse korral volitatud esindajat.

Or. cs

Muudatusettepanek 309
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse või 
tunnustatud meditsiiniasutuse või 
Euroopa tasandil organiseeritud 
ühenduse põhjendatud nõudmisel talle 
kogu seadme vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Or. de
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Selgitus

Arstid on meditsiiniseadmete esmased kasutajad. Neil peaks olema juurdepääs kõikidele 
tehnilistele ja kliinilistele andmetele, mis on meditsiiniseadmega seotud. Kõnealune teave on 
arstidele ja kirurgidele vajalik, et tõhususe ja ohutuse alusel valida, milliseid seadmeid nad 
kasutada soovivad.

Muudatusettepanek 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse või 
seadusliku raviasutuse või 
tervishoiuühingu põhjendatud nõudmisel 
talle kogu seadme vastavust tõendava teabe 
ja dokumentatsiooni Euroopa Liidu 
ametlikus keeles, mis on kõnealusele 
asutusele kergesti arusaadav. Nad teevad 
nimetatud asutusega viimase nõudmisel 
koostööd kõigis nende poolt turule lastud 
ja/või kasutusele võetud seadmete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Or. en

Selgitus

Arstid on meditsiiniseadmete peamised kasutajad. Neil peaks olema juurdepääs kõigile 
meditsiiniseadmega seotud tehnilistele ja kliinilistele andmetele.

Muudatusettepanek 311
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse, 
tarbijateühenduse, patsientideühenduse 
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vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

või tervishoiu kutseliidu põhjendatud 
nõudmisel talle kogu seadme vastavust 
tõendava teabe ja dokumentatsiooni 
Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis on 
kõnealusele asutusele kergesti arusaadav.
Nad teevad nimetatud asutuse raames
viimase nõudmisel temaga koostööd kõigis 
nende poolt turule lastud ja/või kasutusele 
võetud seadmete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud parandusmeetmetes. 
Ühenduse raames toimuvast 
teabevahetusest teavitatakse pädevat 
asutust.

Or. fr

Muudatusettepanek 312
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse või 
arstide liidu või meditsiiniasutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on taotlejale kergesti 
arusaadav. Nad teevad pädeva asutusega 
viimase nõudmisel koostööd kõigis nende 
poolt turule lastud ja/või kasutusele võetud 
seadmete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud parandusmeetmetes.

Or. es

Muudatusettepanek 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Kui tõendite põhjal võib arvata, et seade 
on põhjustanud kahju, võivad ka võimalik 
kahjustatud kasutaja, kasutaja 
õigusjärglane, kasutaja kohustusliku 
ravikindlustuse selts või muud tekitatud 
kahjust mõjutatud kolmandad isikud 
nõuda tootjalt või tema seaduslikult 
esindajalt esimeses lauses osutatud teavet.
Esimeses lauses sätestatud õigus saada 
teavet kehtib ka teabe saamise kohta 
liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kes 
vastutavad asjaomase meditsiiniseadme 
järelevalve eest, ning ka teabe saamise 
kohta mis tahes teavitatud asutuselt, kes 
väljastas artikli 45 kohaselt sertifikaadi 
või oli muul viisil seotud kõnealuse 
meditsiiniseadme vastavushindamise 
menetlusega.

Or. en

Selgitus

Varem puudus seadme tõttu kahjustada saanud kasutajatel juurdepääs teabele, millega 
saanuks tõestada kahju tekitanud meditsiiniseadme defektsust. See uus õigus saada teavet 
peaks aitama viia tasakaalu kasutajate huvide poole.

Muudatusettepanek 314
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

35. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

9. Tootjad esitavad pädeva asutuse 
põhjendatud nõudmisel talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni Euroopa Liidu ametlikus 
keeles, mis on kõnealusele asutusele 
kergesti arusaadav. Nad teevad nimetatud 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud ja/või 
kasutusele võetud seadmete põhjustatud 
ohtude ärahoidmiseks võetud 
parandusmeetmetes.

Kui pädev asutus on seisukohal või tal on 
alust uskuda, et seade on põhjustanud 
kahju, siis ta tagab, et võimalik 
kahjustatud kasutaja, kasutaja 
õigusjärglane, kasutaja 
ravikindlustusselts või muud kasutajale 
tekitatud kahjust mõjutatud kolmandad 
isikud võivad nõuda tootjalt esimeses 
lõigus osutatud teavet.

Or. en

Muudatusettepanek 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Toote eest, toote vastavushinnangu 
koostamise eest enne toote ringlusse 
laskmist ning toote ringlusse laskmise eest 
vastutab tootja. Kui tootja elukoht või 
asukoht ei ole liikmesriigis, vastutab 
nende toimingute eest toote volitatud 
esindaja. Kui toote ei ole määranud 
volitatud esindajat või kui toodet ei lasta 
ringlusse tootja või volitatud esindaja 
vastutusel, kannab sellist vastutust toote 
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ringlusse lasknud ettevõte.

Or. pl

Selgitus

Hetkel rakendatakse põhimõtet, et toote eest vastutav tootja. Ka juhul, kui tootja asukoht on 
kolmandas riigis, vastutab toote eest ikka tootja, sest volitatud esindaja vaid edastab tootja 
infot. Sellises olukorras on uurimismenetlus raskendatud, rääkimata olukorrast, kus Euroopa 
Liidu kodanikud soovivad esitada tootjale kahjunõude. Euroopa turul ringlusse lastud toote 
eest vastutava ettevõtte puudumine viib olukorrani, kus isikud, kes on kandnud kahju defektse 
toote tõttu, ei saa nõuda kahjutasu.

Muudatusettepanek 316
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Tootjatel on asjakohane 
vastutuskindlustus, mis katab kahjud, 
mida nende meditsiiniseadmed võivad 
patsientidele või kasutajatele tekitada. 
Kõnealune kindlustus peab katma kahjud 
vähemalt järgmistel juhtudel:
(a) patsiendi või kasutaja surm või 
vigastus või
(b) mitme patsiendi või kasutaja surm või 
vigastus sama meditsiiniseadme 
kasutamise tagajärjel.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiiviga 85/374/EMÜ tootevastutuse kohta ei ole kohustust sõlmida kahjude 
katmiseks kindlustust. Sellega lükatakse kahjude ning tootja maksejõuetuse risk defektsete 
meditsiiniseadmete tõttu kannatanud patsientidele ja ravikulude eest vastutavatele maksjatele. 
Kooskõlas ravimite valdkonnas juba kehtivate eeskirjadega peaksid ka meditsiiniseadmete 
tootjad olema samuti kohustatud sõlmima asjakohaste miinimumsummadega 
vastutuskindlustuse.
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Muudatusettepanek 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Tootjatel on asjakohane 
vastutuskindlustus, mis katab kahjud, 
mida nende meditsiiniseadmed võivad 
patsientidele, kasutajatele või 
kolmandatele isikutele tekitada. 
Kõnealune kindlustus peab katma kahjud 
vähemalt järgmistel juhtudel:
(a) patsiendi, kasutaja või kolmanda isiku 
surm või vigastus või
(b) mitme patsiendi või kasutaja või 
muude kolmandate isikute surm või 
vigastus sama meditsiiniseadme 
kasutamise tagajärjel.

Or. en

Muudatusettepanek 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Tootja võib meditsiiniseadme turule 
lasta üksnes juhul, kui ta on näinud ette 
piisavalt vahendeid, tagamaks, et ta 
suudab täita oma õigusaktidest tulenevaid 
kohustusi maksta kompensatsiooni tema 
poolt turule lastud meditsiiniseadme 
kasutamisel tekkinud kahju eest. 
Kõnealune kindlustus peab patsiendi 
puhul katma järgmist:
(a) isiku surm või vigastus või
(b) mitme isiku surm või vigastus sama 
meditsiiniseadme kasutamise tagajärjel.
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Vahendid tuleb ette näha 
vastutuskindlustuse lepingu sõlmimise 
vormis kindlustusettevõtjaga, kellel on 
tegevusluba ja kelle asukoht on Euroopa 
Liidu liikmesriigis, muus Euroopa 
Majanduspiirkonna lepingule 
allakirjutanud riigis või riigis, mille 
Euroopa Komisjon on tunnistanud 
samaväärseks vastavalt direktiivi 
2009/138/EÜ (kindlustus- ja 
edasikindlustustegevuse alustamise ja 
jätkamise kohta (Solventsus II)) artiklile 
172.
Kahjunõudeid saab esitada ka otse 
kindlustusandja vastu. Sellise nõude 
suhtes kohaldatakse samu tähtajalisi 
piiranguid kui tootja vastu tootevastutuse 
seaduse alusel esitatud kahjunõude 
suhtes.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas direktiiviga 85/374/EMÜ tootevastutuse kohta ei ole kohustust sõlmida kahjude 
katmiseks kindlustust. Kahju tekkimise oht ja tootja maksejõuetuse oht kanduvad seega 
ebaõiglaselt üle meditsiiniseadmete tõttu kannatanud patsientidele ning ravikulude 
maksjatele. Praegu meditsiinitoodete valdkonnas kehtivate eeskirjade kohaselt peaksid ka 
meditsiiniseadmete tootjad olema kohustatud sõlmima asjakohaste miinimumsummadega 
vastutuskindlustuse.

Muudatusettepanek 319
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Meditsiiniseadmete tootjatel peaks 
olema meditsiiniseadmete 
ohutusprobleemidest tingitud 
tervisekahjude eest vastutamiseks 
vajalikuga samaväärne kindlustus või 
rahaline garantii.
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Tootjad kannavad tervishoiuasutuste või 
tootjate endi poolt kindlaksmääratud 
meditsiiniseadmete defekti või tööhäire 
tagajärjel patsientidele tehtud 
raviprotseduuride, kirurgiliste 
operatsioonide ja 
diagnostikaprotseduuridega 
tervishoiusüsteemile tekitatud kulud.
Nad kannavad ka sellistest olukordadest 
tulenevalt meditsiiniseadmete 
tagasivõtmise, parandamise või 
asendamise kulud.

Or. es

Selgitus

Hiljutised juhtumid võltsitud rinnaimplantaatidega patsientidel, mis on nõudnud korrigeerivat 
operatsiooni ja muid kulukaid jälgimis- või diagnoosiprotseduure, on selgelt näidanud, et 
vaja on seadusesätet, mis võimaldaks nõuda, et tootjatel oleks olemas kindlustus, mis kataks 
patsientidele tekitatud kahjud ja nad kannaksid tervishoiusüsteemidele tekitatud kulud.

Muudatusettepanek 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 a. Meditsiiniseadmete tootjatel peaks 
olema meditsiiniseadmete 
ohutusprobleemidest tingitud 
tervisekahjude eest vastutamiseks 
vajalikuga samaväärne kindlustus või 
rahaline garantii.

Or. es

Selgitus

Hiljutised juhtumid võltsitud rinnaimplantaatidega patsientidel, mis on nõudnud korrigeerivat 
operatsiooni ja muid kulukaid jälgimis- või diagnoosiprotseduure, on selgelt näidanud, et 
vaja on seadusesätet, mis võimaldaks nõuda, et tootjatel oleks olemas kindlustus, mis kataks 
patsientidele tekitatud kahjud ja nad kannaksid tervishoiusüsteemidele tekitatud kulud.
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Muudatusettepanek 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 10 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10 b. Tootjad kannavad tervishoiuasutuste 
või tootjate endi poolt kindlaksmääratud 
meditsiiniseadmete defekti või tööhäire 
tagajärjel patsientidele tehtud 
raviprotseduuride, kirurgiliste 
operatsioonide ja 
diagnostikaprotseduuridega 
tervishoiusüsteemile tekitatud kulud.
Nad kannavad ka sellistest olukordadest 
tulenevalt meditsiiniseadmete 
tagasivõtmise, parandamise või 
asendamise kulud.

Or. es

Selgitus

Hiljutised juhtumid võltsitud rinnaimplantaatidega patsientidel, mis on nõudnud korrigeerivat 
operatsiooni ja muid kulukaid jälgimis- või diagnoosiprotseduure, on selgelt näidanud, et 
vaja on seadusesätet, mis võimaldaks nõuda, et tootjatel oleks olemas kindlustus, mis kataks 
patsientidele tekitatud kahjud ja nad kannaksid tervishoiusüsteemidele tekitatud kulud.

Muudatusettepanek 322
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – esimene lõik – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne seadme turule laskmist tagavad 
importijad, et:

Enne seadme turule laskmist tagavad 
importijad, et:

Tootja peab olema identifitseeritav ja tal 
peab olema tehniline, teaduslik ja 
finantssuutlikkus käesoleva määruse 
nõuetele vastava meditsiiniseadme 
tootmiseks. Importijad edastavad riiklikele 
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asutustele ja oma internetisaidil aruande 
tootja oskusteabe tagamiseks ettenähtud 
uurimismenetluste kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 323
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(o) tootja on määranud volitatud esindaja 
kooskõlas artikliga 9;

(b) tootja on tuvastatud ja tootja on 
määranud volitatud esindaja kooskõlas 
artikliga 9

Or. en

Muudatusettepanek 324
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tootja on sõlminud asjakohase 
vastutuskindlustuse vastavalt artikli 8 
lõikele 10, välja arvatud juhul, kui 
importija suudab ise tagada samadele 
nõuetele vastava piisava kaitse.

Or. en

Muudatusettepanek 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – lõik 1 – punkt f a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) tootja on sõlminud piisava 
kindlustuskaitse vastavalt artikli 8 lõikele 
10 a (uus), välja arvatud juhul, kui 
importija ise tagab selle sätte nõuetele 
vastava kaitse.

Or. en

Selgitus

Kui meditsiiniseadme on importinud kolmanda riigi importija, peab see samuti olema tagatud 
vastutuskindlustusega, et defektse meditsiiniseadme põhjustatud kahjustused saaksid ka 
tegelikult kompenseeritud.

Muudatusettepanek 326
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat ning võtavad 
vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Kui seade on 
ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka selle 
liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat. Kui seade on 
ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka selle 
liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. cs
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Muudatusettepanek 327
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat ning võtavad
vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Kui seade on 
ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka selle 
liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige üksikasjad 
mittevastavuse ja võetud
parandusmeetmete kohta.

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja vajadusel tema volitatud esindajat ning 
vajaduse korral tagavad, et seadme 
vastavusse viimiseks, selle kõrvaldamiseks
või tagasivõtmiseks on võetud vajalik 
parandusmeede ning rakendavad seda 
meedet. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad viivitamatult ka selle liikmesriigi 
pädevat asutust, kus nad seadme 
kättesaadavaks tegid, ja vajaduse korral 
teavitatud asutust, kes andis välja artikli 45 
kohase tunnistuse kõnealuse seadme kohta, 
esitades eelkõige üksikasjad mittevastavuse 
ja parandusmeetmete kohta, mida nad on 
rakendanud.

Or. en

Muudatusettepanek 328
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

49. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat ning võtavad 
vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Kui seade on 

7. Importijad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on 
turule lasknud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ja tema volitatud esindajat ning võtavad 
vajaduse korral vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks, vajaduse korral kõrvaldavad 
selle või võtavad selle tagasi. Nad
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ohtlik, teavitavad nad viivitamatult ka 
selle liikmesriigi pädevat asutust, kus nad 
seadme kättesaadavaks tegid, ja vajaduse 
korral teavitatud asutust, kes andis välja 
artikli 45 kohase tunnistuse kõnealuse 
seadme kohta, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

teavitavad sellest viivitamatult kõikide 
liikmesriikide pädevaid asutusi ja kõiki 
Euroopa Liidu teavitatud asutusi, 
täpsustades tootja nime ja asjaolu, kas 
tootja kuulub ettevõtete kontserni, et 
pädevad asutused viiksid läbi uurimise 
kõikide selle tootja ja kontserni, kuhu ta 
kuulub, toodete uurimise.

Or. fr

Muudatusettepanek 329
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

51. Importijad säilitavad artikli 8 lõikes 4 
osutatud ajavahemiku jooksul ELi 
vastavustunnistuse koopiat turujärelevalve-
ja tüübikinnitusasutustele esitamiseks ning 
tagavad, et taotluse korral saab nimetatud 
asutustele kättesaadavaks teha tehnilise 
dokumentatsiooni ja vajaduse korral 
koopia artikli 45 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega. Kirjaliku volituse alusel võivad 
importija ja kõnealuse seadme volitatud 
esindaja kokku leppida, et see kohustus 
delegeeritakse volitatud esindajale.

9. Importijad säilitavad artikli 8 lõikes 4 
osutatud ajavahemiku jooksul ELi 
vastavustunnistuse koopiat turujärelevalve-
ja tüübikinnitusasutustele esitamiseks ning 
tagavad, et taotluse korral saab nimetatud 
asutustele tootja või tema volitatud 
esindaja juures kättesaadavaks teha 
tehnilise dokumentatsiooni ja vajaduse 
korral koopia artikli 45 kohaselt välja 
antud asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega. 

Or. cs

Muudatusettepanek 330
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 10

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

52. Importijad esitavad pädeva riikliku 10. Importijad vahendavad pädeva riikliku 
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asutuse nõudmise korral talle kogu toote 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme volitatud esindaja. 
Importijad teevad pädeva riikliku 
asutusega viimase nõudmisel koostööd 
kõigis nende poolt turule lastud toodete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmetes.

asutuse nõudmise korral talle tootja või 
tootja volitatud esindaja käest kogu toote 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme tootja või juhul, kui see 
on võimalik, volitatud esindaja. Importijad 
teevad pädeva riikliku asutusega viimase 
nõudmisel koostööd kõigis nende poolt 
turule lastud toodete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

Or. cs

Muudatusettepanek 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enne seadme turul kättesaadavaks tegemist 
kontrollivad levitajad, et järgmised nõuded 
oleksid täidetud:

Enne seadme esimest korda turul 
kättesaadavaks tegemist kontrollivad 
levitajad, et järgmised nõuded oleksid 
täidetud:

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus 
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(u) tootele on lisatud teave, mille tootja 
artikli 8 lõike 7 kohaselt esitama peab;

(b) tootja või importija 
vastavusdeklaratsiooni puudumise korral
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on tootele lisatud teave, mille tootja artikli 
8 lõike 7 kohaselt esitama peab;

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus 
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artiklis 24 ja artikli 11 
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artikli 11 lõikes 3 
sätestatud nõudmised.

Or. de

Selgitus

Levitaja vastutab toote ohutuse eest tarneahelas. Toote ohutus või dokumentide täielikkus 
kuuluvad tootja või importija vastutusvaldkonda.

Muudatusettepanek 334
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artiklis 24 ja artikli 11 
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artikli 11 lõikes 3 
sätestatud nõudmised.

Or. en
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Selgitus

Enamikul levitajatel (nt farmaatsiaettevõtetel) ei ole võimalik tagada, et tootjad on täitnud 
oma kohustusi seoses jälgitavusega. Ühe näitena nõutakse artikli 24 lõikes 5, et tootjad 
säilitavad seadme identifitseerimistunnuse. Farmaatsiaettevõtted ei saa tagada selle täitmist, 
ilma et neil oleks juurdepääs tootja andmebaasile.

Muudatusettepanek 335
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(v) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artiklis 24 ja artikli 11
lõikes 3 sätestatud nõudmised.

(c) tootja ja vajaduse korral importija on 
täitnud vastavalt artikli 11 lõikes 3
sätestatud nõudmised ja, kas asjaomane 
toode sisaldab kordumatut 
identifitseerimistunnust, nagu on ette 
nähtud artikli 24 lõike 1 punktis a.

Or. fr

Muudatusettepanek 336
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või tagasi 
võtmiseks. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad sellest viivitamata pädevaid asutusi 
nendes liikmesriikides, kus nad seadme 

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
enda tegevuse piires, et võetakse vajalikud 
parandusmeetmed seadme vastavusse 
viimiseks või vajaduse korral selle 
kõrvaldamiseks või tagasi võtmiseks. Kui 
seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
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turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. fr

Selgitus

Ettepanekus ei tehta vahet meditsiiniseadmete tarneahela osaliste eri ülesannetel ja 
vastutusaladel. Selle järgi on kõikidel turustajatel samad kohustused, millest mõned võivad 
olla raskesti täidetavad. See ettepanek seisneb kohustuse sidumises turustaja tegevusega, 
sama lähenemisviisi järgi nagu toiduohutust käsitleva määruse 178/2002 artikli 19 lõikes 2.

Muudatusettepanek 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või tagasi 
võtmiseks. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad sellest viivitamata pädevaid asutusi 
nendes liikmesriikides, kus nad seadme 
turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
tegevusvaldkonna raames, et võetakse 
vajalikud parandusmeetmed seadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
Kui seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. de

Selgitus

Erinevate tarneahelas osalejate vahel on vaja vahet teha.
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Muudatusettepanek 338
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks. Kui seade on ohtlik, 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevaid 
asutusi nendes liikmesriikides, kus nad 
seadme turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
vastava tegevuse raames, et võetakse 
vajalikud parandusmeetmed seadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
Kui seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei eristata meditsiiniseadmete tarneahelaga seotud sidusrühmade erinevaid rolle 
ja kohustusi. Kõigil levitajatel oleksid samad kohustused, millest mõned tegelikkuses ei 
toimiks, näiteks ei oleks levitajatel võimalik korraldada seadme tagasivõtmist. Levitajate 
kohustused peaksid olema seotud levitaja tegevusega.

Muudatusettepanek 339
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
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ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või 
tagasivõtmiseks. Kui seade on ohtlik, 
teavitavad nad sellest viivitamata pädevaid 
asutusi nendes liikmesriikides, kus nad 
seadme turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad oma 
vastava tegevuse raames, et võetakse
vajalikud parandusmeetmed seadme 
vastavusse viimiseks või vajaduse korral 
selle kõrvaldamiseks või tagasivõtmiseks. 
Kui seade on ohtlik, teavitavad nad sellest 
viivitamata pädevaid asutusi nendes 
liikmesriikides, kus nad seadme turul 
kättesaadavaks tegid, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei eristata meditsiiniseadmete tarneahelaga seotud sidusrühmade erinevaid rolle 
ja kohustusi.

Muudatusettepanek 340
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

56. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat ja importijat ning tagavad, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või tagasi 
võtmiseks. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad sellest viivitamata pädevaid asutusi 
nendes liikmesriikides, kus nad seadme 
turul kättesaadavaks tegid, esitades 
eelkõige üksikasjad mittevastavuse ja 
võetud parandusmeetmete kohta.

4. Levitajad, kes arvavad või kellel on 
põhjust uskuda, et seade, mille nad on turul 
kättesaadavaks teinud, ei vasta käesolevale 
määrusele, teavitavad viivitamatult tootjat 
ning vajaduse korral tema volitatud 
esindajat, importijat ja IIa, IIb ja III klassi 
meditsiiniseadmete puhul toote 
kontrollimise eest vastutavat teavitatud 
asutust ning riigi pädevat asutust. Nad
tagavad oma enda tegevuse piires, et 
võetakse vajalikud parandusmeetmed 
seadme vastavusse viimiseks või vajaduse 
korral selle kõrvaldamiseks või tagasi 
võtmiseks. Kui seade on ohtlik, teavitavad 
nad sellest viivitamata pädevaid asutusi 
nendes liikmesriikides, kus nad seadme 
turul kättesaadavaks tegid, ning IIa, IIb ja 
III klassi meditsiiniseadmete puhul 
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seadme hindamise eest vastutavat 
teavitatud asutust, esitades eelkõige 
üksikasjad mittevastavuse ja võetud 
parandusmeetmete kohta.

Or. fr

Muudatusettepanek 341
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 12 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

58. Levitajad esitavad pädeva asutuse 
nõudmise korral talle kogu seadme 
vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme volitatud esindaja. 
Levitajad teevad pädeva riikliku asutusega 
viimase nõudmise korral koostööd kõikides 
nende poolt turul kättesaadavaks tehtud 
seadmete põhjustatud ohtude 
ärahoidmiseks võetud meetmetes.

6. Importijad vahendavad pädeva 
riigisisese asutuse nõudmise korral talle
tootja või tootja volitatud esindaja käest 
kogu toote vastavust tõendava teabe ja 
dokumentatsiooni. See kohustus loetakse 
täidetuks, kui nõutava teabe esitab 
kõnealuse seadme tootja või juhul, kui see 
on võimalik, volitatud esindaja. Levitajad 
teevad pädeva riikliku asutusega viimase 
nõudmise korral koostööd kõikides nende 
poolt turul kättesaadavaks tehtud seadmete 
põhjustatud ohtude ärahoidmiseks võetud 
meetmetes.

Or. cs

Muudatusettepanek 342
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Õigusnormidele vastavuse eest vastutav 
isik

Nõuetele vastavuse eest vastutav isik

Or. en
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Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.

Muudatusettepanek 343
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja organisatsioonis on vähemalt üks 
kvalifitseeritud inimene, kellel on 
erialased teadmised meditsiiniseadmete 
valdkonnas. Erialaseid teadmisi
tõendatakse ühega järgmistest 
kvalifikatsioonidest:

Tootja organisatsioonis on vähemalt üks 
nõuetele vastavuse eest vastutav inimene, 
kellel on asjatundlikkus
meditsiiniseadmete valdkonnas. 
Asjatundlikkust tõendatakse diplomi, 
tunnistuse või muu 
kvalifikatsioonitõendiga, mis antakse 
pärast ülikooli või muu samaväärse 
kursuse lõpetamist loodusteaduste, 
meditsiini, farmaatsia, inseneriteaduste 
või muus asjakohases valdkonnas, mis on 
vajalik käesoleva artikli lõike 2 punktides 
a ja b sätestatud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Need nõuded kujutaksid endast suurt takistust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 
mis on meditsiiniseadmete sektoris arvukalt esindatud.

Muudatusettepanek 344
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja organisatsioonis on vähemalt üks 
kvalifitseeritud inimene, kellel on erialased 
teadmised meditsiiniseadmete valdkonnas. 

Tootja organisatsioonis on vähemalt üks 
kvalifitseeritud inimene, kellel on vajalik 
asjatundlikkus meditsiiniseadmete 
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Erialaseid teadmisi tõendatakse ühega 
järgmistest kvalifikatsioonidest:

valdkonnas. Vajalikku asjatundlikkust
tõendatakse ühega järgmistest 
kvalifikatsioonidest:

Or. de

Muudatusettepanek 345
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Need nõuded kujutaksid endast suurt takistust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 
mis on meditsiiniseadmete sektoris arvukalt esindatud.

Muudatusettepanek 346
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 

välja jäetud
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asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 347
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist ülikooli tasemel loodusteaduste, 
meditsiini, farmaatsia, inseneriteaduste või 
muus asjakohases valdkonnas ning 
vähemalt viis aastat erialast töökogemust 
seoses meditsiiniseadmetega regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Tuleb tagada, et kvalifitseeritud isiku diplom või tunnistus oleks piisavalt kõrgel tasemel. 
Pealegi ei taga kaheaastane erialane kogemus piisavaid „erialaseid teadmisi”.

Muudatusettepanek 348
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 

(a) a. tunnistus, mis antakse pärast 
kõrgkooli lõpetamist loodusteaduste, 
meditsiini või tehnika valdkonnas või
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lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

Or. de

Muudatusettepanek 349
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(w) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas;

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis ei ole kvalifitseeritud isiku institutsiooni. See paneb ettevõtetele, eeskätt 
VKEdele uue koorma. See on vajalik, aga me ei peaks tegema rohkem, kui tehakse 
arenenumates liikmesriikides.

Muudatusettepanek 350
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) viis aastat erialast töökogemust seoses välja jäetud
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meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Need nõuded kujutaksid endast suurt takistust väikestele ja keskmise suurusega ettevõtetele, 
mis on meditsiiniseadmete sektoris arvukalt esindatud.

Muudatusettepanek 351
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) viis aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 352
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) viis aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) kümme aastat erialast töökogemust 
seoses meditsiiniseadmetega regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas ning ka tõendatud 
süvateadmised nii ravivaldkonnas kui ka 
asjaomase tootetüübi / asjaomaste 
tootetüüpide valdkonnas.

Or. en
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Muudatusettepanek 353
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) viis aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) haridus, mis võimaldab täita lõikes 2 
nimetatud ülesandeid ja vähemalt 
kaheaastane erialane töökogemus. 
Asjatundlikkust tuleb pädeva asutuse 
nõudmisel tõendada.

Or. de

Muudatusettepanek 354
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(x) viis aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Kehtivas direktiivis ei ole kvalifitseeritud isiku institutsiooni. See paneb ettevõtetele, eeskätt 
VKEdele uue koorma. See on vajalik, aga me ei peaks tegema rohkem, kui tehakse 
arenenumates liikmesriikides.

Muudatusettepanek 355
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tunnustatud kutsenimetus, mis on 
antud pärast edukat pädevuse hindamist 
tegutseda inseneri kutsealal 
meditsiiniseadmete või tootmise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Registreeritud kutsenimetuse kaasamine pakub suuremat kindlust, et kvalifitseeritud isik on 
asjatundjana sobivalt pädev, nagu õigusaktides nõutud. Sellise kutsenimetuste registreerimise 
üks näide oleks see, kui kvalifitseeritud inimene täidab riiklikud nõuded nimetuse Eur Ing, 
kogu ELi hõlmava registreeritud inseneri kutsekvalifikatsiooni saamiseks.

Muudatusettepanek 356
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) pädevate riiklike asutuste kindlaks 
määratud oskused ja pädevused, mis on 
vajalikud kvalifitseeritud isiku 
tegevusalaks oleva tootevaldkonna puhul.

Or. en

Muudatusettepanek 357
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks kutsekvalifikatsiooni 
puudutavate riiklike sätete kohaldamist, 
võivad tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 

Ilma et see piiraks kutsekvalifikatsiooni 
puudutavate riiklike sätete kohaldamist, 
võivad tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 
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tõendada esimeses lõigus osutatud 
erialaseid teadmisi vähemalt kaheaastase 
erialase töökogemusega asjakohases 
tootmisharus.

tõendada esimeses lõigus osutatud 
erialaseid teadmisi vähemalt kaheaastase 
erialase töökogemusega asjakohases 
tootmisharus. Erialane töökogemus 
loetakse tõendatuks eelkõige sellise 
kutsehariduse omandamisega, mis annab 
õiguse juhtida ettevõtet ja praktikante 
välja õpetada.

Or. de

Selgitus

Õigusaktide järgimise eest vastutavate isikute kvalifikatsiooninõuete osas on vaja täpsustavalt 
selgitada, et isikutel, kes on omandanud tervishoiu ametialal meistrikutse, on ka tulevikus 
õigus täiendavaid nõudeid täitmata ettevõte avada ja seda juhtida. 

Muudatusettepanek 358
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ilma et see piiraks kutsekvalifikatsiooni 
puudutavate riiklike sätete kohaldamist, 
võivad tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 
tõendada esimeses lõigus osutatud 
erialaseid teadmisi vähemalt kaheaastase 
erialase töökogemusega asjakohases 
tootmisharus.

Ilma et see piiraks kutsekvalifikatsiooni 
puudutavate riiklike sätete kohaldamist, 
võivad tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 
tõendada esimese lause alusel vajalikku 
asjatundlikkust vähemalt kaheaastase 
erialase töökogemusega asjakohases 
tootmisharus.

Or. de

Muudatusettepanek 359
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata selliste Käesolevat lõiget ei kohaldata selliste 
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tellimusmeditsiiniseadmete tootjate suhtes, 
kes on mikroettevõtjad, nagu on 
määratletud komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ.

tellimusmeditsiiniseadmete tootjate suhtes, 
kes on registreeritud farmaatsiaettevõtted 
või mikroettevõtjad, nagu on määratletud 
komisjoni soovituses 2003/361/EÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 360
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 1 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolevat lõiget ei kohaldata selliste 
tellimusmeditsiiniseadmete tootjate suhtes, 
kes on mikroettevõtjad, nagu on 
määratletud komisjoni soovituses 
2003/361/EÜ.

Käesolevat lõiget ei kohaldata selliste 
tellimusmeditsiiniseadmete tootjate suhtes, 
kes on registreeritud farmaatsiaettevõtted 
või mikroettevõtjad, nagu on määratletud 
komisjoni soovituses 2003/361/EÜ.

Or. en

Selgitus

Farmaatsiaettevõtted valmistavad mõningaid tellimusmeditsiiniseadmeid, nagu teatud 
kreeme, pulbreid ja plaastreid. Nad läbivad oma ametliku õppeaja jooksul ravimpreparaatide 
asjus ulatusliku koolituse, millele järgneb nende teadmiste rakendamine kohustusliku 
praktikaperioodi ajal. Kaheaastase kogemuse nõue on liigne ning see võib vähendada 
farmaatsiafirmade suutlikkust neid olulisi tegevusi ette võtta.

Muudatusettepanek 361
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kvalifitseeritud isik tagab vähemalt 
järgmised asjaolud:

Vastavuse eest vastutav isik tagab 
vähemalt järgmised asjaolud:

Or. en
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Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.

Muudatusettepanek 362
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) et on koostatud tehniline 
dokumentatsioon ja 
vastavusdeklaratsioon ning et neid 
ajakohastatakse;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon on osa tootja üldistest kohustustest.

Muudatusettepanek 363
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(z) et on koostatud tehniline 
dokumentatsioon ja 
vastavusdeklaratsioon ning et neid 
ajakohastatakse;

(b) et täidetakse aruandekohustusi 
vastavalt artiklitele 61–66;

Or. de

Muudatusettepanek 364
Anna Rosbach
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aa) et täidetakse artiklites 61–66 
sätestatud aruandluskohustusi;

(c) et täidetakse artiklites 59 ja 61–66 
sätestatud aruandluskohustusi;

Or. en

Selgitus

See hõlmab ka tõsistest kõrvalnähtudest teatamist.

Muudatusettepanek 365
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) et uuritavate seadmete korral on 
välja antud XIV lisa II peatüki punktis 4.1 
osutatud avaldus.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 366
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) et uuritavate seadmete korral on 
välja antud XIV lisa II peatüki punktis 4.1 
osutatud avaldus.

(d) Kui käesoleva lõike punktis a esitatud 
asjaolude tagamise eest vastutab enam kui 
üks vastavuse eest vastutav isik, 
dokumenteeritakse vastavad ülesanded 
kirjalikult.

Or. en
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Selgitus

Tehniline dokumentatsioon ja vastavusdeklaratsioon on osa tootja üldistest kohustustest.

Muudatusettepanek 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(bb) et uuritavate seadmete korral on välja 
antud XIV lisa II peatüki punktis 4.1 
osutatud avaldus.

(d) et uuritavate seadmete korral on välja 
antud XIV lisa II peatüki punktis 4.1 
osutatud avaldus ning et tõsistest 
kõrvalnähtudest teatamise kohustused on 
täidetud.

Or. en

Muudatusettepanek 368
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui mitu kvalifitseeritud isikut jagavad 
vastavalt esimesele lausele vastutust, tuleb 
nende ülesannete valdkonnad kirjalikult 
fikseerida. 

Or. de

Muudatusettepanek 369
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

61. Kvalifitseeritud isik ei tohi sattuda 
tootja organisatsioonis ebavõrdsesse 
olukorda seoses oma kohustuste 
nõuetekohase täitmisega.

3. Vastavuse eest vastutav isik ei tohi 
sattuda tootja organisatsioonis 
ebavõrdsesse olukorda seoses oma 
kohustuste nõuetekohase täitmisega.

Or. en

Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.

Muudatusettepanek 370
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

62. Volitatud esindajate organisatsioonis 
on vähemalt üks kvalifitseeritud inimene, 
kellel on erialased teadmised
meditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa 
Liidu õigusnormide valdkonnas. 
Erialaseid teadmisi tõendatakse ühega 
järgmistest kvalifikatsioonidest:

4. Volitatud esindajate organisatsioonis on 
vähemalt üks vastavuse eest vastutav
inimene, kellel on asjatundlikkus
meditsiiniseadmeid käsitlevate Euroopa 
Liidu nõuete valdkonnas. Asjatundlikkust 
tõendatakse diplomi, tunnistuse või muu 
kvalifikatsioonitõendiga, mis antakse 
pärast ülikooli või muu samaväärse 
kursuse lõpetamist loodusteaduste, 
meditsiini, farmaatsia, inseneriteaduste 
või muus asjakohases valdkonnas, mis on 
vajalik käesoleva artikli lõike 2 punktides 
a ja b sätestatud ülesannete täitmiseks.

Or. en

Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.
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Muudatusettepanek 371
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.

Muudatusettepanek 372
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(cc) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist loodusteaduste, meditsiini, 
farmaatsia, inseneriteaduste või muus 
asjakohases valdkonnas ning vähemalt 
kaks aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

(a) diplom, tunnistus või muu 
kvalifikatsioonitõend, mis antakse pärast 
ülikooli või muu samaväärse kursuse 
lõpetamist ülikooli tasemel loodusteaduste, 
õigusteaduse, meditsiini, farmaatsia, 
inseneriteaduste või muus asjakohases 
valdkonnas ning vähemalt viis aastat 
erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas;

Or. en
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Muudatusettepanek 373
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dd) viis aastat erialast töökogemust 
seoses meditsiiniseadmetega regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selle rolli ja kohustused saab jagada mitme isiku vahel, kes vastutavad õigus-, tootmis- või 
kvaliteedi tagamise normidele vastavuse eest.

Muudatusettepanek 374
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(dd) viis aastat erialast töökogemust seoses 
meditsiiniseadmetega regulatiivses või 
kvaliteedijuhtimissüsteemide valdkonnas.

(b) kümme aastat erialast töökogemust 
seoses meditsiiniseadmetega regulatiivses 
või kvaliteedijuhtimissüsteemide 
valdkonnas ning ka tõendatud 
süvateadmised nii ravivaldkonnas kui ka 
asjaomas(t)e too(de)te valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 375
Pat the Cope Gallagher

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 13 – lõige 4 – punkt b a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) tunnustatud kutsenimetus, mis on 
antud pärast edukat pädevuse hindamist 
tegutseda inseneri kutsealal 
meditsiiniseadmete või tootmise 
valdkonnas.

Or. en

Selgitus

Registreeritud kutsenimetuse kaasamine pakub suuremat kindlust, et kvalifitseeritud isik on 
asjatundjana sobivalt pädev, nagu õigusaktides nõutud. Sellise kutsenimetuste registreerimise 
üks näide oleks see, kui kvalifitseeritud inimene täidab riiklikud nõuded nimetuse Eur Ing, 
kogu ELi hõlmava registreeritud inseneri kutsekvalifikatsiooni saamiseks.

Muudatusettepanek 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(gg) muudab juba turule lastud või 
kasutusele võetud seadet viisil, mis võib 
mõjutada vastavust kohaldatavatele 
nõuetele.

(c) muudab juba turule lastud või 
kasutusele võetud seadet viisil, mis võib 
mõjutada vastavust kohaldatavatele 
nõuetele; see hõlmab seadete 
taaskasutamist, mida tootja ei ole 
kasutusjuhiste spetsifikatsioonides 
sätestanud.

Or. en

Muudatusettepanek 377
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 lõike 1 punkti 19 
tähenduses, kuid kes paneb juba turul oleva 
seadme kokku või kohandab seda 
sihtotstarbeliseks kasutuseks konkreetse 
patsiendi jaoks.

Levitaja, importija või muu füüsiline või 
juriidiline isik täidab tootjale pandud 
kohustusi lõike 1 punktis a osutatud juhul 
ainult siis, kui asjaomane toode toodeti 
väljaspool Euroopa Liitu asuvas 
kolmandas riigis. ELis toodetud toodete 
puhul piisab sellest, kui tootja tõendab 
käesoleva määruse sätetest kinnipidamist.
Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 lõike 1 punkti 19 
tähenduses, kuid kes paneb juba turul oleva 
seadme kokku või kohandab seda 
sihtotstarbeliseks kasutuseks konkreetse 
patsiendi jaoks.

Or. de

Selgitus

Artikli 14 lõike 1 punkt a puudutab ettevõtteid, mis müüvad nn omamärki, ostes tootjatelt 
kuuldeaparaate või prille ja viies need seejärel enda nime all turule. Komisjoni määruse 
ettepaneku kohaselt peavad kõnealused ettevõtted täitma samasid kohustusi nagu tegelikud 
tootjad. EList pärit toodete puhul on see ebaproportsionaalne, kuna siin on juba tootjale 
pandud ulatuslike kohustuste täitmine.

Muudatusettepanek 378
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 lõike 1 punkti 19 
tähenduses, kuid kes paneb juba turul oleva 
seadme kokku või kohandab seda 
sihtotstarbeliseks kasutuseks konkreetse 
patsiendi jaoks.

Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 lõike 1 punkti 19 
tähenduses, kuid kes paneb juba turul oleva 
seadme kokku või kohandab seda 
sihtotstarbeliseks kasutuseks konkreetse 
patsiendi jaoks.

Or. en
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Muudatusettepanek 379
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

66. Enne ümbermärgistatud või 
ümberpakendatud seadme kättesaadavaks 
tegemist teatab lõikes 3 osutatud levitaja 
või importija sellest tootjale ja selle 
liikmesriigi pädevale asutusele, kus ta 
kavatseb seadme kättesaadavaks teha, ning 
taotluse korral esitab neile 
ümbermärgistatud või ümberpakendatud 
seadme näidise või maketi koos tõlgitud 
sildi ja kasutusjuhenditega. Ta esitab 
pädevale asutusele artiklis 29 osutatud 
teavitatud asutuse väljastatud tõendi, mis 
on määratud lõike 2 punktides a ja b 
nimetatud tegevuste alla kuuluva 
seadmetüübi jaoks, millega tõendatakse, et 
kvaliteedijuhtimissüsteem vastab lõikes 3 
sätestatud tingimustele.

4. Vähemalt 28 kalendripäeva enne
ümbermärgistatud või ümberpakendatud 
seadme kättesaadavaks tegemist teatab 
lõikes 3 osutatud levitaja või importija 
sellest tootjale ja selle liikmesriigi pädevale 
asutusele, kus ta kavatseb seadme 
kättesaadavaks teha, ning taotluse korral 
esitab neile ümbermärgistatud või 
ümberpakendatud seadme näidise või 
maketi koos tõlgitud sildi ja 
kasutusjuhenditega. Järgmise 28 
kalendripäeva jooksul esitab ta pädevale 
asutusele artiklis 29 osutatud teavitatud 
asutuse väljastatud tõendi, mis on määratud 
lõike 2 punktides a ja b nimetatud 
tegevuste alla kuuluva seadmetüübi jaoks, 
millega tõendatakse, et 
kvaliteedijuhtimissüsteem vastab lõikes 3 
sätestatud tingimustele.

Or. cs

Muudatusettepanek 380
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 381
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ühekordselt kasutatavad seadmed ja 
nende taastöötlemine

Ühekordseks kasutamiseks ettenähtud
seadmed ja nende taastöötlemine

Or. en

Muudatusettepanek 382
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi.

1. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, mis ei kuulu taastöötlemiseks 
sobimatute seadmete loendisse, et muuta 
need kõlblikuks edasiseks kasutamiseks 
liidus, käsitatakse taastöödeldud seadme 
tootjana ja ta peab täitma käesoleva 
määrusega tootjatele pandud kohustusi.

Or. cs

Muudatusettepanek 383
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 

1. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordseks kasutamiseks 
ettenähtud seadmeid, et muuta need 
kõlblikuks edasiseks kasutamiseks liidus, 
käsitatakse taastöödeldud seadme tootjana 
ja ta peab täitma käesoleva määrusega 
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pandud kohustusi. tootjatele pandud kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 384
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi.

1. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi.

Ühekordselt kasutatavaid seadmeid 
majasiseselt taastöötlevaid haiglaid ei 
käsitleta tootjatena. Neil peab siiski olema 
majasiseseks taastöötlemiseks vajalik 
erialane pädevus ja vastutuskindlustus, 
mida saab kasutada taastöötlemisel 
tekkivate probleemide korral. 

Or. de

Muudatusettepanek 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 

1. Iga füüsilist või juriidilist isikut, 
sealhulgas ka artikli 4 lõikes 4 osutatud 
tervishoiuasutused, kes taastöötleb 
ühekordselt kasutatavaid seadmeid, et 
muuta need kõlblikuks edasiseks 
kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 



AM\936125ET.doc 51/82 PE510.765v01-00

ET

pandud kohustusi. täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutus tuleb tagada võrdsel määral, olenemata sellest, kes taastöötleb 
ühekordselt kasutatavat seadet. Seetõttu tuleb selgitada, et kõik taastöötlejad, sealjuures 
haiglad ja teised tervishoiuasutused, peavad suutma järgida samu ohutus- ja 
toimivusnõudeid, mida kohaldatakse algsele toodetud seadmele.

Muudatusettepanek 386
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi.

1. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 
pandud kohustusi. See nõue kehtib ka 
haiglatele ja muudele tervishoiuasutustele 
vastavalt artikli 2 lõike 1 punktile 24.

Or. da

Muudatusettepanek 387
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

67. Iga füüsilist või juriidilist isikut, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, käsitatakse 
taastöödeldud seadme tootjana ja ta peab 
täitma käesoleva määrusega tootjatele 

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
taastöötleb ühekordselt kasutatavaid 
seadmeid, et muuta need kõlblikuks 
edasiseks kasutamiseks liidus, järgib 
komisjoni rakendusaktidega sätestatavaid 
suuniseid, et tagada taastöötlemise 
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pandud kohustusi. ohutus.

Or. en

Selgitus

Taastöötlemise suhtes tuleks kohaldada ohutusnõudeid, aga need tuleks sätestada 
rakendusaktidega.

Muudatusettepanek 388
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Taastöödelda võib üksnes selliseid 
ühekordselt kasutatavaid seadmeid, mis on 
liidu turule lastud kooskõlas käesoleva 
määrusega või enne [käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäev] kooskõlas 
direktiiviga 90/385/EMÜ või direktiiviga 
93/42/EMÜ.

2. Taastöödelda võib üksnes selliseid 
ühekordselt kasutatavaid seadmeid, mis on 
liidu turule lastud kooskõlas käesoleva 
määrusega või enne [käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäev] kooskõlas 
direktiiviga 90/385/EMÜ või direktiiviga 
93/42/EMÜ, ning üksnes juhul, kui see on 
riiklike õigusaktidega lubatud ning kui 
taastöötleja suudab tõestada, et see on 
patsiendile ohutu.

Or. en

Muudatusettepanek 389
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

68. Taastöödelda võib üksnes selliseid 
ühekordselt kasutatavaid seadmeid, mis 
on liidu turule lastud kooskõlas käesoleva 
määrusega või enne [käesoleva määruse 
kohaldamise kuupäev] kooskõlas 
direktiiviga 90/385/EMÜ või direktiiviga 

2. Taastöödelda võib üksnes selliseid 
ühekordseks kasutamiseks ettenähtud
seadmeid, mis on liidu turule lastud 
kooskõlas käesoleva määrusega või enne 
[käesoleva määruse kohaldamise kuupäev] 
kooskõlas direktiiviga 90/385/EMÜ või 
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93/42/EMÜ. direktiiviga 93/42/EMÜ.

Or. en

Muudatusettepanek 390
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Komisjon kehtestab rakendusaktidega 
meditsiiniseadmete taastöötlemise 
suunised, mis sisaldavad nõudeid 
standardiseeritavate, korratavate, 
tõhusate puhastus-, desinfitseerimis- ja 
steriliseerimisprotsesside kohta vastavalt 
meditsiiniseadme riskihinnangule ning 
nõudeid meditsiiniseadmeid taastöötleva 
füüsilise või juriidilise isiku hügieeni -, 
nakkuste ennetamise, kvaliteedijuhtimis-
ja dokumenteerimissüsteemidele. 
Rakendusaktid võetakse vastu artikli 88
lõikes 3 osutatud menetluse kohaselt.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete taastöötlemine peaks Euroopa siseturul toimuma ühtse kaitsetaseme ja 
ühiste suuniste alusel. Väljatöötamise lähtealuseks võivad olla juba olemasolevad riiklikud 
dokumendid.

Muudatusettepanek 391
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69. Kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatava seadme puhul on lubatud 

3. Ühekordselt kasutatavate kirurgiliste 
implantaatide ja ühekordselt kasutatavate 
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üksnes selline taastöötlemine, mida 
peetakse uusimate teaduslike 
tõendusmaterjalide kohaselt ohutuks.

invasiivsete kirurgiaseadmete
taastöötlemine on keelatud.

Or. fr

Muudatusettepanek 392
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69. Kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatava seadme puhul on lubatud üksnes 
selline taastöötlemine, mida peetakse 
uusimate teaduslike tõendusmaterjalide 
kohaselt ohutuks.

3. Kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatava seadme puhul on lubatud üksnes 
selline taastöötlemine, mida peetakse 
uusimate teaduslike tõendusmaterjalide 
kohaselt ohutuks, praktiliseks näiteks on 
siinkohal Robert Kochi nimelise instituudi 
(RKI) juures tegutseva haiglahügieeni ja 
nakkuste ennetamise komisjoni 
(KRINKO) ja Saksamaa Ravimite ja 
Meditsiiniseadmete Instituudi 
(Bundesinstitut für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM)) soovitusena 
„Hügieeninõuded meditsiiniseadmete 
taastöötlemisel”.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmete taastöötlemine on paljudes liikmesriikides otstarbekalt kohaldatav tava.
See peab olema teaduslikult põhjendatud ja toimuma asjakohastes raamides. Nimetatud 
soovitused on selle jaoks hea raamistik.

Muudatusettepanek 393
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

69. Kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatava seadme puhul on lubatud üksnes 
selline taastöötlemine, mida peetakse 
uusimate teaduslike tõendusmaterjalide 
kohaselt ohutuks.

3. Kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatava seadme puhul on lubatud üksnes 
selline taastöötlemine, mida peetakse 
uusimate teaduslike tõendusmaterjalide 
kohaselt ohutuks. Teaduslikes tõendites 
tuleb võtta arvesse ka juhtumeid, kui 
olukord on kriitiline ravitava haiguse 
tõsisuse tõttu.

Or. en

Selgitus

Näiteks allergiaga patsientide adrenaliinisüstalde puhul.

Muudatusettepanek 394
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Ühekordselt kasutatavate 
meditsiiniseadmete taastöötlemise korral 
tagab lõikes 1 osutatud juriidiline või 
füüsiline isik iga taastöödeldud seadme 
jälgitavuse, sealhulgas osutab selgete 
viidetega, mitu korda on seadet juba 
taastöödeldud.

Or. en

Muudatusettepanek 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 3 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 b. Lõikes 1 osutatud juriidiline või 
füüsiline isik kehtestab suurima arvu 
kordi, mil ühekordselt kasutatavat seadet 
saab taastöödelda, ning tagab, et seadet ei 
taastöödelda kehtestatud arvust enam 
kordi. 

Or. en

Muudatusettepanek 396
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

70. Komisjon koostab rakendusaktidega
loetelu kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatavate seadmete kategooriatest või 
rühmadest, mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda, ning ajakohastab seda 
korrapäraselt. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega. 

4. Komisjon loob delegeeritud õigusaktide 
abil selliste ühekordselt kasutatavate 
seadmete kategooriate ja rühmade loendi, 
mida ei taastöödelda reaalse ohtlikkuse 
tõttu, ning ajakohastab seda loendit 
regulaarselt. Need delegeeritud õigusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikliga 89.

Komisjon koostab delegeeritud 
õigusaktide abil loetelu kriitiliseks 
kasutuseks ühekordselt kasutatavate 
seadmete kategooriatest või rühmadest, 
mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda, ning ajakohastab seda 
korrapäraselt. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artiklis 89
osutatud menetlusega. 

Or. cs

Muudatusettepanek 397
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

70. Komisjon koostab rakendusaktidega
loetelu kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatavate seadmete kategooriatest või 
rühmadest, mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda, ning ajakohastab seda 
korrapäraselt. Kõnealused rakendusaktid
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 
3 osutatud kontrollimenetlusega.

4. Komisjon koostab delegeeritud 
õigusaktidega loetelu kriitiliseks 
kasutuseks ühekordseks kasutamiseks 
ettenähtud seadmete kategooriatest või 
rühmadest, mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda, ning ajakohastab seda 
korrapäraselt. Kõnealused delegeeritud 
õigusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikliga 89.

Or. en

Muudatusettepanek 398
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

70. Komisjon koostab rakendusaktidega 
loetelu kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatavate seadmete kategooriatest või 
rühmadest, mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda, ning ajakohastab seda
korrapäraselt. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

4. Komisjon koostab rakendusaktidega 
loetelu kriitiliseks kasutuseks ühekordselt 
kasutatavate seadmete kategooriatest või 
rühmadest, mida võib kooskõlas lõikega 3 
taastöödelda. Kõnealune loetelu hõlmab
lisaks nõudeid kriitiliseks kasutuseks 
kasutatavaid seadmeid taastöötlevate 
füüsiliste või juriidiliste isikute hügieeni -, 
nakkuste ennetamise, kvaliteedijuhtimis-
ja dokumenteerimissüsteemidele. Loetelu 
ajakohastatakse korrapäraselt. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. de

Selgitus

Kriitiliseks kasutuseks kasutatavate toodete ohutu taastöötlemine eeldab kindlasti erinõuete 
kehtestamist taastöötlejate pädevusele ja varustusele. Kogu Euroopas ühtse kaitsetaseme 
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tagamiseks peaks need määratlema komisjon.

Muudatusettepanek 399
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 5 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Algse ühekordselt kasutatava seadme 
tootja nime ja aadressi ei märgita enam 
märgistusele, kuid need esitatakse 
taastöödeldud seadme kasutusjuhendis.

Algse ühekordseks kasutamiseks 
ettenähtud seadme tootja nime ja aadressi 
ei märgita enam märgistusele, kuid need 
esitatakse taastöödeldud seadme 
kasutusjuhendis.

Or. en

Muudatusettepanek 400
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

71. Liikmesriik võib säilitada või 
kehtestada siseriiklikud sätted, millega 
keelatakse tema territooriumil 
liikmesriigile eriomastel rahva tervise 
kaitsmise põhjustel:

välja jäetud

(a) ühekordselt kasutatavate seadmete 
taastöötlemine ja ühekordselt 
kasutatavate seadmete üleviimine teise 
liikmesriiki või kolmandasse riiki nende 
taastöötlemise eesmärgil;
(b) taastöödeldud ühekordselt 
kasutatavate seadmete kättesaadavaks 
tegemine.
Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele siseriiklikest 
sätetest ja nende kehtestamise põhjustest. 
Komisjon teeb kõnealuse teabe 
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avalikkusele kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Komisjoni ettepaneku artiklis 72 on ette nähtud tervise- ja ohutusriski põhjustavate 
nõuetekohaste seadmete suhtes kohaldatav hindamismenetlus. Siseturu kaitsmiseks tuleks 
kõnealust menetlust kohaldada ka taastöödeldavatele toodetele.

Muudatusettepanek 401
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Taastöödeldud ühekordse kasutusega 
seadmete kasutamise korral teavitatakse 
alati sellest patsiente.

Or. en

Muudatusettepanek 402
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Komisjon määrab rakendusaktides 
ning koostöös meditsiiniseadmeid 
reguleeriva rahvusvahelise foorumiga ja 
rahvusvaheliste 
standardiorganisatsioonidega kindlaks 
selged ühekordse kasutusega seadmete 
taastöötlemise kvaliteedi- ja 
ohutusstandardid, sealhulgas erinõuded 
taastöödeldud seadmete tootjatele.

Or. en
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Muudatusettepanek 403
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 – esimene lõik – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jj) ühekordselt kasutatavate seadmete 
taastöötlemine ja ühekordselt kasutatavate
seadmete üleviimine teise liikmesriiki või 
kolmandasse riiki nende taastöötlemise 
eesmärgil;

(a) ühekordseks kasutamiseks ettenähtud
seadmete taastöötlemine ja ühekordseks 
kasutamiseks ettenähtud seadmete 
üleviimine teise liikmesriiki või 
kolmandasse riiki nende taastöötlemise 
eesmärgil;

Or. en

Muudatusettepanek 404
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 6 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(kk) taastöödeldud ühekordselt 
kasutatavate seadmete kättesaadavaks 
tegemine.

(b) taastöödeldud ühekordseks 
kasutamiseks ettenähtud seadmete 
kättesaadavaks tegemine.

Or. en

Muudatusettepanek 405
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 15 a
Ühekordselt kasutatavad seadmed ja 
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taastöötlemine
Ühekordselt kasutatavat meditsiiniseadet 
ei tohi taastöödelda selle 
taaskasutamiseks Euroopa turul.

Or. fr

Muudatusettepanek 406
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Implantaadi kaart Teave implanteeritavate seadmete ja 
implantaadi kaardi kohta

Or. en

Muudatusettepanek 407
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Implantaadi kaart Teave implanteeritavate seadmete kohta

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse ja läbipaistvuse huvides tuleks implanteeritavaid seadmeid puudutavat 
patsiendile, kellele on implanteeritud seade, anda asjakohast teavet viisil, millega tagatakse, 
et teave ei lähe kaotsi ja on vajadusel kergesti juurdepääsetav. Teavet implanteeritavate 
seadmete kohta ei tuleks hoida füüsilisel kaardil, mis võib ära kaduda, vaid see tuleks 
salvestada ja seda hoida patsiendi haigusloo juures. Lisaks tootja kohustusele peaks seadet 
implanteerival tervishoiutöötajal olema patsiendi ees erikohustus anda talle teavet 
implanteeritava seadme kohta ning salvestada teave patsiendi haigusloos.
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Muudatusettepanek 408
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

Käesolevat lõiget ei kohaldata 
hambaplommide, klambrite ja sutuuride 
suhtes.

Or. fr

Muudatusettepanek 409
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava seadme tootja teeb eelnevalt 
tervishoiutöötajale või vajaduse korral
konkreetsele patsiendile, kellele seade 
siirdatakse, kättesaadavaks implantaadi 
passile või implantaadi kaardile lisatava 
teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 410
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 1. Siirdatava, steriilselt pakitud seadme 
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seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

tootja väljastab eelnevalt koos seadmega 
tervishoiutöötajate esindajale implantaadi 
kaardi, mis tehakse kättesaadavaks 
konkreetsele patsiendile, kellele seade on 
siirdatud.

Väljastamise ja andmete andmebaasile 
edastamise eest vastutab implantaadi 
paigaldaja.
Erandiks on järgnevad implantaadid: 
õmblusmaterjal, klambrid, kruvid, plaadid 
ja ortopeediliste implantaatide tarvikud.
Komisjon kontrollib ja uuendab 
rakendusaktide alusel korrapäraselt 
kõnealust väljajäetavate implantaatide 
loetelu. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikega 
3. 

Or. de

Selgitus

Vaja on tagada, et andmed edastatakse ka Eudamedi andmebaasile. 

Muudatusettepanek 411
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks seadet siirdavale 
tervishoiutöötajale, kes:

Or. en

Muudatusettepanek 412
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab 
koos seadmega implantaadi kaardi, mis 
tehakse kättesaadavaks konkreetsele 
patsiendile, kellele seade on siirdatud.

1. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, et määratleda, milliste 
siirdatavate seadmete korral väljastab 
tootja koos seadmega implantaadi kaardi, 
mis võidakse väljastada elektroonilises 
vormingus või muul viisil, mis sisaldab 
lõikes 2 osutatud teavet ja mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

Or. en

Selgitus

On vaja määratleda meditsiiniseadmed, mille puhul on nõutav implantaadi kaart, näiteks 
selliste siirdatavate meditsiiniseadmete puhul nagu õmblused, kirurgilised klambrid, nõelad, 
kruvid ja hambatäidised.

Muudatusettepanek 413
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud. Implantaadi 
kaart tehakse kättesaadavaks ka 
elektroonilises vormingus ning 
liikmesriigid tagavad, et haiglad ja 
kliinikud säilitavad dokumendi 
elektroonilist versiooni, nii et seda saab 
patsiendile taotluse korral kergesti 
edastada.

Or. en
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Selgitus

Nagu soovitatud Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta soovituses Prantsuse ettevõtte 
PIP valmistatud defektsete silikoongeeliga rinnaimplantaatide kohta.

Muudatusettepanek 414
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
kellele seade on siirdatud.

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega teabe, mis edastatakse seadet 
siirdavale tervishoiutöötajale, kellel on 
järgmised kohustused:
- edastada kõnealune teave patsiendile ja

- salvestada see teave patsiendi 
haigusloos.

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse ja läbipaistvuse huvides tuleks implanteeritavaid seadmeid puudutavat 
patsiendile, kellele on implanteeritud seade, anda asjakohast teavet viisil, millega tagatakse, 
et teave ei lähe kaotsi ja on vajadusel kergesti juurdepääsetav. Teavet implanteeritavate 
seadmete kohta ei tuleks hoida füüsilisel kaardil, mis võib ära kaduda, vaid see tuleks 
salvestada ja seda hoida patsiendi haigusloo juures. Lisaks tootja kohustusele peaks seadet 
implanteerival tervishoiutöötajal olema patsiendi ees erikohustus anda talle teavet 
implanteeritava seadme kohta ning salvestada teave patsiendi haigusloos

Muudatusettepanek 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

73. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 

1. Siirdatava seadme tootja väljastab koos 
seadmega implantaadi kaardi, mis tehakse 
kättesaadavaks konkreetsele patsiendile, 
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kellele seade on siirdatud. kellele seade on siirdatud.

Seda teavet säilitatakse elektroonilise 
versioonina ja see tehakse tootja taotluse 
korral patsiendile kättesaadavaks seni, 
kuni seade on siirdatuna patsiendi kehas.

Or. en

Muudatusettepanek 416
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – taane 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- salvestab kogu kaardil oleva teabe 
patsiendi haigusloosse

Or. en

Muudatusettepanek 417
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 1 – taane 2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

- edastab kaardi patsiendile

Or. en

Muudatusettepanek 418
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Liikmesriigid võivad kehtestada 
riiklikud sätted, millega nõutakse, et 
implantaadi kaardile lisatakse 
operatsioonijärgse järelravi meetmeid 
käsitlev teave ja et selle peavad 
allkirjastama nii patsient kui operatsiooni 
eest vastutav kirurg.

Or. en

Muudatusettepanek 419
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kaart sisaldab järgmist: Kõnealune teave sisaldab järgmist:

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse ja läbipaistvuse huvides tuleks implanteeritavaid seadmeid puudutavat 
patsiendile, kellele on implanteeritud seade, anda asjakohast teavet viisil, millega tagatakse, 
et teave ei lähe kaotsi ja on vajadusel kergesti juurdepääsetav. Teavet implanteeritavate 
seadmete kohta ei tuleks hoida füüsilisel kaardil, mis võib ära kaduda, vaid see tuleks 
salvestada ja seda hoida patsiendi haigusloo juures. Lisaks tootja kohustusele peaks seadet 
implanteerival tervishoiutöötajal olema patsiendi ees erikohustus anda talle teavet 
implanteeritava seadme kohta ning salvestada teave patsiendi haigusloos.

Muudatusettepanek 420
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) teave seadme eriomaduste ja mis 
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tahes võimalike kõrvalmõjude kohta

Or. en

Selgitus

Nagu soovitatud Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta soovituses Prantsuse ettevõtte 
PIP valmistatud defektsete silikoongeeliga rinnaimplantaatide kohta.

Muudatusettepanek 421
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) seadmete omaduste lühikirjeldus, 
sealhulgas kasutatud materjalide kohta;

Or. en

Muudatusettepanek 422
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) koht kirurgi ja patsiendi allkirjadele, 
nii et kaarti saaks kasutada operatsiooni 
nõusolekuvormina.

Or. en

Selgitus

Nagu soovitatud Euroopa Parlamendi 14. juuni 2012. aasta soovituses Prantsuse ettevõtte 
PIP valmistatud defektsete silikoongeeliga rinnaimplantaatide kohta.
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Muudatusettepanek 423
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 16 – lõige 2 – lõik 1 – punkt c b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c b) võimalikud kõrvalnähud, mis võivad 
ilmneda kliinilise hindamise ja uuringu 
andmete kohaselt.

Or. en

Muudatusettepanek 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teave esitatakse nii, et vastava väljaõppeta 
isik sellest hõlpsasti aru saaks.

Teave esitatakse nii, et vastava väljaõppeta 
isik sellest hõlpsasti aru saaks. Kõnealune 
teave edastatakse patsiendile nõusoleku 
andmise ajal, enne seadme siirdamist. 
Patsiendid peavad teadma, et 
implantaadid ei ole püsivad ja et võib 
tekkida vajadus need asendada või 
kõrvaldada; samuti tuleb patsiente 
teavitada implantaatide kvaliteedist ja 
nendega seotud võimalikest ohtudest.

Or. en

Selgitus

Nii on öeldud Euroopa Parlamendi resolutsioonis Prantsuse ettevõtte PIP valmistatud 
defektsete silikoongeeliga rinnaimplantaatide kohta (2012/2621(RSP)).

Muudatusettepanek 425
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

75. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
Vastavusdeklaratsioon koostatakse liidu 
ametlikus keeles, mis on vastuvõetav 
teavitatud asutusele, kes koostab 
vastavusdeklaratsiooni kooskõlas artikliga 
42. 

Or. cs

Muudatusettepanek 426
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

75. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See koostatakse ühes liidu ametlikus 
keeles, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade turule viiakse ning lisaks inglise 
keeles, kui seade tehakse kättesaadavaks 
teistes liikmesriikides.

Or. de

Muudatusettepanek 427
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

75. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse inglise keelde – lisaks selle 
liikmesriigi keeleversioonile (kui see on 
nõutav), kus tootja või volitatud esindaja 
tegevuskoht on registreeritud.

Or. en

Selgitus

Vastavusdeklaratsioon on mõeldud teavitatud asutustele ja ametiasutustele, mitte 
patsientidele. Vajadus tõlkida ELi vastavusdeklaratsioon kõigi ELi riikide jaoks, kus tooted
kättesaadavaks tehakse, suurendab väikeettevõtete kulusid.

Muudatusettepanek 428
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

75. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See on saadaval ühes liidu ametlikus 
keeles.

Or. en
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Selgitus

ELi deklaratsioonide tõlkimine mitmesse keelde on koormav ja seda peetakse tarbetuks.

Muudatusettepanek 429
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

78. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse III lisas sätestatud ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavaid 
miinimumandmeid, pidades silmas 
tehnika arengut.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 17 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

78. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse III lisas sätestatud ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavaid 
miinimumandmeid, pidades silmas 
tehnika arengut.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 18 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

83. Vajaduse korral järgneb CE-märgisele 
artiklis 42 sätestatud 
vastavushindamismenetluste eest vastutava 
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber. 
Identifitseerimisnumber esitatakse ka 
kõigis reklaammaterjalides, kus on öeldud, 
et seade vastab CE-märgise juriidilistele 
nõuetele.

5. Vajaduse korral järgneb CE-märgisele 
artiklis 42 sätestatud 
vastavushindamismenetluste eest vastutava 
teavitatud asutuse identifitseerimisnumber. 
Identifitseerimisnumber ja vastutava 
teavitatud asutuse kontaktteave esitatakse 
ka kõigis reklaammaterjalides, kus on 
öeldud, et seade vastab CE-märgise 
juriidilistele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 432
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
teeb turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Tõendavaid materjale hoitakse 
liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö, ilma muutmata selle 
toimivus- või ohutusparameetreid, tagab, et 
toode ei mõjuta kahjulikult seadme ohutust 
ja toimimist. Tõendavaid materjale 
hoitakse liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

Or. en

Muudatusettepanek 433
Sirpa Pietikäinen



PE510.765v01-00 74/82 AM\936125ET.doc

ET

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
teeb turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt 
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Tõendavaid materjale hoitakse 
liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö, ilma oluliselt 
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Enam kui ühest siirdatavast 
osast koosnevate seadmete puhul 
tagatakse samuti, et seadme toimiva osaga 
kokkusobimatuse korral ei ole toote puhul 
nõutav terve seadme asendamine.
Tõendavaid materjale hoitakse liikmesriigi 
pädevatele asutustele kättesaadavatena.

Or. en

Muudatusettepanek 434
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

93. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes 
teeb turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö ilma oluliselt
muutmata selle toimivus- või 
ohutusparameetreid, tagab, et toode ei 
mõjuta kahjulikult seadme ohutust ja 
toimimist. Tõendavaid materjale hoitakse 
liikmesriigi pädevatele asutustele 

1. Iga füüsiline või juriidiline isik, kes teeb 
turul kättesaadavaks toote, mis on 
konkreetselt ette nähtud seadme 
samasuguse või sarnase sisseehitatud osa 
või komponendi asendamiseks, kui see on 
defektne või kulunud, et säilitada või 
taastada seadme töö, ilma muutmata selle 
toimivus- või ohutusparameetreid, tagab, et 
toode ei mõjuta kahjulikult seadme ohutust 
ja toimimist. Tõendavaid materjale 
hoitakse liikmesriigi pädevatele asutustele 
kättesaadavatena.
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kättesaadavatena.

Or. en

Muudatusettepanek 435
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

94. Seadme osa või komponendi 
asendamiseks konkreetselt ette nähtud 
toodet, mis muudab oluliselt seadme 
toimivus- või ohutusparameetreid, 
käsitatakse seadmena.

2. Seadme osa või komponendi 
asendamiseks konkreetselt ette nähtud 
toodet, mis muudab oluliselt seadme 
toimivus- või ohutusparameetreid,
käsitatakse seadmena ja see peab vastama 
käesoleva määruse nõuetele.

Or. de

Muudatusettepanek 436
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Iga seadet taastöötlev füüsiline või 
juriidiline isik on kohustatud vastavalt 
seadme tootja soovitustele tagama, et ta ei 
mõjuta seadme omadusi ega ohutust 
negatiivses suunas.

Or. de

Muudatusettepanek 437
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 21 – lõige 2 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 b. Iga seadet taastöötlev füüsiline või 
juriidiline isik, kes ei järgi seadme tootja 
soovitust taastöötlemise kohta või rikub 
seda või kui selline soovitus puudub, 
loetakse seadme tootjaks käesoleva 
määruse tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 438
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 22 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 22 a
Vastutus juhul, kui IIb või III klassi 
meditsiiniseade on patsiendile kahju 

põhjustanud
Tootja on seaduslikult vastutav kahju 
eest, mille IIb või III klassi 
meditsiiniseade on patsiendile 
põhjustanud, välja arvatud juhul, kui ta 
suudab tõestada, et kahju tekkis vastavalt 
kas tervishoiutöötaja- või 
patsiendipoolsest väärkasutusest.

Or. en

Selgitus

Peaks olema selge, kes kannab vastutust patsiendile tekkinud kahju eest.

Muudatusettepanek 439
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 23 – lõik 1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmete puhul, välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed, peavad ettevõtjad olema 
võimelised artikli 8 lõikes 4 osutatud
ajavahemiku jooksul tuvastama:

Seadmete puhul, välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed, peavad ettevõtjad olema 
võimelised 10-aastase ajavahemiku 
jooksul tuvastama:

Or. cs

Muudatusettepanek 440
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmete puhul, välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed, luuakse liidus seadme kordumatu 
identifitseerimissüsteem. Seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteem 
võimaldab seadmete identifitseerimist ja 
jälgitavust ning koosneb järgmisest:

Seadmete puhul alates II klassist, välja 
arvatud tellimusmeditsiiniseadmed ja 
uuritavad seadmed, luuakse liidus seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteem. 
Seadme kordumatu 
identifitseerimissüsteem võimaldab 
seadmete identifitseerimist ja jälgitavust 
ning koosneb järgmisest:

Or. de

Muudatusettepanek 441
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmete puhul, välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed, luuakse liidus seadme kordumatu 
identifitseerimissüsteem. Seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteem 
võimaldab seadmete identifitseerimist ja 
jälgitavust ning koosneb järgmisest:

Seadmete puhul, välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed, luuakse liidus ühtne seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteem. 
Seadme kordumatu 
identifitseerimissüsteem võimaldab 
seadmete identifitseerimist ja jälgitavust, 
on võimalusel kooskõlas 
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meditsiiniseadmete kordumatu 
identifitseerimissüsteemi üleilmse 
reguleeriva lähenemisviisiga ning koosneb 
järgmisest:

Or. en

Selgitus

Lisada tuleb sõna „ühtne”, tagamaks, et meil on Euroopas ja võimalusel üleilmselt 
kordumatu ja ühtlustatud lähenemisviis kordumatule identifitseerimissüsteemile.

Muudatusettepanek 442
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 2 – punkt e – alapunkt i

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

i) rakendama kordumatu 
identifitseerimistunnuse määramise 
süsteemi volituses kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul, mis on vähemalt 
kolm aastat alates üksuse määramisest;

i) rakendama kordumatu 
identifitseerimistunnuse määramise 
süsteemi volituses kindlaksmääratud 
ajavahemiku jooksul, mis on vähemalt viis
aastat alates üksuse määramisest;

Or. en

Selgitus

Kordumatu identifitseerimistunnuse süsteem on uue reguleeriva süsteemi oluline osa ning 
kordumatu identifitseerimistunnuse süsteemi pakkujad peaksid tagama oma rolli 
pikemaajalisuse.

Muudatusettepanek 443
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fff) määratakse kindlaks seadmed või 
seadmete kategooriad ja rühmad, mille 
identifitseerimine põhineb lõigetes 1—6 

(a) määratakse kindlaks seadmed või 
seadmete kategooriad ja rühmad, mille 
identifitseerimine põhineb lõigetes 1—6 
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sätestatud kordumatute 
identifitseerimistunnuste süsteemil, ja 
ajakava selle rakendamiseks. Järgides 
ohupõhist lähenemisviisi on seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteemi 
rakendamine järk-järguline, alustades
kõrgeimasse riskiklassi kuuluvatest 
seadmetest;

sätestatud kordumatute 
identifitseerimistunnuste süsteemil, ja 
ajakava selle rakendamiseks. Järgides 
ohupõhist lähenemisviisi, on seadme 
kordumatu identifitseerimissüsteemi 
rakendamine piiratud kõrgeimasse 
riskiklassi kuuluvate seadmetega;

Or. en

Selgitus

Seadme kordumatu identifitseerimissüsteemi kohased kohustused peaksid olema piiratud 
kõrgeima riskiga seadmetega, et vältida liigse haldus- ja rahalise koormuse tekitamist 
tervishoius, ilma et patsientide ohutus vastavalt paraneb.

Muudatusettepanek 444
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 7 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ggg) täpsustatakse andmed, mille peab 
lisama tootmise identifitseerimistunnusele, 
mis võib ohupõhise lähenemisviisi alusel 
varieeruda sõltuvalt seadme riskiklassist;

(b) täpsustatakse andmed, mille peab 
lisama tootmise identifitseerimistunnusele;

Or. en

Selgitus

Seadme kordumatu identifitseerimissüsteemi kohased kohustused peaksid olema piiratud 
kõrgeima riskiga seadmetega, et vältida liigse haldus- ja rahalise koormuse tekitamist 
tervishoius, ilma et patsientide ohutus vastavalt paraneb.

Muudatusettepanek 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) ühilduvust meditsiiniseadmete juba 
turul olevate 
identifitseerimissüsteemidega.

Or. de

Selgitus

Sujuva toimimise jaoks on oluline jälgitavust võimaldavate süsteemide tehniline ühilduvus.

Muudatusettepanek 446
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkusobivust muude 
jälgitavussüsteemidega, mida kasutavad 
meditsiiniseadmetega seotud sidusrühmad

Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt on elektrooniline ravimite ehtsuse tõendamise süsteem tänu võltsitud ravimite 
direktiivile juba olemas. On oluline, et meditsiiniseadmete ja ravimite süsteemid sobiksid 
kokku, muidu tekitab see suure ja arvatavasti haldamatu koorma nendele tarneahela 
agentidele, kes töötavad mõlema tooterühmaga.

Muudatusettepanek 447
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkusobivust muude 
jälgitavussüsteemidega, mida kasutavad 
meditsiiniseadmetega seotud sidusrühmad
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Or. en

Selgitus

Tõenäoliselt on elektrooniline ravimite ehtsuse tõendamise süsteem tänu võltsitud ravimite
direktiivile juba olemas. On oluline, et meditsiiniseadmete ja ravimite süsteemid sobiksid 
kokku, muidu tekitab see suure ja arvatavasti haldamatu koorma nendele tarneahela 
agentidele, kes töötavad mõlema tooterühmaga.

Muudatusettepanek 448
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kordumatu identifitseerimistunnuse 
süsteemi kokkusobivust 
turvaelementidega, mis on kasutusele 
võetud direktiivi 2011/62/EL raames, 
millega muudetakse direktiivi 
2001/83/EÜ, millega kehtestatakse 
inimtervishoius kasutatavaid ravimeid 
käsitlevad ühenduse eeskirjad, seoses 
võltsitud ravimite seaduslikku 
tarneahelasse sissetoomise vältimisega.

Or. fr

Muudatusettepanek 449
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 24 – lõige 8 – punkt e a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e a) kokkusobivust teiste 
jälgitavussüsteemidega, mida kasutavad 
meditsiiniseadmete alal tegutsevad 
ettevõtjad.

Or. fr
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Selgitus

Elektrooniline ravimite autentimise süsteem tuleks kasutusele võtta võltsitud ravimite 
direktiivi järelmeetmena. Tähtis on, et meditsiiniseadmete ja ravimite jaoks väljatöötatud 
süsteemid oleksid kokkusobivad, et sellega ei kaasneks märkimisväärset koormust tarneahela 
osaliste jaoks, kes töötavad mõlemat tüüpi toodetega.


