
AM\936125FI.doc PE510.765v01-00

FI Moninaisuudessaan yhtenäinen FI

EUROOPAN PARLAMENTTI 2009 - 2014

Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

2012/0266(COD)

14.5.2013

TARKISTUKSET
297 - 449

Mietintöluonnos
Dagmar Roth-Behrendt
(PE507.972v02-00)

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi lääkinnällisistä 
laitteista sekä direktiivin 2001/83/EY, asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja 
asetuksen (EY) N:o 1223/2009 muuttamisesta

Ehdotus asetukseksi
(COM(2012)0542 – C7-0318/2012 – 2012/0266(COD))



PE510.765v01-00 2/87 AM\936125FI.doc

FI

AM_Com_LegReport



AM\936125FI.doc 3/87 PE510.765v01-00

FI

Tarkistus 297
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 298
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 299
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta



PE510.765v01-00 4/87 AM\936125FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tekniset asiakirjat ovat laajoja tai 
niitä säilytetään eri tiloissa, valmistajan 
on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
toimitettava teknisten asiakirjojen 
tiivistelmä ja annettava pyynnöstä 
mahdollisuus tarkastella kaikkia teknisiä 
asiakirjoja.

Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Tarvitaan erityisiä kliinisiä tuotenormeja, jotka riippumattomat asiantuntijat laativat 
kansainvälisenä koosteena kullekin erityisen riskialttiiden lääkinnällisten laitteiden luokalle 
ottaen huomioon kriteerit, joiden perusteella uusia tuotteita on arvioitava, ja neuvoja siitä, 
millainen arviointi tuotteesta on annettu ennen markkinoille tuloa.

Tarkistus 300
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tekniset asiakirjat ovat laajoja tai 
niitä säilytetään eri tiloissa, valmistajan 
on toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä 
toimitettava teknisten asiakirjojen 
tiivistelmä ja annettava pyynnöstä 
mahdollisuus tarkastella kaikkia teknisiä 
asiakirjoja.

Poistetaan.

Or. fr

Tarkistus 301
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Riippumattomat elimet laativat 
markkinoille saattamisen jälkeiseen 
valvontaan liittyvät analyysit ja 
kertomukset. Markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa on vahvistettava menettely 
laitteeseen liittyviä vaaratilanne-epäilyjä 
koskevien terveydenhuollon 
ammattilaisilta, potilailta ja käyttäjiltä 
saatavien valitusten ja raporttien 
keräämiseksi, kirjaamiseksi ja tutkimiseksi, 
rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Or. fr
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Perustelu

Täydellisen avoimuuden takaamiseksi markkinoille saattamisen jälkeisessä valvonnassa olisi 
myös hyödynnettävä riippumattomien tieteellisten asiantuntijoiden kokemusta.

Tarkistus 302
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskeva analysointi ja 
raportointi on myös toteutettava 
riippumattomien järjestöjen avulla.
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
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asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Or. en

Tarkistus 303
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
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saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa.
Kliinisen seurannan analysoinnissa ja 
raportoinnissa on otettava huomioon 
myös riippumattomat organisaatiot. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Or. de

Perustelu

Avoimuuden takaamiseksi tässä yhteydessä on otettava huomioon myös riippumattomat 
tieteelliset tiedot.

Tarkistus 304
Corinne Lepage, Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 

Laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden –
valmistajien on perustettava ja pidettävä 
ajan tasalla laitteen riskiluokitukseen ja 
tyyppiin suhteutettu järjestelmällinen 
menettely markkinoille saatetuista tai 
käyttöön otetuista laitteista saatujen 
kokemusten keräämiseksi ja 
tarkastelemiseksi ja korjaavien 
toimenpiteiden soveltamiseksi tarvittaessa, 
jäljempänä ’markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskeva suunnitelma’; 
sen on oltava niiden viranomaisten 
validoima, jotka sallivat markkinoille 
saattamisen tai jotka toteuttavat sen 
uudelleen arvioinnin. Suunnitelman laatii 
riippumaton taho, joka ei ole osallistunut 
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ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

millään tavoin markkinoille saattamiseen 
tai sen uudelleen arvioimiseen. 
Markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevassa suunnitelmassa on 
vahvistettava menettely laitteeseen liittyviä 
vaaratilanne-epäilyjä koskevien 
terveydenhuollon ammattilaisilta, potilailta 
ja käyttäjiltä saatavien valitusten ja 
raporttien keräämiseksi, kirjaamiseksi ja 
tutkimiseksi, rekisterin pitämiseksi 
vaatimustenvastaisista tuotteista, tuotteiden 
palautusmenettelyistä ja markkinoilta 
poistamisista sekä markkinoille saatettujen 
laitteiden otantatestausten suorittamiseksi 
silloin, kun tätä pidetään laitteen luonteen 
perusteella asianmukaisena. Liitteessä XIII 
olevan B osan mukaisen markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman on oltava osa 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa. Jos 
markkinoille saattamisen jälkeistä kliinistä 
seurantaa ei pidetä tarpeellisena, tämä on 
asianmukaisesti perusteltava ja osoitettava 
asiakirjoin markkinoille saattamisen 
jälkeistä valvontaa koskevassa 
suunnitelmassa.

Or. fr

Tarkistus 305
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinoille saattamisen jälkeisen 
valvonnan yhteydessä havaitaan korjaavan 
toimenpiteen tarve, valmistajan on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

Jos markkinoille saattamisen jälkeisen 
valvonnan yhteydessä havaitaan korjaavan 
toimenpiteen tarve, valmistajan on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
kuten antamalla välittömästi ilmoitus 
19. huhtikuuta 2010 tehdyllä komission 
päätöksellä 2010/227/EU perustettuun 
eurooppalaiseen lääkinnällisten laitteiden 
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tietokantaan (Eudamed).

Or. fr

Perustelu

On tarpeen taata nopea pääsy kertomuksiin, joissa tarkastellaan jonkin laitteen aiheuttamia 
komplikaatioita tai vaaratilanteita. Eudamed-tietokannan avulla voidaan kerätä ja julkaista 
kaikkia tietoja, jotka liittyvät unionin markkinoille saatettuihin lääkinnällisiin laitteisiin.

Tarkistus 306
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos markkinoille saattamisen jälkeisen 
valvonnan yhteydessä havaitaan korjaavan 
toimenpiteen tarve, valmistajan on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet.

Jos markkinoille saattamisen jälkeisen 
valvonnan yhteydessä havaitaan korjaavan 
toimenpiteen tarve, valmistajan on 
toteutettava asianmukaiset toimenpiteet, 
mukaan lukien välitön ilmoittaminen 
komission päätöksellä 2010/227/EU 
perustettuun eurooppalaiseen 
lääkinnällisten laitteiden tietokantaan;

Or. en

Tarkistus 307
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että 
laitteen mukana on liitteessä I olevan 
19 kohdan mukaisesti annettavat tiedot
jollakin unionin virallisella kielellä, jota 
aiottu käyttäjä tai potilas ymmärtää 
helposti. Kieli tai kielet, joilla valmistajan 
antamat tiedot on esitettävä, voidaan 

7. Valmistajien on varmistettava, että 
laitteen mukana on liitteessä I olevan 
19 kohdan mukaisesti annettavat ohjeet ja 
turvallisuustiedot kyseisen jäsenvaltion 
määrittelemällä kielellä, jota aiottu 
käyttäjä tai potilas ymmärtää helposti.
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määritellä sen jäsenvaltion 
lainsäädännössä, jossa laite asetetaan 
käyttäjän tai potilaan saataville.

Or. en

Tarkistus 308
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille ja soveltuvissa 
tapauksissa valtuutetulle edustajalle.

8. Valmistajien, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
toteutettava tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet kyseisen tuotteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Niiden on tiedotettava 
asiasta jakelijoille, maahantuojille ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetulle 
edustajalle.

Or. cs

Tarkistus 309
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle
tai tunnustetulle lääketieteelliselle 
laitokselle tai unionin tasolla 
organisoidulle järjestölle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen laitteen 
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ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit. 

vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
unionin virallisella kielellä, jota kyseinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä korjaavissa 
toimenpiteissä, joilla poistetaan niiden 
markkinoille saattamien tai käyttöön 
ottamien laitteiden aiheuttamat riskit. 

Or. de

Perustelu

Lääkärit ovat lääkinnällisten laitteiden ensisijaisia käyttäjiä. Heidän on voitava tarkastella 
kaikkia teknisiä ja kliinisiä tietoja, jotka liittyvät johonkin lääkinnälliseen laitteeseen. 
Tällaiset tiedot ovat välttämättömiä lääkäreille ja kirurgeille, jotta he voivat tehokkaasti ja 
varmasti päättää mitä tuotteita haluavat käyttää.

Tarkistus 310
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai lailliselle terveysalan laitokselle tai 
yhdistykselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
unionin virallisella kielellä, jota kyseinen 
viranomainen helposti ymmärtää. Niiden 
on tehtävä kyseisen viranomaisen kanssa 
tämän pyynnöstä yhteistyötä korjaavissa 
toimenpiteissä, joilla poistetaan niiden 
markkinoille saattamien tai käyttöön 
ottamien laitteiden aiheuttamat riskit.

Or. en

Perustelu

Lääkärit ovat lääkinnällisten laitteiden ensisijaisia käyttäjiä. Heillä on oltava mahdollisuus 
tutustua kaikkiin lääkinnällistä laitetta koskeviin teknisiin ja kliinisiin tietoihin.
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Tarkistus 311
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle, 
kuluttajajärjestölle, potilasjärjestölle tai 
terveydenhuoltoalan ammatilliselle 
järjestölle kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka 
ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi, 
unionin virallisella kielellä, jota kyseinen 
viranomainen tai järjestö helposti 
ymmärtää. Viranomaisen kehyksessä 
niiden on tehtävä kyseisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä 
korjaavissa toimenpiteissä, joilla poistetaan 
niiden markkinoille saattamien tai käyttöön 
ottamien laitteiden aiheuttamat riskit. 
Järjestön kehyksessä tiedonvaihdosta 
ilmoitetaan toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. fr

Tarkistus 312
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
tai terveysalan yhdistykselle tai laitokselle
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
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viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

ymmärtää. Niiden on tehtävä 
toimivaltaisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä korjaavissa 
toimenpiteissä, joilla poistetaan niiden 
markkinoille saattamien tai käyttöön 
ottamien laitteiden aiheuttamat riskit.

Or. es

Tarkistus 313
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Jos on todisteita siitä, että lääkinnällinen 
laite on oletetusti aiheuttanut vahinkoa, 
mahdollista vahinkoa kärsinyt käyttäjä, 
käyttäjän oikeudenomistaja, käyttäjän 
sairausvakuutusyhtiö tai muu kolmas 
osapuoli, jota käyttäjälle aiheutunut 
vahinko koskee, voi pyytää valmistajalta 
tai hänen valtuutetulta edustajaltaan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuja 
tietoja.
Tämä tiedonsaantioikeus koskee 
ensimmäisessä virkkeessä esitettyjen 
ehtojen mukaisesti myös niiltä 
jäsenvaltioiden toimivaltaisilta 
viranomaisilta saatavia tietoja, jotka ovat 
vastuussa kyseisen lääkinnällisen laitteen 
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valvonnasta, sekä sellaiselta ilmoitetulta 
laitokselta saatavia tietoja, joka on 
antanut todistuksen 45 artiklan 
mukaisesti tai ollut muulla tavoin 
osallisena kyseisen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyssä.

Or. en

Perustelu

Aikaisemmin laitteiden vahingoittamilla käyttäjillä ei ole ollut oikeutta saada tietoja, jotka 
osoittaisivat vahingon aiheuttaneen laitteen olevan viallinen. Tämä uusi tiedonsaantioikeus 
tasapainottaisi tilannetta käyttäjien hyväksi.

Tarkistus 314
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

9. Valmistajien on perustellusta pyynnöstä 
annettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
kaikki tiedot ja asiakirjat, jotka ovat 
tarpeen laitteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi, unionin virallisella kielellä, 
jota kyseinen viranomainen helposti 
ymmärtää. Niiden on tehtävä kyseisen 
viranomaisen kanssa tämän pyynnöstä 
yhteistyötä korjaavissa toimenpiteissä, 
joilla poistetaan niiden markkinoille 
saattamien tai käyttöön ottamien laitteiden 
aiheuttamat riskit.

Jos toimivaltainen viranomainen katsoo 
tai sillä on syytä uskoa, että laite on 
aiheuttanut vahinkoa, sen on 
varmistettava, että mahdollista vahinkoa 
kärsinyt käyttäjä, käyttäjän 
oikeudenomistaja, käyttäjän 
sairausvakuutusyhtiö tai muu kolmas 
osapuoli, jota käyttäjälle aiheutunut 
vahinko koskee, voi pyytää valmistajalta 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitettuja 
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tietoja.

Or. en

Tarkistus 315
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Tuotteen valmistaja vastaa tuotteen 
markkinoille saattamista edeltävästä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja 
markkinoille saattamisesta. Mikäli 
valmistajalla ei ole asuin- tai kotipaikkaa 
jäsenvaltiossa, vastuussa on tuotteen 
valtuutettu edustaja. Mikäli valmistaja ei 
ole nimennyt valtuutettua edustajaa tai 
mikäli tuotetta ei ole saatettu markkinoille 
valmistajan tai valtuutetun edustajan 
vastuulla, vastuussa on tuotteen 
markkinoille saattanut toimija.

Or. pl

Perustelu

Obecnie stosowana jest koncepcja, że za wyrób odpowiada wytwórca. W przypadku wytwórcy 
mającego swoją siedzibę w państwie trzecim, dalej jest on odpowiadzialny za wyrób, bo
autoryzowany przedstawiciel zajmuje się tylko przekazywaniem informacji wytwórcy. W tej 
sytuacji bardzo ciężko prowadzi się postępowania wyjaśniające, nie mówiąc już o 
ewentualnych roszczeniach europejczyków za ewentualne szkody wyrządzone przez wyroby. 
Brak podmiotu odpowiedzialnego za wyrób wprowadzony do obrotu na rynku europejskim 
sprawia, że osoby które ucierpiały w skutek wadliwego wyrobu, nie mogą dochodzić 
naprawienia szkody.

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

Tarkistus 316
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)



AM\936125FI.doc 17/87 PE510.765v01-00

FI

Komission teksti Tarkistus

10 a. Valmistajilla on oltava 
asianmukainen vastuuvakuutus, joka 
kattaa mahdolliset vahingot, joita heidän 
lääkinnällisistä laitteistaan voi aiheutua 
potilaille tai käyttäjille. Vakuutuksen on 
katettava vahingot ainakin seuraavissa 
tapauksissa:
(a) potilaan tai käyttäjän kuolema tai 
vammautuminen; tai
(b) saman lääkinnällisen laitteen käytöstä 
aiheutunut useiden potilaiden tai 
käyttäjien kuolema tai vammautuminen.

Or. en

Perustelu

Tuotevastuuta koskevan direktiivin 85/374/ETY mukaisesti vahinkotapauksia varten ei ole 
vielä pakko ottaa vakuutusta. Tämän vuoksi vahinkoriski ja valmistajan 
maksukyvyttömyysriski siirtyvät epäoikeudenmukaisesti viallisten lääkinnällisten laitteiden 
vahingoittamille potilaille, samoin maksajan vastuu hoitokustannuksista. Lääkkeiden alalla jo 
voimassa olevien sääntöjen mukaisesti lääkinnällisten laitteiden valmistajan olisi myös oltava 
velvollinen ottamaan vastuuvakuutus, johon sisältyy asianmukainen vähimmäissuoja.

Tarkistus 317
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Valmistajilla on oltava 
asianmukainen vastuuvakuutus, joka 
kattaa mahdolliset vahingot, joita heidän 
lääkinnällisistä laitteistaan voi aiheutua 
potilaille, käyttäjille tai kolmansille 
osapuolille. Vakuutuksen on katettava 
vahingot ainakin seuraavissa tapauksissa:
(a) potilaan, käyttäjän tai kolmannen 
osapuolen kuolema tai vammautuminen; 
tai
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(b) saman lääkinnällisen laitteen käytöstä 
aiheutunut useiden potilaiden tai 
käyttäjien tai muiden kolmansien 
osapuolten kuolema tai vammautuminen.

Or. en

Tarkistus 318
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Valmistaja saa saattaa 
lääkinnällisen laitteen markkinoille vain 
jos se on huolehtinut riittävällä tavalla 
siitä, että se täyttää lakisääteiset 
velvoitteensa korvata markkinoille 
saattamansa lääkinnällisen laitteen 
käytöstä aiheutuneen vahingon. 
Vakuutuksen on katettava seuraavat 
potilaalle aiheutuvat vahingot:
(a) henkilön kuolema tai vammautuminen
(b) saman laitteen käytöstä aiheutunut 
useiden henkilöiden kuolema tai 
vammautuminen.
Valmistaja huolehtii velvoitteidensa 
täyttämisestä ottamalla 
vastuuvakuutuksen sellaiselta toimiluvan 
saaneelta vakuutusyhtiöltä, jonka 
kotipaikka on Euroopan unionin 
jäsenvaltiossa tai jossain toisessa ETA-
sopimuksen allekirjoittaneessa maassa tai 
maassa, jonka Euroopan komissio katsoo 
vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan 
aloittamisesta ja harjoittamisesta annetun 
direktiivin 2009/138/EY (Solvenssi II) 
172 artiklan nojalla olevan kyseistä 
direktiiviä vastaava.
Vahingonkorvausvaatimus voidaan 
esittää myös suoraan vakuutusyhtiölle. 
Tällaiseen vaatimukseen sovelletaan 
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samaa määräaikaa kuin tuotevastuuta 
koskevaan lainsäädäntöön perustuviin 
valmistajalle esitettäviin 
vahingonkorvausvaatimuksiin.

Or. en

Perustelu

Tuotevastuuta koskevan direktiivin 85/374/ETY mukaisesti vahinkotapauksia varten ei ole 
vielä pakko ottaa vakuutusta. Tämän vuoksi vahinkoriski ja valmistajan 
maksukyvyttömyysriski siirtyvät epäoikeudenmukaisesti lääkinnällisten laitteiden 
vahingoittamille potilaille, samoin maksajan vastuu hoitokustannuksista. Lääkkeiden alalla 
voimassa olevien säännösten mukaisesti lääkinnällisten laitteiden valmistajalla olisi myös 
oltava velvollisuus ottaa vastuuvakuutus, johon sisältyy asianmukainen vähimmäissuoja.

Tarkistus 319
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Lääkinnällisten laitteiden 
valmistajilla on oltava vastuuvakuutus tai 
vastaava rahavakuus, joka kattaa heidän 
lääkinnällisten laitteidensa 
turvallisuuteen liittyvistä ongelmista 
aiheutuvat terveydelliset vahingot.
Valmistajan on vastattava niistä 
kustannuksista, joita aiheutuu 
terveydenhuoltojärjestelmälle potilaalle 
annettavista hoidoista sekä diagnostisista 
ja muista toimenpiteistä 
terveydenhuoltoviranomaisten tai itse 
valmistajien määrittämien lääkinnällisten 
laitteiden vikojen tai toimintahäiriöiden 
seurauksena.
Niiden on vastattava myös näistä 
tilanteista johtuvasta laitteiden 
markkinoilta poistamisesta, korjaamisesta 
tai korvaamisesta aiheutuvista 
kustannuksista.
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Or. es

Perustelu

Viimeaikaiset tapaukset, joissa potilaat ovat vaatineet laittoman rintaproteesin asentamisen 
jälkeen korjausleikkausta ja muita seurantaan tai diagnosointiin liittyviä kalliita 
toimenpiteitä, ovat korostaneet tarvetta antaa säädös, jonka nojalla valmistajia voidaan 
vaatia ottamaan vakuutus, joka kattaa potilaille aiheutuvat vahingot, ja vastaamaan 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 320
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 a. Lääkinnällisten laitteiden 
valmistajilla on oltava vastuuvakuutus tai 
vastaava rahavakuus, joka kattaa heidän 
lääkinnällisten laitteidensa 
turvallisuuteen liittyvistä ongelmista 
aiheutuvat terveydelliset vahingot.

Or. es

Perustelu

Viimeaikaiset tapaukset, joissa potilaat ovat vaatineet laittoman rintaproteesin asentamisen 
jälkeen korjausleikkausta ja muita seurantaan tai diagnosointiin liittyviä kalliita 
toimenpiteitä, ovat korostaneet tarvetta antaa säädös, jonka nojalla valmistajia voidaan 
vaatia ottamaan vakuutus, joka kattaa potilaille aiheutuvat vahingot, ja vastaamaan 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 321
Pilar Ayuso, Cristina Gutiérrez-Cortines

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 10 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

10 b. Valmistajan on vastattava niistä 
kustannuksista, joita aiheutuu 
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terveydenhuoltojärjestelmälle potilaalle 
annettavista hoidoista sekä diagnostisista 
ja muista toimenpiteistä 
terveydenhuoltoviranomaisten tai itse 
valmistajien määrittämien lääkinnällisten 
laitteiden vikojen tai toimintahäiriöiden 
seurauksena.
Niiden on vastattava myös näistä 
tilanteista johtuvasta laitteiden 
markkinoilta poistamisesta, korjaamisesta 
tai korvaamisesta aiheutuvista 
kustannuksista.

Or. es

Perustelu

Viimeaikaiset tapaukset, joissa potilaat ovat vaatineet laittoman rintaproteesin asentamisen 
jälkeen korjausleikkausta ja muita seurantaan tai diagnosointiin liittyviä kalliita 
toimenpiteitä, ovat korostaneet tarvetta antaa säädös, jonka nojalla valmistajia voidaan 
vaatia ottamaan vakuutus, joka kattaa potilaille aiheutuvat vahingot, ja vastaamaan 
terveydenhuoltojärjestelmille aiheutuvista kustannuksista.

Tarkistus 322
Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin laite saatetaan markkinoille, 
maahantuojien on varmistettava,

Ennen kuin laite saatetaan markkinoille, 
maahantuojien on varmistettava,

että valmistaja on tunnistettavissa ja sillä 
on tekniset, tieteelliset ja taloudelliset 
valmiudet tämän asetuksen mukaisen 
lääkinnällisen laitteen valmistamiseksi. 
Maahantuojat esittävät kansallisille 
viranomaisille ja omalla internet-
sivustollaan kertomuksen 
tutkimusmenettelyistä, joilla taataan 
valmistajan asiantuntemus.

Or. fr
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Tarkistus 323
Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

(b) että valmistaja on nimennyt valtuutetun 
edustajan 9 artiklan mukaisesti;

(b) että valmistaja on yksilöity ja että 
valmistaja on nimennyt valtuutetun 
edustajan 9 artiklan mukaisesti;

Or. en

Tarkistus 324
Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) että valmistaja on ottanut 
asianmukaisen vastuuvakuutuksen 
8 artiklan 10 kohdan mukaisesti, ellei 
maahantuoja voi itse varmistaa riittävää 
ja samoja vaatimuksia vastaavaa 
vakuutussuojaa.

Or. en

Tarkistus 325
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) että valmistaja on ottanut 
asianmukaisen vastuuvakuutuksen 
8 artiklan 10 a kohdan (uusi) mukaisesti, 
ellei maahantuoja voi itse varmistaa 
tämän säännöksen vaatimuksia vastaavaa 
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vakuutussuojaa.

Or. en

Perustelu

Mikäli maahantuoja on tuonut lääkinnällisen laitteen kolmannesta maasta, on samalla tavoin 
taattava vastuuvakuutuksella, että viallisen lääkinnällisen laitteen aiheuttamasta vahingosta 
voidaan todella maksaa korvausta.

Tarkistus 326
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja 
asianmukaisissa tapauksissa toteutettava 
tarvittavat korjaavat toimenpiteet kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, maahantuojien 
on lisäksi viipymättä tiedotettava asiasta 
niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja soveltuvissa 
tapauksissa ilmoitetulle laitokselle, joka 
antoi kyseiselle laitteelle todistuksen 
45 artiklan mukaisesti, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle. Mikäli laite 
aiheuttaa riskin, maahantuojien on lisäksi 
viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja soveltuvissa 
tapauksissa ilmoitetulle laitokselle, joka 
antoi kyseiselle laitteelle todistuksen 
45 artiklan mukaisesti, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. cs
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Tarkistus 327
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 
tapauksissa toteutettava tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli laite aiheuttaa 
riskin, maahantuojien on lisäksi viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja 
soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 
tapauksissa varmistettava, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi toteutetaan. Mikäli laite 
aiheuttaa riskin, maahantuojien on lisäksi 
viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja soveltuvissa 
tapauksissa ilmoitetulle laitokselle, joka 
antoi kyseiselle laitteelle todistuksen 
45 artiklan mukaisesti, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteuttamistaan korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Tarkistus 328
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 

7. Maahantuojien, jotka katsovat tai joilla 
on syytä uskoa, että niiden markkinoille 
saattama laite ei ole tämän asetuksen 
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vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 
tapauksissa toteutettava tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Mikäli laite aiheuttaa 
riskin, maahantuojien on lisäksi viipymättä 
tiedotettava asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
soveltuvissa tapauksissa ilmoitetulle 
laitokselle, joka antoi kyseiselle laitteelle 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

vaatimusten mukainen, on viipymättä 
tiedotettava asiasta valmistajalle ja tämän 
valtuutetulle edustajalle ja asianmukaisissa 
tapauksissa toteutettava tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi. Maahantuojien on lisäksi 
viipymättä tiedotettava asiasta kaikkien 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille ja kaikille Euroopan 
unionin ilmoitetuille laitoksille ilmoittaen 
valmistajan tunnistetiedot ja sen, 
kuuluuko se johonkin yritysryhmään, 
jotta toimivaltaiset viranomaiset voivat 
tutkia kaikkia valmistajan ja 
yritysryhmän, johon se kuuluu, 
valmistamia tuotteita.

Or. fr

Tarkistus 329
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Maahantuojien on 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson ajan pidettävä EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat ja soveltuvissa tapauksissa 
jäljennös 45 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä voidaan antaa 
pyynnöstä kyseisten viranomaisten 
saataville. Maahantuoja ja kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja voivat 
kirjallisessa toimeksiannossa sopia tämän 
velvoitteen siirtämisestä valtuutetulle 
edustajalle.

9. Maahantuojien on 8 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson ajan pidettävä EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
jäljennös markkinavalvontaviranomaisten 
saatavilla ja varmistettava, että tekniset 
asiakirjat ja soveltuvissa tapauksissa 
jäljennös 45 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä voidaan antaa 
pyynnöstä kyseisten viranomaisten, 
valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan saataville.
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Or. cs

Tarkistus 330
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
annettava kyseiselle viranomaiselle kaikki 
tiedot ja asiakirjat, jotka ovat tarpeen 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
osoittamiseksi. Tämän velvoitteen 
katsotaan tulleen täytetyksi, kun kyseisen 
laitteen osalta valtuutettu edustaja toimittaa 
vaaditut tiedot. Maahantuojien on tehtävä 
toimivaltaisen kansallisen viranomaisen 
kanssa tämän pyynnöstä yhteistyötä 
toimissa, joilla poistetaan niiden 
markkinoille saattamien tuotteiden 
aiheuttamat riskit.

10. Maahantuojien on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
toimitettava valmistajalta tai tämän 
valtuutetulta edustajalta kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Tämän velvoitteen katsotaan tulleen 
täytetyksi, kun kyseisen laitteen osalta 
valmistaja tai tarvittaessa valtuutettu 
edustaja toimittaa vaaditut tiedot. 
Maahantuojien on tehtävä toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen kanssa tämän 
pyynnöstä yhteistyötä toimissa, joilla 
poistetaan niiden markkinoille saattamien 
tuotteiden aiheuttamat riskit.

Or. cs

Tarkistus 331
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

Ennen kuin laite asetetaan saataville 
markkinoilla, jakelijoiden on tarkistettava, 
että seuraavat vaatimukset täyttyvät:

Ennen kuin laite asetetaan saataville 
markkinoilla ensimmäistä kertaa, 
jakelijoiden on tarkistettava, että seuraavat 
vaatimukset täyttyvät:

Or. de
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Perustelu

Jakelija vastaa tuotteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Tuotteen turvallisuus tai 
asiakirjojen täydellisyys on valmistajan tai maahantuojan vastuulla.

Tarkistus 332
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(b) tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot;

(b) mikäli valmistajan tai maahantuojan 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta ei ole 
saatavilla, tuotteen mukana on valmistajan 
8 artiklan 7 kohdan mukaisesti antamat 
tiedot;

Or. de

Perustelu

Jakelija vastaa tuotteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Tuotteen turvallisuus tai 
asiakirjojen täydellisyys on valmistajan tai maahantuojan vastuulla.

Tarkistus 333
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(c) valmistaja on noudattanut 
24 artiklassa ja mahdollinen maahantuoja 
on noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

(c) valmistaja ja mahdollinen maahantuoja 
on noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. de

Perustelu

Jakelija vastaa tuotteen turvallisuudesta toimitusketjussa. Tuotteen turvallisuus tai 
asiakirjojen täydellisyys on valmistajan tai maahantuojan vastuulla.
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Tarkistus 334
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

(c) valmistaja on noudattanut
24 artiklassa ja mahdollinen maahantuoja 
on noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

(c) valmistaja ja mahdollinen maahantuoja 
ovat noudattaneet 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Useimmat jakelijat (kuten proviisorit) eivät pysty varmistamaan, että valmistajat ovat 
noudattaneet jäljitettävyyttä koskevia velvoitteitaan. Esimerkiksi 24 artiklan 5 kohdassa 
valmistajia vaaditaan tallentamaan laitteiden tunnisteet. Proviisorit eivät voisi varmistaa 
tämän säännöksen noudattamista ellei niillä olisi pääsy valmistajan tietokantaan.

Tarkistus 335
Philippe Juvin

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

Komission teksti Tarkistus

(c) valmistaja on noudattanut
24 artiklassa ja mahdollinen maahantuoja 
on noudattanut 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia.

(c) valmistaja ja mahdollinen maahantuoja
ovat noudattaneet 11 artiklan 3 kohdassa 
säädettyjä vaatimuksia, ja mikäli kyseinen 
tuote sisältää 24 artiklan 1 kohdan 
a alakohdan mukaisen yksilöllisen 
laitetunnisteen.

Or. fr

Tarkistus 336
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava niiden oman toiminnan 
rajoissa, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. fr

Perustelu

Säännöksessä ei erotella lääkinnällisten laitteiden tuotantoketjuun osallistuvien toimijoiden 
eri rooleja ja vastuualueita. Kaikilla jakelijoilla on samat velvoitteet, joista joitakin saattaa 
olla vaikea täyttää. Ehdotuksessa yhdistetään velvoite ja jakelijan oma toiminta
elintarvikkeiden turvallisuudesta annetun asetuksen (EY) N:o 178/2002 ja sen 19 artiklan 
2 kohdassa hyväksytyn lähestymistavan mukaisesti.

Tarkistus 337
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava oman toimialansa puitteissa, 
että tarvittavat korjaavat toimenpiteet 
toteutetaan kyseisen laitteen saattamiseksi 
vaatimusten mukaiseksi, sen poistamiseksi 
markkinoilta tai sitä koskevan 
palautusmenettelyn järjestämiseksi 
aiheelliseksi katsotuissa tapauksissa. 
Mikäli laite aiheuttaa riskin, niiden on 
myös viipymättä tiedotettava asiasta niiden 
jäsenvaltioiden toimivaltaisille 
viranomaisille, joissa ne ovat asettaneet 
laitteen saataville, ja ilmoitettava 
yksityiskohtaiset tiedot erityisesti 
vaatimustenvastaisuudesta ja toteutetuista 
korjaavista toimenpiteistä.

Or. de

Perustelu

Olisi tehtävä ero toimitusketjun erilaisten toimijoiden välillä.

Tarkistus 338
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
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valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava harjoittamansa toiminnan 
sallimissa rajoissa, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei tehdä eroa lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuun osallistuvien 
sidosryhmien eri tehtävien ja vastuualueiden välillä. Kaikilla jakelijoilla olisi samat 
velvoitteet, joista tiettyjä olisi käytännössä mahdoton täyttää, koska esimerkiksi jakelijoiden 
olisi mahdotonta järjestää laitetta koskevaa palautusmenettelyä. Jakelijoiden velvoitteiden 
olisi liityttävä niiden harjoittamaan toimintaan.

Tarkistus 339
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava harjoittamansa toiminnan 
sallimissa rajoissa, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
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koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 
erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei tehdä eroa lääkinnällisten laitteiden toimitusketjuun osallistuvien 
sidosryhmien eri tehtävien ja vastuualueiden välillä.

Tarkistus 340
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän 
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle ja tuojalle sekä 
varmistettava, että tarvittavat korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kyseisen laitteen 
saattamiseksi vaatimusten mukaiseksi, sen 
poistamiseksi markkinoilta tai sitä 
koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, ja 
ilmoitettava yksityiskohtaiset tiedot 

4. Jakelijoiden, jotka katsovat tai joilla on 
syytä uskoa, että niiden markkinoilla 
saataville asettama laite ei ole tämän
asetuksen vaatimusten mukainen, on 
viipymättä tiedotettava asiasta valmistajalle 
ja soveltuvissa tapauksissa tämän 
valtuutetulle edustajalle, tuojalle, tuotteen 
valvonnasta vastaavalle ilmoitetulle 
laitokselle, jos kyseinen lääkinnällinen 
laite kuuluu luokkiin II a, II b ja III, ja 
toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle. Ne valvovat oman 
toimintansa rajoissa, että tarvittavat 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan kyseisen 
laitteen saattamiseksi vaatimusten 
mukaiseksi, sen poistamiseksi markkinoilta 
tai sitä koskevan palautusmenettelyn 
järjestämiseksi aiheelliseksi katsotuissa 
tapauksissa. Mikäli laite aiheuttaa riskin, 
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erityisesti vaatimustenvastaisuudesta ja 
toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

niiden on myös viipymättä tiedotettava 
asiasta niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joissa ne 
ovat asettaneet laitteen saataville, sekä 
tuotteen arvioinnista vastaavalle 
ilmoitetulle laitokselle, jos kyseinen 
lääkinnällinen laite kuuluu luokkiin II a, 
II b ja III, ja ilmoitettava yksityiskohtaiset 
tiedot erityisesti vaatimustenvastaisuudesta 
ja toteutetuista korjaavista toimenpiteistä.

Or. fr

Tarkistus 341
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
12 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 
viranomaisen pyynnöstä annettava
kyseiselle viranomaiselle kaikki tiedot ja 
asiakirjat, jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Tämän velvoitteen katsotaan tulleen 
täytetyksi, kun kyseisen laitteen osalta 
valtuutettu edustaja toimittaa vaaditut 
tiedot soveltuvissa tapauksissa. 
Jakelijoiden on tehtävä kansallisten 
toimivaltaisten viranomaisten kanssa 
näiden pyynnöstä yhteistyötä toimissa, 
joilla poistetaan niiden markkinoilla 
saataville asettamien laitteiden aiheuttamat 
riskit.

6. Jakelijoiden on toimivaltaisen 
kansallisen viranomaisen pyynnöstä 
toimitettava valmistajalta tai tämän 
valtuutetulta edustajalta kyseiselle 
viranomaiselle kaikki tiedot ja asiakirjat, 
jotka ovat tarpeen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden osoittamiseksi. 
Tämän velvoitteen katsotaan tulleen 
täytetyksi, kun kyseisen laitteen osalta 
valmistaja tai tarvittaessa valtuutettu 
edustaja toimittaa vaaditut tiedot 
soveltuvissa tapauksissa. Jakelijoiden on 
tehtävä kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa näiden pyynnöstä 
yhteistyötä toimissa, joilla poistetaan 
niiden markkinoilla saataville asettamien 
laitteiden aiheuttamat riskit.

Or. cs

Tarkistus 342
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Säännösten noudattamisesta vastaava 
henkilö

Vaatimustenmukaisuudesta vastaava 
henkilö

Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Tarkistus 343
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 
vähintään yksi sellainen 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on erityisasiantuntemusta
lääkinnällisten laitteiden alalla. 
Erityisasiantuntemus on osoitettava 
jollakin seuraavista:

Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 
vähintään yksi sellainen 
vaatimustenmukaisuudesta vastaava
henkilö, jolla on asiantuntemusta
lääkinnällisten laitteiden alalla. 
Asiantuntemus on osoitettava
tutkintotodistuksella, todistuksella tai 
muulla muodollista kelpoisuutta 
osoittavalla asiakirjalla, joka on 
myönnetty korkea-asteen tutkinnon tai 
vastaavien opintojen suorittamisesta 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla ja joka on 
välttämätön tämän artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Nämä vaatimukset aiheuttaisivat suuria vaikeuksia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka 
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ovat vahvasti edustettuina lääkinnällisten laitteiden alalla.

Tarkistus 344
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 
vähintään yksi sellainen 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on erityisasiantuntemusta
lääkinnällisten laitteiden alalla. 
Erityisasiantuntemus on osoitettava 
jollakin seuraavista:

Valmistajilla on oltava organisaatiossaan 
vähintään yksi sellainen 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on vaadittu asiantuntemus
lääkinnällisten laitteiden alalla. Vaadittu 
asiantuntemus on osoitettava jollakin 
seuraavista:

Or. de

Tarkistus 345
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-
asteen tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan 
alalla tai muulla asiaankuuluvalla tieteen 
alalla, sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Poistetaan.

Or. en
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Perustelu

Nämä vaatimukset aiheuttaisivat suuria vaikeuksia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka 
ovat vahvasti edustettuina lääkinnällisten laitteiden alalla.

Tarkistus 346
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-
asteen tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan 
alalla tai muulla asiaankuuluvalla tieteen 
alalla, sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 347
Anna Rosbach

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten laitteiden 

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien yliopistotason
opintojen suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään viiden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten laitteiden 
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sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Or. en

Perustelu

On varmistettava, että pätevyysvaatimukset täyttävän henkilön tutkintotodistus tai muu 
todistus on saatu riittävän korkean tason opinnoista. Lisäksi kahden vuoden ammattikokemus 
ei takaa riittävää ”erityisasiantuntemusta”.

Tarkistus 348
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-
asteen tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan 
alalla tai muulla asiaankuuluvalla tieteen 
alalla, sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

(a) todistus suoritetusta 
luonnontieteellisestä, lääketieteellisestä 
tai teknisestä yliopistotason koulutuksesta 
tai

Or. de

Tarkistus 349
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
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tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla, 
sekä vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta luonnontieteissä, 
lääketieteessä, farmasiassa, tekniikan alalla 
tai muulla asiaankuuluvalla tieteen alalla;

Or. en

Perustelu

Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö ei sisälly nykyiseen direktiiviin vakiintuneena 
käsitteenä. Se luo lisärasitteita yrityksille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä on 
välttämätöntä, mutta ei ole tarpeen mennä edistyneimpien jäsenvaltioiden tilannetta 
pidemmälle.

Tarkistus 350
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Nämä vaatimukset aiheuttaisivat suuria vaikeuksia pienille ja keskisuurille yrityksille, jotka 
ovat vahvasti edustettuina lääkinnällisten laitteiden alalla.

Tarkistus 351
Thomas Ulmer

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

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 352
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

(b) kymmenen vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä sekä 
hoitoalan ja kyseisten tuotetyyppien 
osoitettu ja perusteellinen tuntemus.

Or. en

Tarkistus 353
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

(b) koulutus, joka antaa pätevyyden 
suorittaa 2 kohdassa mainittuja tehtäviä 
ja vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus. Asiantuntemus on 
todistettava toimivaltaisen viranomaisen 
vaatimuksesta.

Or. de
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Tarkistus 354
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

(b) kahden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Or. en

Perustelu

Pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö ei sisälly nykyiseen direktiiviin vakiintuneena 
käsitteenä. Se luo lisärasitteita yrityksille, etenkin pienille ja keskisuurille yrityksille. Tämä on 
välttämätöntä, mutta ei ole tarpeen mennä edistyneimpien jäsenvaltioiden tilannetta 
pidemmälle.

Tarkistus 355
Pat the Cope Gallagher

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tunnustettu ammattinimike, joka 
myönnetään, kun henkilön kelpoisuus 
harjoittaa tekniikan alan ammattia 
lääkinnällisten laitteiden tai niiden 
tuotannon alalla on arvioitu 
hyväksyttäväksi.

Or. en

Perustelu

Sisällyttämällä ehdotukseen rekisteröidyt ammattinimikkeet voidaan paremmin varmistaa, 
että pätevyysvaatimukset täyttävällä henkilöllä on soveltuva pätevyys toimia lainsäädännön 
edellyttämänä asiantuntijana. Yksi esimerkki ammattinimikkeen rekisteröinnistä olisi se, että 
pätevyysvaatimukset täyttävä henkilö täyttää kansalliset vaatimukset euroinsinööri-nimikkeen 
(Eur Ing) myöntämiseksi. Tämä nimike on osoitus Euroopan laajuisesti rekisteröidystä 
insinöörin ammattipätevyydestä.
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Tarkistus 356
Marina Yannakoudakis

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) kansallisten viranomaisten 
hyväksymät sovitut taidot ja pätevyys, 
jotka ovat merkityksellisiä sillä 
tuotealueella, jolla pätevyysvaatimukset 
täyttävä henkilö työskentelee.

Or. en

Tarkistus 357
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat voivat osoittaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
erityisasiantuntemuksensa vähintään 
kahden vuoden ammattikokemuksella 
asianomaisella valmistusalalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ammatillista 
pätevyyttä koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista.

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat voivat osoittaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
erityisasiantuntemuksensa vähintään 
kahden vuoden ammattikokemuksella 
asianomaisella valmistusalalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ammatillista 
pätevyyttä koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista. Erityisesti 
yrityksen johtamiseen ja harjoittelijoiden 
kouluttamiseen pätevyyden antavan 
ammattitutkinnon hankkiminen katsotaan 
todisteeksi tällaisesta 
ammattikokemuksesta.

Or. de

Perustelu

Säännösten noudattamisesta vastaavien henkilöiden pätevyyttä koskevien vaatimusten osalta 
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on täsmennettävä, että henkilöt, jotka ovat suorittaneet mestarintutkinnon lääketieteen 
tekniikan alalla, saavat vastaisuudessakin ilman lisävaatimuksia toimia yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden valmistajina, perustaa yrityksen ja johtaa sitä.

Tarkistus 358
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat voivat osoittaa 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun 
erityisasiantuntemuksensa vähintään 
kahden vuoden ammattikokemuksella 
asianomaisella valmistusalalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ammatillista 
pätevyyttä koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista.

Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajat voivat osoittaa 
ensimmäisen virkkeen mukaisesti 
vaaditun asiantuntemuksen vähintään 
kahden vuoden ammattikokemuksella 
asianomaisella valmistusalalla, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta ammatillista 
pätevyyttä koskevien kansallisten 
säännösten soveltamista.

Or. de

Tarkistus 359
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisiin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä mikroyrityksiä.

Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisiin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä rekisteröityjä apteekkeja tai 
mikroyrityksiä.

Or. en
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Tarkistus 360
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 1 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisiin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä mikroyrityksiä.

Tätä kohtaa ei sovelleta sellaisiin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajiin, jotka ovat 
komission suosituksessa 2003/361/EY 
määriteltyjä rekisteröityjä apteekkeja tai 
mikroyrityksiä.

Or. en

Perustelu

Apteekeissa valmistetaan jonkin verran lääkinnällisiä laitteita yksilölliseen käyttöön, 
esimerkiksi voiteita, jauheita ja laastareita. Proviisorit saavat muodollisen koulutuksensa 
aikana laajan lääkkeiden valmistusta koskevan koulutuksen ja sen jälkeen he soveltavat tätä 
tietämystä pakollisen harjoittelujakson aikana. Vaatimus kahden vuoden 
ammattikokemuksesta on kohtuuton ja voi vähentää apteekkien valmiuksia harjoittaa tätä 
olennaista toimintaa.

Tarkistus 361
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2. Kelpoisuusvaatimukset täyttävän 
henkilön on vastattava ainakin seuraavien 
seikkojen varmistamisesta:

2. Vaatimustenmukaisuudesta vastaavan
henkilön on vastattava ainakin seuraavien 
seikkojen varmistamisesta:

Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.
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Tarkistus 362
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekniset asiakirjat ja 
vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan 
ja pidetään ajan tasalla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluvat valmistajan yleisiin 
velvoitteisiin.

Tarkistus 363
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tekniset asiakirjat ja 
vaatimustenmukaisuusvakuutus laaditaan 
ja pidetään ajan tasalla;

(b) jäljempänä olevan 61–66 artiklan 
mukaiset raportointivelvoitteet täytetään;

Or. de

Tarkistus 364
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) jäljempänä olevan 61–66 artiklan 
mukaiset raportointivelvoitteet täytetään;

(c) jäljempänä olevan 59 artiklan sekä 61–
66 artiklan mukaiset raportointivelvoitteet 
täytetään;
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Or. en

Perustelu

Tähän sisältyy myös velvoite ilmoittaa vakavista haittatapahtumista.

Tarkistus 365
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkittavasta laitteesta annetaan 
liitteessä XIV olevan II luvun 
4.1 kohdassa tarkoitettu lausunto.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 366
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkittavasta laitteesta annetaan 
liitteessä XIV olevan II luvun 
4.1 kohdassa tarkoitettu lausunto.

(d) kun useamman kuin yhden 
vaatimustenmukaisuudesta vastaavan 
henkilön on vastattava tämän kohdan 
a alakohdassa tarkoitettujen seikkojen 
varmistamisesta, kunkin tehtävät on 
rekisteröitävä kirjallisesti.

Or. en

Perustelu

Tekniset asiakirjat ja vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluvat valmistajan yleisiin 
velvoitteisiin.
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Tarkistus 367
Anna Rosbach, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 2 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) tutkittavasta laitteesta annetaan 
liitteessä XIV olevan II luvun 4.1 kohdassa 
tarkoitettu lausunto.

(d) tutkittavasta laitteesta annetaan 
liitteessä XIV olevan II luvun 4.1 kohdassa 
tarkoitettu lausunto ja täytetään vakavista 
haittatapahtumista ilmoittamista koskevat 
velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 368
Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

Jos usea kelpoisuusvaatimukset täyttävä 
henkilö jakaa 1 virkkeessä tarkoitetun 
vastuun, heidän tehtäväalueensa on 
määritettävä kirjallisesti.

Or. de

Tarkistus 369
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö 
ei saa joutua huonompaan asemaan 
valmistajan organisaatiossa tehtäviensä 
asianmukaisen suorittamisen vuoksi.

3. Vaatimustenmukaisuudesta vastaava
henkilö ei saa joutua huonompaan asemaan 
valmistajan organisaatiossa tehtäviensä 
asianmukaisen suorittamisen vuoksi.
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Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Tarkistus 370
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Valtuutetuilla edustajilla on oltava 
organisaatiossaan vähintään yksi 
kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö, 
jolla on erityisasiantuntemusta
lääkinnällisiin laitteisiin unionissa 
sovellettavista sääntelyvaatimuksista. 
Erityisasiantuntemus on osoitettava 
jollakin seuraavista:

4. Valtuutetuilla edustajilla on oltava 
organisaatiossaan vähintään yksi 
vaatimustenmukaisuudesta vastaava
henkilö, jolla on asiantuntemusta
lääkinnällisiin laitteisiin unionissa 
sovellettavista vaatimuksista. 
Asiantuntemus on osoitettava
tutkintotodistuksella, todistuksella tai 
muulla muodollista kelpoisuutta 
osoittavalla asiakirjalla, joka on 
myönnetty korkea-asteen tutkinnon tai 
vastaavien opintojen suorittamisesta 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla ja joka on 
välttämätön tämän artiklan 2 kohdan a ja 
b alakohdassa tarkoitettujen tehtävien 
suorittamiseksi.

Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Tarkistus 371
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-
asteen tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta oikeustieteessä, 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 
vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten 
laitteiden sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Tarkistus 372
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien opintojen 
suorittamisesta oikeustieteessä, 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 
vähintään kahden vuoden 
ammattikokemus lääkinnällisten laitteiden 
sääntelyasioista tai 
laadunhallintajärjestelmistä;

(a) tutkintotodistus, todistus tai muu 
muodollista kelpoisuutta osoittava 
asiakirja, joka on myönnetty korkea-asteen 
tutkinnon tai vastaavien yliopistotason
opintojen suorittamisesta oikeustieteessä, 
luonnontieteissä, lääketieteessä, 
farmasiassa, tekniikan alalla tai muulla 
asiaankuuluvalla tieteen alalla, sekä 
vähintään viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä;
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Or. en

Tarkistus 373
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tehtävät ja vastuualueet voidaan jakaa useille henkilöille, jotka vastaavat säännösten 
noudattamisesta sekä tuotantoa ja laadunvarmistusta koskevien vaatimusten täyttämisestä.

Tarkistus 374
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) viiden vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä.

(b) kymmenen vuoden ammattikokemus 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyasioista 
tai laadunhallintajärjestelmistä sekä 
hoitoalan ja kyseisen tuotteen tai 
kyseisten tuotteiden osoitettu ja 
perusteellinen tuntemus.

Or. en

Tarkistus 375
Pat the Cope Gallagher

Ehdotus asetukseksi
13 artikla – 4 kohta – b a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(b a) tunnustettu ammattinimike, joka on 
myönnetty sillä perusteella, että henkilö 
on todettu päteväksi insinöörin ammattiin 
lääkinnällisten laitteiden tai tuotannon 
alalla.

Or. en

Perustelu

Rekisteröidyn ammattinimikkeen sisällyttämisellä ehdotukseen varmistetaan paremmin se, 
että kelpoisuusvaatimukset täyttävällä henkilöllä on asianmukainen pätevyys lainsäädännön 
edellyttämään asiantuntijatehtävään. Yksi esimerkki tästä ammatinharjoittajien 
rekisteröinnistä on se, että kelpoisuusvaatimukset täyttävä henkilö täyttää Eur Ing -nimikettä, 
insinöörin pätevyyttä koskevaa EU:n tason rekisteröityä ammattinimikettä, koskevat 
kansalliset vaatimukset.

Tarkistus 376
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 1 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) muuttaa jo markkinoille saatettua tai 
käyttöön otettua laitetta siten, että muutos 
saattaa vaikuttaa siihen, onko laite 
sovellettavien vaatimusten mukainen.

(c) muuttaa jo markkinoille saatettua tai 
käyttöön otettua laitetta siten, että muutos 
saattaa vaikuttaa siihen, onko laite 
sovellettavien vaatimusten mukainen, ja 
tähän sisältyy laitteen uudelleenkäyttö 
valmistajan käyttöohjeissa esitettyjen 
eritelmien ulkopuolella.

Or. en

Tarkistus 377
Holger Krahmer

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

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
henkilöön, joka olematta 2 artiklan 
1 kohdan 19 alakohdassa määritelty 
valmistaja kokoaa tai muuntaa jo 
markkinoille saatetun laitteen yksittäisen 
potilaan käyttöön suunnitellun 
käyttötarkoituksen mukaan.

Valmistajan velvollisuudet kuuluvat 
jakelijalle, maahantuojalle tai muulle 
luonnolliselle henkilölle tai 
oikeushenkilölle 1 kohdan a alakohdan 
tapauksessa vain silloin, kun kyseinen 
tuote on valmistettu kolmannessa maassa 
Euroopan unionin ulkopuolella. 
Tuotteista, jotka on valmistettu EU:ssa, 
riittää valmistajan todistus tämän 
asetuksen säännösten noudattamisesta.
Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
henkilöön, joka olematta 2 artiklan 
1 kohdan 19 alakohdassa määritelty 
valmistaja kokoaa tai muuntaa jo 
markkinoille saatetun laitteen yksittäisen 
potilaan käyttöön suunnitellun 
käyttötarkoituksen mukaan.

Or. de

Perustelu

14 artiklan 1 kohdan a alakohta koskee yrityksiä, jotka käyttävät niin sanottua omaa merkkiä 
siten, että ne ostavat valmistajilta kuulolaitteita tai silmälaseja ja saattavat ne sitten 
markkinoille omalla nimellä. Komission asetusehdotuksen mukaan kyseisillä yrityksillä olisi 
samat velvollisuudet kuin varsinaisilla valmistajilla. Se on EU:ssa valmistettujen tuotteiden 
osalta kohtuutonta, sillä täällä jo valmistajalla on laajat velvollisuudet.

Tarkistus 378
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta
henkilöön, joka olematta 2 artiklan 
1 kohdan 19 alakohdassa määritelty 
valmistaja kokoaa tai muuntaa jo 
markkinoille saatetun laitteen yksittäisen 
potilaan käyttöön suunnitellun 

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)
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käyttötarkoituksen mukaan.

Or. en

Tarkistus 379
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ennen kuin uudelleenmerkitty tai 
uudelleenpakattu laite asetetaan saataville, 
3 kohdassa tarkoitetun jakelijan tai 
maahantuojan on tiedotettava asiasta 
valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jossa se aikoo asettaa 
laitteen saataville, sekä toimitettava näille 
pyynnöstä näyte tai mallikappale uudelleen 
merkitystä tai uudelleenpakatusta laitteesta, 
mukaan luettuina merkintöjen ja 
käyttöohjeiden käännökset. Sen on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
laitteista kyseistä laitetyyppiä varten 
nimetyn, 29 artiklassa tarkoitetun 
ilmoitetun laitoksen antama todistus, jossa 
todistetaan, että laadunhallintajärjestelmä 
täyttää 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

4. Vähintään 28 kalenteripäivää ennen 
kuin uudelleenmerkitty tai 
uudelleenpakattu laite asetetaan saataville, 
3 kohdassa tarkoitetun jakelijan tai 
maahantuojan on tiedotettava asiasta 
valmistajalle ja sen maan toimivaltaiselle 
viranomaiselle, jossa se aikoo asettaa 
laitteen saataville, sekä toimitettava näille 
pyynnöstä näyte tai mallikappale uudelleen 
merkitystä tai uudelleenpakatusta laitteesta, 
mukaan luettuina merkintöjen ja 
käyttöohjeiden käännökset. Samassa 
28 kalenteripäivän ajassa sen on 
toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle 
2 kohdan a ja b alakohdassa tarkoitetuista 
laitteista kyseistä laitetyyppiä varten 
nimetyn, 29 artiklassa tarkoitetun 
ilmoitetun laitoksen antama todistus, jossa 
todistetaan, että laadunhallintajärjestelmä 
täyttää 3 kohdassa vahvistetut vaatimukset.

Or. cs

Tarkistus 380
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
15 artikla

Komission teksti Tarkistus

 [...] Poistetaan.
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Or. fr

Tarkistus 381
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Kertakäyttöiset laitteet ja niiden 
uudelleenkäsittely

Kertakäyttöön tarkoitetut laitteet ja niiden 
uudelleenkäsittely

Or. en

Tarkistus 382
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa 
edellyttäen, että laite ei ole 
uudelleenkäsittelyyn soveltumattomien 
laitteiden luettelossa, pidetään 
uudelleenkäsitellyn laitteen valmistajana, 
ja kyseisen henkilön on täytettävä tässä 
asetuksessa valmistajille säädetyt 
velvoitteet.

Or. cs

Tarkistus 383
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta



PE510.765v01-00 54/87 AM\936125FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöön tarkoitetun laitteen siten, 
että laitetta voidaan käyttää uudelleen 
unionissa, pidetään uudelleenkäsitellyn 
laitteen valmistajana, ja kyseisen henkilön 
on täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 384
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

Sairaaloita, joissa käsitellään uudelleen 
sisäiseen käyttöön tarkoitettuja 
kertakäyttöisiä laitteita, ei katsota 
valmistajiksi. Niillä on kuitenkin oltava 
sairaalan sisäistä uudelleenkäsittelyä 
varten tarvittava asiantuntemus ja 
vastuuvakuutus, joka korvaa vahingot, 
mikäli uudelleenkäsittelyn yhteydessä 
esiintyy ongelmia.

Or. de
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Tarkistus 385
Anna Rosbach, Christofer Fjellner, Zofija Mazej Kukovič, Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, mukaan lukien 4 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetut terveysalan 
laitokset, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

Or. en

Perustelu

Potilasturvallisuus on varmistettava tasapuolisesti riippumatta siitä, mikä taho 
uudelleenkäsittelee kertakäyttöisen laitteen. Sen vuoksi on tehtävä selväksi, että kaikkien 
uudelleenkäsittelijöiden, mukaan lukien sairaalojen ja muiden terveysalan laitosten, on 
noudatettava samoja turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, joita sovelletaan alkuperäiseen 
valmistettuun laitteeseen.

Tarkistus 386
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet. Tämä vaatimus 
koskee myös sairaaloita ja muita 
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2 artiklan 1 kohdan 24 alakohdan 
määritelmän mukaisia laitoksia.

Or. da

Tarkistus 387
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Sellaista luonnollista henkilöä tai 
oikeushenkilöä, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, 
pidetään uudelleenkäsitellyn laitteen 
valmistajana, ja kyseisen henkilön on 
täytettävä tässä asetuksessa valmistajille 
säädetyt velvoitteet.

1. Sellaisen luonnollisen henkilöä tai 
oikeushenkilön, joka uudelleenkäsittelee 
kertakäyttöisen laitteen siten, että laitetta 
voidaan käyttää uudelleen unionissa, on
noudatettava komission 
täytäntöönpanosäädöksillä vahvistamia 
ohjeita, jotta uudelleenkäsittelyn 
turvallisuus varmistetaan.

Or. en

Perustelu

Uudelleenkäsittelyyn olisi sovellettava turvallisuusvaatimuksia, mutta ne olisi vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksissä.

Tarkistus 388
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ainoastaan sellaisia kertakäyttöisiä 
laitteita saa uudelleenkäsitellä, jotka on 
saatettu unionin markkinoille tämän 
asetuksen mukaisesti tai ennen [.. päivää 
..kuuta .., date of application of this 
Regulation] direktiivin 90/385/ETY tai 
direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.

2. Ainoastaan sellaisia kertakäyttöisiä 
laitteita saa uudelleenkäsitellä, jotka on 
saatettu unionin markkinoille tämän 
asetuksen mukaisesti tai ennen [.. päivää 
..kuuta .., date of application of this 
Regulation] direktiivin 90/385/ETY tai 
direktiivin 93/42/ETY mukaisesti ja 
ainoastaan, jos tämä sallitaan 
kansallisessa lainsäädännössä ja jos 
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uudelleenkäsittelijä voi todistaa, että 
laitteet ovat turvallisia potilaille.

Or. en

Tarkistus 389
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ainoastaan sellaisia kertakäyttöisiä 
laitteita saa uudelleenkäsitellä, jotka on 
saatettu unionin markkinoille tämän 
asetuksen mukaisesti tai ennen [.. päivää 
..kuuta .., date of application of this 
Regulation] direktiivin 90/385/ETY tai 
direktiivin 93/42/ETY mukaisesti.

2. Ainoastaan sellaisia kertakäyttöön 
tarkoitettuja laitteita saa 
uudelleenkäsitellä, jotka on saatettu 
unionin markkinoille tämän asetuksen 
mukaisesti tai ennen [.. päivää ..kuuta .., 
date of application of this Regulation] 
direktiivin 90/385/ETY tai direktiivin 
93/42/ETY mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 390
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Euroopan komissio antaa 
täytäntöönpanosäädöksin ohjeita 
lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelyä varten, ja ohjeet 
sisältävät säännöksiä standardoitavista, 
toistettavista, tehokkaista puhdistus-, 
desinfiointi- ja sterilointiprosesseista, 
jotka vastaavat lääkinnällisen tuotteen 
riskinarviointia ja vaatimuksia, jotka 
koskevat lääkinnällisiä tuotteita 
uudelleenkäsittelevien luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
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hygienia-, infektiontorjunta-, 
laadunhallinta ja 
dokumentaatiojärjestelmiä. 
Täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa säädettyä 
menettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Lääkinnällisten tuotteiden uudelleenkäsittelyn olisi tapahduttava EU:n sisämarkkinoilla 
yhteisten ohjeiden mukaisesti yhtenäisen suojelutason saavuttamiseksi. Jo saatavilla olevia 
kansallisia asiakirjoja voidaan käyttää valmistelun perustana.

Tarkistus 391
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman 
tieteellisen näytön perusteella.

3. Kertakäyttöisten implantoitavien 
laitteiden ja kertakäyttöisten kirurgisten 
invasiivisten laitteiden uudelleenkäsittely 
on kielletty.

Or. fr

Tarkistus 392
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman tieteellisen 
näytön perusteella.

3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman tieteellisen 
näytön perusteella, käytännön 
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esimerkkinä olisi pidettävä 
”Hygieniavaatimuksia lääkinnällisten 
tuotteiden käsittelyssä”, joka sisältää 
Robert Koch -instituutin (RKI) 
sairaalahygieniaa ja infektiontorjuntaa 
käsittelevän toimikunnan (KRINKO) ja 
lääkkeistä ja lääkinnällisistä laitteista 
vastaavan liittovaltion laitoksen (BfArM) 
suosituksia.

Or. de

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittely on käytäntö, jota on mielekästä soveltaa monissa 
jäsenvaltioissa. Sen on oltava tieteellisesti perusteltua, ja se on toteutettava asianmukaisissa 
puitteissa. Juuri edellä mainitut suositukset antavat siihen hyvät puitteet.

Tarkistus 393
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman tieteellisen 
näytön perusteella.

3. Kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden osalta sallitaan 
vain sellainen uudelleenkäsittely, jota 
pidetään turvallisena uusimman tieteellisen 
näytön perusteella. Tieteellisessä näytössä 
on otettava huomioon tapaukset, joissa 
tilanne on kriittinen hoidetun taudin 
vakavuuden vuoksi.

Or. en

Perustelu

Esimerkiksi allergiasta kärsivien potilaiden adrenaliini-injektorit.

Tarkistus 394
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos kyseessä on kertakäyttöisen 
laitteiden uudelleenkäsittely, edellä 
1 kohdassa tarkoitetun luonnollisen 
henkilön tai oikeushenkilön on 
varmistettava kunkin uudelleenkäsitellyn 
laitteen jäljitettävyys mukaan lukien 
selkeät tiedot siitä, kuinka monta kertaa 
laitetta on jo käsitelty uudelleen.

Or. en

Tarkistus 395
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 b. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun 
luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön 
on vahvistettava kertakäyttöisen laitteen 
uudelleenkäsittelyn enimmäismäärä ja 
varmistettava, että laitetta ei käsitellä tätä 
useammin. 

Or. en

Tarkistus 396
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti täytäntöönpanosäädöksin
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön 

4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti delegoiduin säädöksin 
luettelon sellaisten kertakäyttöisten 
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tarkoitettujen kertakäyttöisten laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

laitteiden luokista ja ryhmistä, joita ei 
voida käsitellä uudelleen todellisen 
turvallisuusriskin takia. Kyseiset 
delegoidut säädökset on annettava 
89 artiklan mukaisesti.

Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti delegoiduin säädöksin
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön 
tarkoitettujen kertakäyttöisten laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
89 artiklan mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 397
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti täytäntöönpanosäädöksin
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön 
tarkoitettujen kertakäyttöisten laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti delegoiduin säädöksin
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön ja 
kertakäyttöön tarkoitettujen laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä delegoidut säädökset hyväksytään 
89 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 398
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Komissio vahvistaa ja päivittää 
säännöllisesti täytäntöönpanosäädöksin 
luettelon sellaisten kriittiseen käyttöön 
tarkoitettujen kertakäyttöisten laitteiden 
luokista tai ryhmistä, jotka voidaan 
uudelleenkäsitellä 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

4. Komissio vahvistaa säännöllisesti 
täytäntöönpanosäädöksin luettelon 
sellaisten kriittiseen käyttöön tarkoitettujen 
kertakäyttöisten laitteiden luokista tai 
ryhmistä, jotka voidaan uudelleenkäsitellä 
3 kohdan mukaisesti. Kyseinen luettelo 
sisältää myös näitä erityisen arkoja 
tuotteita käsittelevien luonnollisten 
henkilöiden tai oikeushenkilöiden 
hygienia-, infektiontorjunta-, 
laadunhallinta- ja 
dokumentaatiojärjestelmiä koskevat 
vaatimukset. Luettelo saatetaan 
säännöllisesti ajan tasalle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. de

Perustelu

Erityisen aroilla aloilla käytettävien tuotteiden turvallinen uudelleenkäsittely edellyttää 
erityisiä vaatimuksia, jotka koskevat uudelleenkäsittelijän pätevyyttä ja varusteita. Komission 
olisi määriteltävä ne, jotta koko EU:ssa olisi yhtenäinen suojelutaso.

Tarkistus 399
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 5 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Alkuperäisen kertakäyttöisen laitteen 
valmistajan nimeä ja osoitetta ei enää saa 
ilmoittaa merkinnöissä, mutta ne on 
mainittava uudelleenkäsitellyn laitteen 
käyttöohjeissa.

Alkuperäisen kertakäyttöön tarkoitetun
laitteen valmistajan nimeä ja osoitetta ei 
enää saa ilmoittaa merkinnöissä, mutta ne 
on mainittava uudelleenkäsitellyn laitteen 
käyttöohjeissa.

Or. en
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Tarkistus 400
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Jäsenvaltio voi pitää voimassa tai ottaa 
käyttöön kansallisia säädöksiä, joilla 
kyseisen jäsenvaltion kansanterveyden 
suojelun perusteella kielletään sen 
alueella

Poistetaan.

(a) kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittely ja kertakäyttöisten 
laitteiden siirtäminen toiseen 
jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan 
uudelleenkäsiteltäväksi;
(b) uudelleenkäsiteltyjen laitteiden 
asettaminen saataville.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava 
kansallisista säännöksistä ja niiden 
käyttöönoton perusteista komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille. Komissio julkaisee 
kyseiset tiedot.

Or. de

Perustelu

Komission ehdotuksen 72 artiklassa annetaan terveys- ja turvallisuusriskin aiheuttaviin 
vaatimustenmukaisiin laitteisiin sovellettava arviointimenettely. Sisämarkkinoiden 
ylläpitämiseksi kyseistä menettelyä olisi sovellettava myös uudelleenkäsiteltyihin tuotteisiin.

Tarkistus 401
Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Potilaille on aina ilmoitettava, kun 
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käytetään uudelleenkäsiteltyjä 
kertakäyttöisiä laitteita.

Or. en

Tarkistus 402
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Komission on vahvistettava 
täytäntöönpanosäädöksillä ja yhteistyössä 
lääkinnällisten laitteiden sääntelyä 
käsittelevän kansainvälisen foorumin 
(International Medical Devices 
Regulators Forum) sekä kansainvälisten 
standardointielinten kanssa selkeät 
korkealaatuiset turvallisuusstandardit 
kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittelylle mukaan lukien 
erityiset vaatimukset uudelleenkäsiteltyjen 
laitteiden valmistajille.

Or. en

Tarkistus 403
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kertakäyttöisten laitteiden 
uudelleenkäsittely ja kertakäyttöisten
laitteiden siirtäminen toiseen jäsenvaltioon 
tai kolmanteen maahan 
uudelleenkäsiteltäväksi;

(a) kertakäyttöön tarkoitettujen laitteiden 
uudelleenkäsittely ja kertakäyttöön 
tarkoitettujen laitteiden siirtäminen toiseen 
jäsenvaltioon tai kolmanteen maahan 
uudelleenkäsiteltäväksi;

Or. en
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Tarkistus 404
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 6 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) uudelleenkäsiteltyjen laitteiden 
asettaminen saataville.

(b) uudelleenkäsiteltyjen kertakäyttöön 
tarkoitettujen laitteiden asettaminen 
saataville.

Or. en

Tarkistus 405
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

15 a artikla
Kertakäyttöiset laitteet ja 

uudelleenkäsittely
Kertakäyttöistä laitetta ei pidä 
uudelleenkäsitellä sen käyttämiseksi 
uudelleen unionin markkinoilla.

Or. fr

Tarkistus 406
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Implanttikortti Tiedot implantoitavista laitteista ja 
implanttikortti
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Or. en

Tarkistus 407
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Implanttikortti Tiedot implantoitavista laitteista

Or. en

Perustelu

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

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

Tarkistus 408
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

Tätä kohtaa ei sovelleta hampaiden 
paikka-aineisiin, hakasiin ja ompeleisiin.

Or. fr
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Tarkistus 409
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
annettava etukäteen terveydenhuollon 
ammattilaiselle tai tarvittaessa potilaalle, 
jolle laite on määrä implantoida, tiedot, 
jotka on sisällytettävä implanttipassiin tai 
-korttiin.

Or. en

Tarkistus 410
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan, steriilisti pakatun
laitteen valmistajan on toimitettava laitteen 
mukana terveydenhuoltoalan edustajalle 
ennalta implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

Tietojen toimittamisesta ja edelleen 
välittämisestä tietokantaan vastaa 
implantin istuttaja.
Tästä poikkeuksena ovat seuraavat 
implantit: ompelumateriaali, hakaset, 
ruuvit, levyt ja ortopedisten implanttien 
lisälaitteet.
Komissio tarkistaa ja uusii säännöllisesti 
täytäntöönpanosäädöksillä tätä 
poikkeuksen muodostavien implanttien 
luetteloa. Nämä täytäntöönpanosäädökset 
on hyväksyttävä 88 artiklan 3 kohdan 
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mukaisesti.

Or. de

Perustelu

On varmistettava, että tiedot välitetään edelleen myös Eudamed-tietokantaan.

Tarkistus 411
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava laitteen 
implantoinnista vastaavalle 
terveydenhuollon ammattilaiselle, joka

Or. en

Tarkistus 412
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joissa eritellään, mistä 
implantoitavista laitteista valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka voidaan toimittaa 
sähköisessä muodossa tai muulla tavoin 
sisältäen 2 kohdassa tarkoitetut tiedot ja 
joka on annettava potilaalle, jolle laite on 
implantoitu.

Or. en
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Perustelu

On välttämätöntä, että on olemassa määritelmä implantoitavista laitteista, joihin vaaditaan 
tällaisia implanttikortteja. Esimerkkejä ovat ompeleiden, kirurgisten pidikkeiden, neulojen, 
ruuvien ja hampaiden täyteaineiden kaltaiset implantoitavat lääkinnälliset laitteet.

Tarkistus 413
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu. 
Implanttikortti on annettava saataville 
myös sähköisessä muodossa, ja 
jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
sairaalat ja klinikat pitävät sähköisen 
version muistissa, jotta se voidaan 
potilaan pyynnöstä toimittaa helposti.

Or. en

Perustelu

Kuten suositeltiin 14. kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä rintaimplanteista 
(2012/2621(RSP)).

Tarkistus 414
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana laitetta 
koskevat tiedot, jotka on annettava laitteen 
implantoinnin suorittavalle 
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potilaalle, jolle laite on implantoitu. terveydenhuollon ammattilaiselle, joka 
vastaa
− näiden tietojen ilmoittamisesta potilaalle
ja
− näiden tietojen kirjaamisesta potilaan 
potilastietoihin.

Or. en

Perustelu

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

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

Tarkistus 415
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

1. Implantoitavan laitteen valmistajan on 
toimitettava laitteen mukana 
implanttikortti, joka on annettava 
potilaalle, jolle laite on implantoitu.

Valmistajan on säilytettävä sähköinen 
versio tiedoista ja annettava ne pyynnöstä 
potilaalle, jos laite on implantoitu hänelle.

Or. en

Tarkistus 416
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 1 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

− kirjaa kaikki korttiin sisältyvät tiedot 
potilaan potilastietoihin

Or. en

Tarkistus 417
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 1 kohta – 2 luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

− luovuttaa kortin potilaalle.

Or. en

Tarkistus 418
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jäsenvaltiot voivat ottaa käyttöön 
kansallisia säädöksiä, joissa edellytetään, 
että implanttikorttiin on sisällyttävä myös 
tiedot leikkauksen jälkeisistä 
seurantahoidon toimenpiteistä ja että 
potilas ja leikkauksesta vastaava kirurgi 
allekirjoittavat sen.

Or. en

Tarkistus 419
Marian Harkin
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Tässä kortissa on oltava seuraavat: Näiden tietojen on sisällettävä seuraavat 
tiedot:

Or. en

Perustelu

In the interest of patient safety and transparency, relevant information about implantable 
devices should be shared with the patient who has been implanted with the device in a way 
that will ensure that the information is not lost and can be easily accessed when needed. 
Information about implantable devices should not be kept on a physical card which could be 
mislaid or lost but should be recorded and kept in the patient’s medical records. In addition 
to the responsibility of the manufacturer, the healthcare professional implanting the device 
should have particular responsibility towards the patient to provide him with the information 
about the implantable device and to record the information in the patient’s medical records.

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

Tarkistus 420
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

(b a) tiedot laitteen erityisominaisuuksista 
ja mahdollisista haittavaikutuksista;

Or. en

Perustelu

Kuten suositeltiin 14. kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä rintaimplanteista 
(2012/2621(RSP)).

Tarkistus 421
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c a) lyhyt kuvaus laitteiden 
ominaisuuksista, kuten käytetyistä 
materiaaleista;

Or. en

Tarkistus 422
Linda McAvan

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) tila kirurgin ja potilaan 
allekirjoitukselle, jotta korttia voidaan 
käyttää leikkausta koskevana 
suostumusasiakirjana.

Or. en

Perustelu

Kuten suositeltiin 14. kesäkuuta 2012 annetussa Euroopan parlamentin päätöslauselmassa 
ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä rintaimplanteista 
(2012/2621(RSP)).

Tarkistus 423
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 1 alakohta – c b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(c b) mahdolliset haittatapahtumat, jotka 
voivat aiheutua kliinisistä tutkimuksista ja 
arvioista saatujen tietojen perusteella.
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Or. en

Tarkistus 424
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
16 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Tiedot on esitettävä siten, että myös muu 
kuin ammattilainen ymmärtää ne helposti.

Tiedot on esitettävä siten, että myös muu 
kuin ammattilainen ymmärtää ne helposti. 
Nämä tiedot annetaan potilaalle 
suostumuksen yhteydessä ennen kuin 
laite implantoidaan. Potilaiden on 
tiedettävä, että implantti ei ole pysyvä ja 
että se saatetaan joutua korvaamaan 
toisella tai poistamaan; Potilaille on myös 
tiedotettava implanttien laadusta ja niiden 
mahdollisista riskeistä.

Or. en

Perustelu

Tämä todetaan Euroopan parlamentin päätöslauselmassa ranskalaisen PIP-yrityksen 
valmistamista viallisista silikonitäytteisistä rintaimplanteista (2012/2621(RSP)).

Tarkistus 425
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion 

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on laadittava sellaisella unionin 
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vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

virallisella kielellä, jonka se ilmoitettu 
elin hyväksyy, joka käsittelee 
vaatimustenmukaisuusvakuutusta 
42 artiklan mukaisesti.

Or. cs

Tarkistus 426
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion
vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on laadittava sen jäsenvaltion 
vaatimalla virallisella kielellä tai 
virallisilla kielillä, jossa laite saatetaan 
markkinoille, ja myös englanniksi, mikäli 
tuote asetetaan saataville muissa 
jäsenvaltioissa.

Or. de

Tarkistus 427
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 



PE510.765v01-00 76/87 AM\936125FI.doc

FI

osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion 
vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä englanniksi ja 
(tarvittaessa) sen jäsenvaltion kielelle, 
jossa valmistajalla tai sen valtuutetulla 
edustajalla on rekisteröity toimipaikka.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus osoitetaan ilmoitetuille laitoksille ja viranomaisille, ei 
potilaille. Pienten yritysten kustannuksia lisäävät vaatimukset EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen käännöksien toimittamisesta kaikkia niitä unionin 
jäsenvaltioita varten, joiden markkinoille tuotteet saatetaan.

Tarkistus 428
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion 
vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on oltava saatavilla yhdellä unionin 
virallisella kielellä.

Or. en

Perustelu

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutuksien kääntäminen monelle kielelle on vaivalloista ja 
tarpeetonta.
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Tarkistus 429
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä III vahvistettua 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 430
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
17 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä III vahvistettua 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 431
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
18 artikla – 5 kohta
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Komission teksti Tarkistus

5. CE-merkintään on liitettävä sen 
ilmoitetun laitoksen tunnistenumero, joka 
on vastuussa 42 artiklassa säädetyistä 
vaatimustenmukaisuusmenettelyistä. 
Tunnistenumero on ilmoitettava myös 
kaikessa mainosmateriaalissa, jossa 
mainitaan laitteen täyttävän CE-merkintää 
koskevat oikeudelliset vaatimukset.

5. CE-merkintään on liitettävä sen 
ilmoitetun laitoksen tunnistenumero, joka 
on vastuussa 42 artiklassa säädetyistä 
vaatimustenmukaisuusmenettelyistä. 
Tunnistenumero ja vastuussa olevan 
ilmoitetun laitoksen yhteystiedot on 
ilmoitettava myös kaikessa 
mainosmateriaalissa, jossa mainitaan 
laitteen täyttävän CE-merkintää koskevat 
oikeudelliset vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 432
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta sen suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en
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Tarkistus 433
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Kun kyseessä ovat 
useammasta kuin yhdestä 
implantoitavasta osasta koostuvat laitteet, 
on varmistettava, että koko laitetta ei 
tarvitse vaihtaa tietyn osan vuoksi siitä 
syystä, että laitteen toimiva osa ei ole 
yhteensopiva. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en

Tarkistus 434
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 

1. Kaikkien luonnollisten henkilöiden tai 
oikeushenkilöiden, jotka asettavat 
markkinoilla saataville tuotteita, jotka on 
nimenomaisesti tarkoitettu korvaamaan 
laitteen samanlainen tai samankaltainen 
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osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta merkittävällä tavalla sen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

osa tai komponentti, joka on viallinen tai 
kulunut, ja joiden tarkoituksena on pitää 
yllä tai palauttaa laitteen toiminta 
muuttamatta sen suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on 
varmistettava, ettei kyseinen tuote 
heikennä laitteen turvallisuutta ja 
suorituskykyä. Todentava aineisto on 
pidettävä jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla.

Or. en

Tarkistus 435
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 
tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 
komponentti ja joka muuttaa merkittävällä 
tavalla laitteen suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 
laitteena.

2. Tuotetta, joka on nimenomaisesti 
tarkoitettu korvaamaan laitteen osa tai 
komponentti ja joka muuttaa laitteen 
suorituskykyä tai 
turvallisuusominaisuuksia, on pidettävä 
laitteena ja sen on vastattava tässä 
direktiivissä säädettyjä vaatimuksia.

Or. de

Tarkistus 436
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Jokaisen luonnollisen henkilön tai 
oikeushenkilön, joka käsittelee tuotetta 
uudelleen valmistajan suositusten 
mukaisesti, on varmistettava, ettei hän 
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vaikuta haitallisesti tuotteen 
ominaisuuksiin tai turvallisuuteen.

Or. de

Tarkistus 437
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
21 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 b. Jokainen luonnollinen henkilö tai 
oikeushenkilö, joka käsittelee tuotetta 
uudelleen ilman, että tuotteen valmistaja 
on antanut suositusta 
uudelleenkäsittelystä, tai niin, että 
laiminlyö tai loukkaa suositusta, 
katsotaan tämän asetuksen tarkoituksessa 
tuotteen valmistajaksi.

Or. de

Tarkistus 438
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
22 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

22 a artikla
Vastuu tapauksessa, jossa luokkaan II b 
tai luokkaan III kuuluva lääkinnällinen 

laite aiheuttaa vahinkoa potilaalle
Valmistajaa pidetään oikeudellisesti 
vastuussa luokan II b tai luokan III 
lääkinnällisen laitteen aiheuttamasta 
vahingosta potilaalle, ellei se voi osoittaa, 
että vahingon aiheutti terveydenhuollon 
ammattilaisen tai, jos asianmukaista, 
potilaan virheellinen käyttö.



PE510.765v01-00 82/87 AM\936125FI.doc

FI

Or. en

Perustelu

Olisi oltava selvä, mikä taho kantaa vastuun, jos potilaalle aiheutuu vahinkoa.

Tarkistus 439
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
23 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

 Talouden toimijoiden on kyettävä 
8 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
ajanjakson nimeämään laitteiden – muiden 
kuin yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden – osalta

Talouden toimijoiden on kyettävä 
10 vuoden ajan nimeämään laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – osalta

Or. cs

Tarkistus 440
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin on perustettava järjestelmä 
laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden ja 
tutkittavien laitteiden – yksilöllistä 
tunnistusta varten. Tällä UDI-järjestelmällä 
(Unique Device Identification) on 
mahdollistettava laitteiden tunnistaminen ja 
jäljitettävyys, ja sen on koostuttava 
seuraavista:

1. Unioniin on perustettava järjestelmä 
laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden ja 
tutkittavien laitteiden – yksilöllistä 
tunnistusta varten luokasta II alkaen. Tällä 
UDI-järjestelmällä (Unique Device 
Identification) on mahdollistettava 
laitteiden tunnistaminen ja jäljitettävyys, ja 
sen on koostuttava seuraavista:

Or. de

Tarkistus 441
Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Unioniin on perustettava järjestelmä 
laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden ja 
tutkittavien laitteiden – yksilöllistä 
tunnistusta varten. Tällä UDI-järjestelmällä 
(Unique Device Identification) on 
mahdollistettava laitteiden tunnistaminen ja 
jäljitettävyys, ja sen on koostuttava 
seuraavista:

1. Unioniin on perustettava yksi järjestelmä 
laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden ja 
tutkittavien laitteiden – yksilöllistä 
tunnistusta varten. Tällä UDI-järjestelmällä 
(Unique Device Identification) on 
mahdollistettava laitteiden tunnistaminen ja 
jäljitettävyys, sen on oltava 
johdonmukainen lääkinnällisten 
laitteiden yksilöllistä tunnistamista 
koskevan maailmanlaajuisen 
sääntelykehyksen kanssa, jos tämä on 
mahdollista, ja sen on koostuttava 
seuraavista:

Or. en

Perustelu

Käsite ”yksi” on lisättävä, jotta varmistetaan, että EU:ssa ja mahdollisuuksien mukaan 
maailmanlaajuisesti on käytössä yksi ja yhdenmukainen yksilöllistä tunnistamista koskeva 
lähestymistapa.

Tarkistus 442
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 2 kohta – e alakohta – i alakohta

Komission teksti Tarkistus

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 
antamisjärjestelmää 
nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 
ajanjakson, jonka on oltava vähintään 
kolme vuotta nimeämisestä;

i) hoitamaan UDI-tunnisteiden 
antamisjärjestelmää 
nimeämisvaltuutuksessa määritetyn 
ajanjakson, jonka on oltava vähintään viisi 
vuotta nimeämisestä;

Or. en
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Perustelu

UDI-järjestelmä on tärkeä osa uutta sääntelykehystä, ja UDI-tunnisteiden myöntävien 
yksiköiden olisi varmistettava laajemmin tehtävänsä pysyvyys.

Tarkistus 443
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) joissa määritellään laitteet, laiteluokat 
tai laiteryhmät, joiden tunnistamisen on 
perustuttava 1–6 kohdassa säädettyyn UDI-
järjestelmään, sekä täytäntöönpanoa 
koskeva aikataulu. Riskiperusteisen 
lähestymistavan vuoksi UDI-järjestelmän 
täytäntöönpanon on oltava vaiheittaista ja 
se on aloitettava korkeimpaan 
riskiluokkaan kuuluvista laitteista;

(a) joissa määritellään laitteet, laiteluokat 
tai laiteryhmät, joiden tunnistamisen on 
perustuttava 1–6 kohdassa säädettyyn UDI-
järjestelmään, sekä täytäntöönpanoa 
koskeva aikataulu. Riskiperusteisen 
lähestymistavan vuoksi UDI-järjestelmän 
täytäntöönpano on rajoitettava
korkeimpaan riskiluokkaan kuuluviin 
laitteisiin;

Or. en

Perustelu

Tulevan yksilöllistä tunnistamista koskevan järjestelmän (UDI-järjestelmän) mukaiset 
pakolliset velvoitteet olisi rajoitettava korkeimpaan riskiluokkaan kuuluviin laitteisiin, jotta 
vältetään luomasta liikaa hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita terveydenhuollon alalle 
ilman, että potilasturvallisuutta parannetaan vastaavasti.

Tarkistus 444
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 7 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) joissa täsmennetään tuotannon 
tunnisteeseen sisällytettävät tiedot, jotka 
riskiperusteisen lähestymistavan vuoksi 
saattavat vaihdella laitteen 

(b) joissa täsmennetään tuotannon 
tunnisteeseen sisällytettävät tiedot;
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riskiluokituksen mukaan;

Or. en

Perustelu

Tulevan yksilöllistä tunnistamista koskevan järjestelmän (UDI-järjestelmän) mukaiset 
pakolliset velvoitteet olisi rajoitettava korkeimpaan riskiluokkaan kuuluviin laitteisiin, jotta 
vältetään luomasta liikaa hallinnollisia ja taloudellisia rasitteita terveydenhuollon alalle 
ilman, että potilasturvallisuutta parannetaan vastaavasti.

Tarkistus 445
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) yhteensopivuus jo markkinoilla 
olevien tunnistusjärjestelmien kanssa.

Or. de

Perustelu

Sujuvan toiminnan kannalta on tärkeää, että jäljitysjärjestelmät ovat teknisesti yhteensopivia.

Tarkistus 446
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) yhdenmukaisuus lääkinnällisten 
laitteiden alan sidosryhmien käyttämien 
muiden jäljitettävyysjärjestelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

On todennäköistä, että sähköinen lääkkeiden todentamisjärjestelmä otetaan käyttöön 
väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin perusteella. On tärkeää, että lääkinnällisiä 
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laitteita ja lääkkeitä koskevat järjestelmät ovat yhteensopivia, koska muussa tapauksessa 
aiheutetaan huomattavaa ja mahdollisesti hallitsematonta taakkaa kumpienkin laitteiden 
parissa toimiville toimitusketjun tahoille.

Tarkistus 447
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) yhdenmukaisuus lääkinnällisten 
laitteiden alan sidosryhmien käyttämien 
muiden jäljitettävyysjärjestelmien kanssa.

Or. en

Perustelu

On todennäköistä, että sähköinen lääkkeiden todentamisjärjestelmä otetaan käyttöön 
väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin perusteella. On tärkeää, että lääkinnällisiä 
laitteita ja lääkkeitä koskevat järjestelmät ovat yhteensopivia, koska muussa tapauksessa 
aiheutetaan huomattavaa ja mahdollisesti hallitsematonta taakkaa kumpienkin laitteiden 
parissa toimiville toimitusketjun tahoille.

Tarkistus 448
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) UDI-järjestelmien yhteensoveltuvuus 
niihin turvaominaisuuksiin nähden, jotka 
on vahvistettu direktiivissä 2011/62/EU 
ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista 
yhteisön säännöistä annetun 
direktiivin 2001/83/EY muuttamisesta 
siltä osin kuin on kyse väärennettyjen 
lääkkeiden pääsyn estämisestä lääkkeiden 
lailliseen toimitusketjuun.

Or. fr
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Tarkistus 449
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
24 artikla – 8 kohta – e alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(e a) yhteensoveltuvuus muihin 
jäljitettävyysjärjestelmiin nähden, joita 
lääkinnällisten laitteiden kanssa 
tekemisissä olevat toimijat käyttävät.

Or. fr

Perustelu

Väärennettyjä lääkkeitä koskevan direktiivin johdosta olisi otettava käyttöön lääkkeiden 
sähköinen tunnistamismenetelmä. On tärkeää, että lääkinnällisiä laitteita ja lääkkeitä varten 
laaditut järjestelmät ovat yhteensoveltuvia, jotta ei aiheuteta merkittävää rasitusta näiden 
kahden tuotetyypin parissa työskenteleville tarjontaketjun toimijoille.


