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Muudatusettepanek 450
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Üksikasjad andmete kohta, 
mille ettevõtjad peavad esitama, on 
sätestatud V lisa A osas.

1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
seadme kirjeldamiseks ja 
identifitseerimiseks ning tootja ja vajaduse 
korral volitatud esindaja ja importija 
tuvastamiseks vajaliku ja proportsionaalse 
teabe võrdlemiseks ja töötlemiseks, ja 
haldab seda. Üksikasjad andmete kohta, 
mille ettevõtjad peavad esitama, on 
sätestatud V lisa A osas. Komisjon määrab 
registreerimiseks ühe ühise keele 
üldkohustusliku keelena.

Or. en

Selgitus

Üks kohustuslik keel registreerimiseks on eelistatud.

Muudatusettepanek 451
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Enne seadme (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadme või uuritava 
seadme) turulelaskmist sisestab tootja või 
tema volitatud esindaja elektroonilisse 
süsteemi lõikes 1 osutatud teabe.

2. Enne seadme (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadme või uuritava 
seadme) turulelaskmist sisestab tootja või 
tema volitatud esindaja elektroonilisse 
süsteemi lõikes 1 osutatud teabe.

Tuleb tagada, et täiendavat riiklikku 
registreerimist ei ole vaja.
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Or. de

Muudatusettepanek 452
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 25 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Hiljemalt kaks aastat pärast teabe 
esitamist kooskõlas lõigetega 2 ja 3 ning 
seejärel igal teisel aastal kinnitab 
asjakohane ettevõtja andmete õigsust. Kui 
andmeid ei kinnitata kuue kuu jooksul 
pärast ettenähtud tähtaega, võib iga 
liikmesriik võtta meetmeid kõnealuse 
seadme kättesaadavaks tegemise 
peatamiseks või muul moel piiramiseks 
oma territooriumil kuni käesolevas lõikes 
osutatud kohustuse täitmiseni.

5. Hiljemalt viis aastat pärast teabe 
esitamist kooskõlas lõigetega 2 ja 3 ning 
seejärel igal viiendal aastal kinnitab 
asjakohane ettevõtja andmete õigsust. Kui 
andmeid ei kinnitata kuue kuu jooksul 
pärast ettenähtud tähtaega, võib iga 
liikmesriik võtta meetmeid kõnealuse 
seadme kättesaadavaks tegemise 
peatamiseks või muul moel piiramiseks 
oma territooriumil kuni käesolevas lõikes 
osutatud kohustuse täitmiseni.

Or. de

Muudatusettepanek 453
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte Ohutuse ja kliinilise toimivuse aruanne

Or. es

Muudatusettepanek 454
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte Ohutuse ja kliinilise toimivuse aruanne

Or. en

Muudatusettepanek 455
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Ohutuse ja kliinilise toimivuse kokkuvõte Ohutuse ja kliinilise toimivuse aruanne

Or. en

Muudatusettepanek 456
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte ning 
uuendab seda XIII lisa B osa punktis 3 
viidatud turustamisjärgse kliinilise 
järelevalve hindamisaruande 
järeldustega. Kokkuvõte koostatakse nii, et 
see oleks ettenähtud kasutamisotstarbeks 
üheselt arusaadav, ning selle riigi keeles, 
kelle turul tehakse meditsiiniseade 
kättesaadavaks. Kokkuvõtte kavand 
kuulub dokumentide hulka, mis tuleb 
esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.
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Or. en

Muudatusettepanek 457
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja aruande ohutuse 
ja kliinilise toimivuse kohta, mis sisaldab 
kõikide kliiniliste katsete ja uuringute 
tulemusi. Kokkuvõte koostatakse nii, et see 
oleks ettenähtud kasutajale üheselt 
arusaadav. Kokkuvõtte kavand kuulub 
dokumentide hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 42 ja mille 
see asutus kinnitab.

Or. fr

Muudatusettepanek 458
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse aruande, mis sisaldab 
kliiniliste uuringute ja kliiniliste katsete 
tulemusi. Kokkuvõte koostatakse nii, et see 
oleks ettenähtud kasutajale üheselt 
arusaadav. Kokkuvõtte kavand kuulub 
dokumentide hulka, mis tuleb esitada 



AM\936127ET.doc 7/89 PE510.766v01-00

ET

ja mille see asutus kinnitab. vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 42 ja mille 
see asutus kinnitab.

Or. de

Selgitus

Kõik meditsiiniseadmega seotud tehnilised ja kliinilised andmed, välja arvatud kaitstud 
intellektuaalomand, tuleb patsientidele ja tervishoiutöötajatele kättesaadavaks teha.
Kõnealune teave on arstidele ja kirurgidele vajalik, et valida tõhususe ja ohutuse alusel välja 
meditsiiniseadmed, mida nad kasutada soovivad.

Muudatusettepanek 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte 
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) esitab tootja ohutuse ja kliinilise 
toimivuse aruande, sealhulgas kliiniliste 
uuringute ja katsete täielikud tulemused.
Kokkuvõte koostatakse nii, et see oleks 
ettenähtud kasutajale üheselt arusaadav, 
eristades patsientide ja tervishoiutöötajate 
teabevajadused. Kokkuvõtte kavand 
kuulub dokumentide hulka, mis tuleb 
esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab. Kokkuvõte 
avalikustatakse.

Or. en

Muudatusettepanek 460
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse täieliku aruande, mis 
sisaldab hindamise ja kliiniliste uuringute 
tulemusi. Aruanne koostatakse nii, et see 
oleks ettenähtud kasutajale üheselt 
arusaadav. Aruande kavand kuulub 
dokumentide hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 42 ja mille 
see asutus kinnitab.

Or. es

Muudatusettepanek 461
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte 
koostatakse nii, et see oleks selge 
ettenähtud kasutajale. Kokkuvõtte kavand 
kuulub dokumentide hulka, mis tuleb 
esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. III klassi seadmete ja siirdatavate 
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise uuringu ajal kogutud kliinilise 
teabe aruande ja kokkuvõtte nii, et see 
oleks kõikehõlmav ja kergesti mõistetav. 
Aruande kavand kuulub dokumentide 
hulka, mis tuleb esitada 
vastavushindamises osalevale teavitatud 
asutusele kooskõlas artikliga 42 ja mille 
see asutus kinnitab. Artikli 27 kohaselt 
tuleb ohutuse ja kliinilise toimivuse 
kokkuvõte teha avalikkusele 
kättesaadavaks Euroopa andmepanga 
kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. III klassi seadmete ja siirdatavate
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja ohutuse ja 
kliinilise toimivuse kokkuvõtte. Kokkuvõte
koostatakse nii, et see oleks ettenähtud 
kasutajale üheselt arusaadav. Kokkuvõtte
kavand kuulub dokumentide hulka, mis 
tuleb esitada vastavushindamises osalevale 
teavitatud asutusele kooskõlas artikliga 42 
ja mille see asutus kinnitab.

1. Müügiloa menetlemiseks esitatud
seadmete puhul (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed ja uuritavad 
seadmed) koostab tootja aruande ning 
selle ohutuse ja kliinilise toimivuse 
kokkuvõtte. Aruanne koostatakse nii, et 
see oleks ettenähtud kasutajale üheselt 
arusaadav. Aruande kavand kuulub 
dokumentide hulka, mis tuleb esitada 
vastavalt vajadusele kas müügiloa 
menetluses osalevale riiklikule asutusele 
või Euroopa Ravimiametile.

Or. en

Muudatusettepanek 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Täielik aruanne ja kokkuvõte tehakse 
Eudamedi kaudu avalikkusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 464
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 26 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjon võib rakendusaktide kaudu 
koostada ohutust ja kliinilist toimivust
käsitleva kokkuvõtte andmeelementide 
vormi ja esitlusviisi. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

2. Komisjon võib rakendusaktide kaudu 
koostada ohutust ja kliinilist teavet
käsitleva aruande ja kokkuvõtte 
andmeelementide vormi ja esitlusviisi. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 2 osutatud 
nõuandemenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 465
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Arstidel ja tervishoiutöötajatel peaks 
olema juurdepääs Eudamedi kõikidele 
osadele.

Or. de

Muudatusettepanek 466
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Eudamed kontrollib ja hindab 
esitatud andmeid enne nende 
kättesaadavaks tegemist.

Or. de
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Muudatusettepanek 467
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) anda üldsusele asjakohast teavet turule 
lastud seadmete, teavitatud asutuste 
väljastatud vastavate sertifikaatide ja 
asjakohaste ettevõtjate kohta;

(a) anda üldsusele asjakohast teavet turule 
lastud seadmete kohta – sellel väga 
uuenduslikul turul on siiski oluline 
kaitsta tootjate ärisaladusi – ja teavitatud 
asutuste väljastatud vastavate sertifikaatide 
ja asjakohaste ettevõtjate kohta;

Or. de

Muudatusettepanek 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) anda üldsusele asjakohast teavet turule 
lastud seadmete, teavitatud asutuste 
väljastatud vastavate sertifikaatide ja 
asjakohaste ettevõtjate kohta;

(a) anda üldsusele asjakohast teavet keskse 
teabepunkti kaudu, kus patsiendid saavad 
küsida, otsida ja leida teavet turule lastud 
seadmete, teavitatud asutuste väljastatud 
vastavate sertifikaatide ja asjakohaste 
ettevõtjate kohta;

Koostöös sidusrühmadega, kaasa arvatud 
liikmesriikide pädevad asutused, 
teadlaskond ning patsientide ja tarbijate 
organisatsioonid, peaks komisjon välja 
töötama suunised ning määrama 
avalikustatava teabe täpse sisu ja vormi.

Or. en

Muudatusettepanek 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) anda üldsusele asjakohast teavet turule 
lastud seadmete, teavitatud asutuste 
väljastatud vastavate sertifikaatide ja 
asjakohaste ettevõtjate kohta;

(a) anda üldsusele asjakohast teavet turule 
lastud ning samuti turult kõrvaldatud 
seadmete, teavitatud asutuste väljastatud 
vastavate sertifikaatide ja asjakohaste 
ettevõtjate kohta;

Or. en

Selgitus

Patsientide ohutuse huvides ja tarbetu halduskoormuse vältimiseks on äärmiselt oluline 
pidada arvet turult kõrvaldatud seadmete kohta.

Muudatusettepanek 470
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) anda üldsusele asjakohast teavet 
kliiniliste uuringute kohta ja võimaldada 
mitmes liikmesriigis toimuvate kliiniliste 
uuringute sponsoritel täita artiklites 50–60 
sätestatud teatamiskohustusi;

(c) anda üldsusele asjakohast teavet 
kliiniliste uuringute kohta, tagada
tervishoiutöötajatele asjakohane 
juurdepääs kliiniliste uuringute 
tulemustele ja võimaldada mitmes 
liikmesriigis toimuvate kliiniliste uuringute
sponsoritel täita artiklites 50–60 sätestatud 
teatamiskohustusi;

Or. en

Selgitus

Euroopa andmepank on peamine portaal, mille kaudu on võimalik juurde pääseda olulisele 
rahvatervisega seotud teabele. Kliiniliste uuringutega seotud teave peaks olema kättesaadav 
nii üldsusele kui ka tervishoiutöötajatele.

Muudatusettepanek 471
Rebecca Taylor
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) anda üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele ülevaade järelevalve 
andmetest ja turujärelevalve meetmetest;

Or. en

Selgitus

Euroopa andmepank peaks regulaarselt andma järelevalve andmete ja turujärelevalve 
meetmete kohta üldise ülevaate.

Muudatusettepanek 472
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. artikli 29 punktis a osutatud 
tütarettevõtjate ja allhangete 
elektrooniline registreerimise süsteem.

Or. en

Muudatusettepanek 473
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 2 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) artiklis 26 osutatud ohutuse ja 
kliiniliste andmete aruannete ning 
ohutuse ja kliiniliste aruannete 
kokkuvõtete elektrooniline süsteem.
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Or. en

Muudatusettepanek 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Andmeid sisestavad Eudamedi 
liikmesriigid, teavitatud asutused, 
ettevõtjad ja sponsorid, nagu on ette nähtud 
lõikes 2 osutatud elektroonilisi süsteeme 
käsitlevates sätetes.

3. Andmeid sisestavad Eudamedi Euroopa 
Ravimiamet, liikmesriigid, teavitatud 
asutused, ettevõtjad, sponsorid, 
tervishoiutöötajad ja patsiendid, nagu on 
ette nähtud lõikes 2 osutatud elektroonilisi 
süsteeme käsitlevates sätetes.

Or. en

Muudatusettepanek 475
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele ja üldsusele 
lõikes 2 osutatud sätetes kindlaksmääratud 
ulatuses.

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele, 
tervishoiutöötajatele ja üldsusele lõikes 2 
osutatud sätetes kindlaksmääratud ulatuses.

Or. fr

Muudatusettepanek 476
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele ja üldsusele 
lõikes 2 osutatud sätetes kindlaksmääratud 
ulatuses.

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele, 
tervishoiutöötajatele ja üldsusele lõikes 2 
osutatud sätetes kindlaksmääratud ulatuses.

Or. de

Selgitus

Tervishoiutöötajatel peab olema juurdepääs kõikidele meditsiinilise otstarbega seotud 
andmetele, et nad saaksid valida, milliseid tooteid nende tõhususe ja ohutuse alusel kasutada, 
ning neid tuleb teavitada võimalikest kõrvaltoimetest ja tagasikutsumise kampaaniatest. 

Muudatusettepanek 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele ja üldsusele 
lõikes 2 osutatud sätetes kindlaksmääratud 
ulatuses.

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, tervishoiutöötajatele,
sponsoritele ja üldsusele lõikes 2 osutatud 
sätetes kindlaksmääratud ulatuses.

Or. en

Muudatusettepanek 478
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud asutustele, 
ettevõtjatele, sponsoritele ja üldsusele 
lõikes 2 osutatud sätetes kindlaksmääratud 
ulatuses.

4. Kogu Eudamedi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Teave on 
kättesaadav teavitatud Euroopa 
Ravimiametile, asutustele, ettevõtjatele, 
sponsoritele, tervishoiutöötajatele ja 
üldsusele lõikes 2 osutatud sätetes 
kindlaksmääratud ulatuses.

Or. es

Muudatusettepanek 479
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Euroopa andmepangas sisalduv teave 
peab olema kindel, läbipaistev ja 
kasutajasõbralik, et tagada avalikkusele ja 
tervishoiutöötajatele võimalus võrrelda 
teavet registreeritud seadmete, kliiniliste 
uuringute, järelevalve andmete ja 
turujärelevalve meetmete kohta.

Or. en

Selgitus

Euroopa andmepank on peamine portaal, mille kaudu on võimalik juurde pääseda olulisele 
rahvatervisega seotud teabele. Registreeritud seadmete, ettevõtjate, kliiniliste uuringute, 
järelevalve andmete ja turujärelevalve meetmetega seotud teave peaks olema kättesaadav nii 
üldsusele kui ka tervishoiutöötajatele.

Muudatusettepanek 480
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 27 – lõige 4 b (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 b. Euroopa andmepanga väljatöötamisel 
peab komisjon nõu patsiendirühmade ja 
tervishoiutöötajatega.

Or. en

Selgitus

Euroopa andmepank on peamine portaal, mille kaudu on võimalik juurde pääseda olulisele 
rahvatervisega seotud teabele. Registreeritud seadmete, ettevõtjate, kliiniliste uuringute, 
järelevalve andmete ja turujärelevalve meetmetega seotud teave peaks olema kättesaadav nii 
üldsusele kui ka tervishoiutöötajatele.

Muudatusettepanek 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Liikmesriigid võivad otsustada, et 
lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist 
teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 
tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik 
akrediteerimisasutus.

Or. en

Selgitus

Where a Community harmonization legislation provides that a body for conformity 
assessment shall be appointed for its implementation, transparent accreditation, as provided 
for in Regulation (EC) No 765/2008, should be considered the preferred means of 
demonstrating the technical competence of those bodies. However, national authorities may 
consider that they possess the appropriate means of carrying out this evaluation themselves. 
In such cases, in order to ensure the appropriate level of credibility of evaluations carried out 
by other national authorities, they should provide the Commission and the other Member 
States with the necessary documentary evidence demonstrating the compliance of the 
conformity assessment bodies evaluated with the relevant regulatory requirements. A 
transparent accreditation system would strengthen the principle of mutual recognition.
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Muudatusettepanek 482
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus tagab saadud teabe 
konfidentsiaalsuse. Siiski vahetab ta infot 
teavitatud asutuse kohta teiste 
liikmesriikide ja komisjoniga.

5. Teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus tagab saadud teabe 
konfidentsiaalsed aspektid. Siiski vahetab 
ta infot teavitatud asutuse kohta teiste 
liikmesriikide ja komisjoniga.

Or. en

Muudatusettepanek 483
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

7. Lõplik vastutus teavitatud asutuste ja 
nende eest vastutavate riiklike asutuste 
eest kuulub liikmesriigile, kus need 
asutused asuvad. Liikmesriik peab 
teostama kontrolli, et määratud 
riigiasutused, kes vastutavad teavitatud 
asutuste eest, täidaksid nõuetekohaselt 
oma tööülesandeid seoses 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
tuvastamise ja teavitamisega ning seoses 
teavitatud asutuste järelevalvega, ja et 
määratud riigiasutused, kes vastutavad 
teavitatud asutuste eest, töötaksid 
erapooletult ja objektiivselt. Liikmesriigid 
annavad komisjonile ja teistele 
liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

Or. da
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Muudatusettepanek 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 28 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

7. Liikmesriigid annavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele teada 
vastavushindamisasutuste hindamise, 
määramise ja teavitamise ning teavitatud 
asutuste järelevalve menetlustest ja neis 
tehtavatest muudatustest.

Kõnealune teave peab olema üldsusele 
kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 485
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Teavitatud asutus peab avaldama 
nimekirja asutuse töötajate kohta, kes 
vastutavad meditsiiniseadmete 
sertifitseerimise ja nõuetele vastavuse 
hindamise eest. Nimekiri peab vähemalt 
sisaldama iga töötaja kvalifikatsioone, 
CV-d ja huvide konflikti avaldust. 
Nimekiri saadetakse teavitatud asutuste 
eest vastutavale riigiasutusele, kes 
kontrollib, kas töötajad täidavad 
käesoleva määruse eeskirju. Nimekiri 
tuleb edastada ka komisjonile. 

Or. da
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Muudatusettepanek 486
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 29 a
Tütarettevõtjate ja alltöövõtu 
elektrooniline registreerimissüsteem
1. Komisjon loob koostöös 
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi 
alltöövõtjate ja tütarettevõtjate ning nende 
vastutusalas olevate konkreetsete 
ülesannete teabe võrdlemiseks ja 
töötlemiseks ning haldab seda.
2. Avalik-õiguslike isikute või 
välisekspertide allhanke tõhusaks 
toimimiseks peab teavitatud asutus, kes 
kavatseb sõlmida allhankelepingu või 
kasutada tütarettevõtjat 
vastavushindamisega seotud konkreetsete 
ülesannete täitmiseks, registreerima 
alltöövõtja(te) või tütarettevõtja(te) 
nime(d) ja nende konkreetsed ülesanded.
3. Ühe nädala jooksul pärast mis tahes 
muudatust lõikes 1 osutatud teabes 
ajakohastab asjakohane ettevõtja 
elektroonilises süsteemis olevad andmed.
4. Elektroonilises süsteemis sisalduvad 
andmed peavad olema avalikkusele 
kättesaadavad.

Or. en

Muudatusettepanek 487
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 
käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Miinimumnõuded, mida teavitatud 
asutused peavad täitma, on sätestatud 
VI lisas.

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 
käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Nõuded, mida teavitatud asutused peavad 
täitma, on sätestatud VI lisas.

Or. de

Selgitus

Selleks et koostada kõikide liikmesriikide teavitatud asutuste jaoks ühtsed nõuded ning tagada 
õiglased ja võrdsed tingimused, tuleks teavitatud asutustele esitatavate miinimumnõuete 
asemel rääkida nõuetest. Lisaks vastab see terminoloogia sellele, mida kasutatakse seoses 
teavitatud asutustega Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ.

Muudatusettepanek 488
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 
käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Miinimumnõuded, mida teavitatud 
asutused peavad täitma, on sätestatud 
VI lisas.

1. Teavitatud asutused peavad täitma 
organisatsioonilisi ja üldnõudeid ning 
kvaliteedijuhtimise, ressursside ja 
protsessidega seotud nõudeid, mis on 
vajalikud, et täita ülesandeid, milleks nad 
käesoleva määruse kohaselt määratud on. 
Seetõttu on püsivad koosseisulised 
meditsiiniliste ja tehniliste ning võimaluse 
korral ka farmakoloogiliste teadmistega 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad 
ülimalt olulised. Kasutatakse püsivaid 
koosseisulisi töötajaid, kuid teavitatud 
asutustel peab olema paindlikkus palgata 
väliseksperte vastavalt vajadusele 
erakorralistel asjaoludel ja ajutistelt. 
Miinimumnõuded, mida teavitatud 
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asutused peavad täitma, on sätestatud 
VI lisas.

Or. en

Muudatusettepanek 489
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse VI lisas sätestatud 
miinimumnõudeid, pidades silmas tehnika 
arengut ja arvestades miinimumnõudeid, 
mis on vajalikud konkreetsete seadmete 
või seadmekategooriate või -rühmade 
hindamiseks.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 490
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 29 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse VI lisas sätestatud 
miinimumnõudeid, pidades silmas tehnika 
arengut ja arvestades miinimumnõudeid, 
mis on vajalikud konkreetsete seadmete või 
seadmekategooriate või -rühmade 
hindamiseks.

2. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega täiendatakse VI lisas 
sätestatud nõudeid, pidades silmas tehnika 
arengut ja arvestades nõudeid, mis on 
vajalikud konkreetsete seadmete või 
seadmekategooriate või -rühmade 
hindamiseks.

Or. de
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Selgitus

Selleks et koostada kõikide liikmesriikide teavitatud asutuste jaoks ühtsed nõuded ning tagada 
õiglased ja võrdsed tingimused, tuleks teavitatud asutustele esitatavate miinimumnõuete 
asemel rääkida nõuetest. Mitte komisjonil, vaid mõlemal kaasseadusandjal on õigus muuta VI 
lisa olulisi nõudeid. Komisjon võib nõudeid täiendada.

Muudatusettepanek 491
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 30 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Artikli 33 lõikes 3 sätestatud 
teavitatud asutuste iga-aastane hindamine 
peab sisaldama teavitatud asutuste 
alltöövõtja(te) või tütarettevõtja(te) 
vastavust VI lisas sätestatud tingimustele. 

Or. en

Muudatusettepanek 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Taotluses täpsustatakse 
vastavushindamistoimingud ja -
menetlused ning seadmed, millega 
tegelemiseks asutus väidab end pädev 
olevat, mida toetavad dokumendid, mis 
tõendavad vastavust kõigile VI lisas 
sätestatud nõudmistele.

Taotlusele lisatakse kirjeldused 
vastavushindamistoimingute ja menetluste
ning seadmete kohta, millega tegelemiseks 
asutus väidab end pädev olevat, olemasolu 
korral ka riikliku akrediteerimisasutuse 
väljastatud akrediteerimissertifikaat, mis 
kinnitab, et vastavushindamisasutus 
täidab VI lisas sätestatud nõudeid, või 
mida toetavad dokumendid, mis tõendavad 
vastavust kõigile VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

Or. en
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Muudatusettepanek 493
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 31 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Seoses VI lisa punktides 1 ja 2 sätestatud 
organisatsiooniliste ja üldnõuete ning 
kvaliteedijuhtimise nõuetega võib 
asjakohased dokumendid esitada kehtiva 
sertifikaadi ja vastava hindamisaruande 
kujul, mille on välja andnud riiklik 
akrediteerimisasutus kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 765/2008. 
Vastavushindamisasutus eeldatakse olevat 
vastavuses nõuetega, mida sellise 
akrediteerimisasutuse väljastatud 
sertifikaat käsitleb.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 494
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt 
kahest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja, 
kes juhib ühist hindamisrühma.

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt 
kahest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama ning 
kelle huvid ei ole vastuolus taotleja 
vastavushindamisasutusega. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja, 
kes juhib ühist hindamisrühma.
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Or. en

Muudatusettepanek 495
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt
kahest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja, 
kes juhib ühist hindamisrühma.

3. 14 päeva jooksul pärast lõikes 2 osutatud 
esitamist määrab komisjon ühise 
hindamisrühma, mis koosneb vähemalt
kolmest ekspertide loetelust valitud 
eksperdist, kes on kvalifitseeritud 
vastavushindamisasutusi hindama. Loetelu 
koostab komisjon koostöös 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga. Vähemalt üks 
neist ekspertidest on komisjoni esindaja ja 
vähemalt üks ekspert tuleb muust 
liikmesriigist kui see, kus asub taotleja 
vastavushindamisasutus; komisjoni 
esindaja juhib ühist hindamisrühma.

Or. de

Selgitus

Suurema objektiivsuse tagamiseks otsuste tegemisel peaks hindamises osalema lisaks 
komisjoni esindajale teise liikmesriigi ekspert. Lisaks rühmajuhile peaks olema vähemalt kaks 
eksperti.

Muudatusettepanek 496
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Järeldused asutuse mittevastavuse kohta 
VI lisas sätestatud nõuetele tõstatatakse 
hindamismenetluse käigus ja neid 
arutatakse teavitatud asutuste eest 

Järeldused asutuse mittevastavuse kohta 
VI lisas sätestatud nõuetele tõstatatakse 
hindamismenetluse käigus ja neid 
arutatakse teavitatud asutuste eest 
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vastutava riikliku asutuse ja ühise 
hindamisrühma vahel, et jõuda taotluse 
hindamise osas ühisele seisukohale. 
Eriarvamused tuuakse välja vastutava 
riikliku asutuse hindamisaruandes.

vastutava riikliku asutuse ja ühise 
hindamisrühma vahel, et jõuda taotluse 
hindamise osas ühisele seisukohale. 
Eriarvamuse korral võib vastutava riikliku 
asutuse hindamisaruandele lisada 
hindamisrühma eraldi seisukoha, milles 
esitatakse teatisega seotud kahtlused.

Or. de

Selgitus

Juhul kui hindamisrühm ei jõua vastutava riikliku asutusega taotluse hindamise osas ühisele 
arvamusele, peaks hindamisrühm selgitama oma põhjuseid komisjonile ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale eraldi seisukoha alusel. 

Muudatusettepanek 497
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Teavitatud asutuste eest vastutav riiklik
asutus esitab oma hindamisaruande ja 
teatise kavandi komisjonile, kes edastab 
need dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale 
ja ühise hindamisrühma liikmetele. 
Komisjoni taotluse korral esitab asutus 
need dokumendid kuni kolmes liidu
ametlikus keeles.

5. Teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus esitab oma hindamisaruande ja 
teatise kavandi komisjonile, kes edastab 
need dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale 
ja ühise hindamisrühma liikmetele. 
Hindamisrühma eraldi seisukoha korral 
esitatakse ka see komisjonile ja 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale edastamiseks. 
Komisjoni taotluse korral esitab asutus 
need dokumendid kuni kolmes liidu 
ametlikus keeles.

Or. de

Selgitus

Juhul kui hindamisrühm ei jõua vastutava riikliku asutusega taotluse hindamise osas ühisele 
arvamusele, peaks hindamisrühm selgitama oma põhjuseid komisjonile ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale eraldi seisukoha alusel.
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Muudatusettepanek 498
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 32 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Ühine hindamisrühm esitab oma 
arvamuse hindamisaruande ja teatise 
kavandi kohta 21 päeva jooksul pärast 
nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja soovituse teatise 
kavandi kohta, mida asjakohane riiklik 
asutus otsuse tegemisel teavitava asutuse 
määramise suhtes nõuetekohaselt arvesse 
võtab.

6. Ühine hindamisrühm esitab oma lõpliku 
arvamuse hindamisaruande, teatise kavandi 
ning vajaduse korral hindamisrühma 
eraldi seisukoha kohta 21 päeva jooksul 
pärast nende dokumentide kättesaamist ja 
komisjon edastab selle arvamuse 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale. 21 päeva jooksul 
pärast ühise hindamisrühma arvamuse 
saamist annab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm välja soovituse teatise 
kavandi kohta, mida asjakohane riiklik 
asutus otsuse tegemisel teavitava asutuse 
määramise suhtes nõuetekohaselt arvesse 
võtab. Juhul kui vastutav riiklik asutus 
langetab otsuse vastupidiselt 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
soovitusele, tuleb kõnealust otsust 
komisjonile kirjalikult koos põhjuste 
esitamisega selgitada.

Or. de

Selgitus

Koordineerimisrühma soovitusest erinev otsus teavitatud asutusest teatamise kohta peaks 
olema võimalik üksnes objektiivselt arusaadavatel, selgelt nimetatud põhjustel.

Muudatusettepanek 499
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 33 a
Komisjon võtab vastu suunised 
vastavushindamismenetluse lühima 
läbiviimise aja kohta ja määrab keskmise 
aja iga tüüpi meditsiiniseadme 
vastavushindamismenetluse jaoks.

Or. en

Muudatusettepanek 500
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele ja 
artikli 32 lõike 3 ühise hindamisrühma 
nõuetele ning on saanud 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmalt positiivse 
hinnangu (artikkel 44 a (uus)).

Or. de

Muudatusettepanek 501
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Liikmesriigid võivad teavitada üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis 
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.

2. Liikmesriigid teavitavad üksnes 
sellistest vastavushindamisasutustest, mis
vastavad VI lisas sätestatud tingimustele.
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Or. en

Selgitus

Et tagada ühtne üleeuroopaline teavitatud asutuste teavitamismenetluse rakendamine, peab 
IV lisas sätestatud vastavushindamisasutuste teavitamise nõue olema kohustuslik.

Muudatusettepanek 502
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõikidel juhtudel, kui taotleja väidab end 
olevat pädev III klassis registreeritud 
seadmete alal, mis siirdatakse kehasse 
ning mis sisaldavad aineid, mida peetakse 
ravimiks, või mis sisaldavad inim- või 
loomset päritolu eluvõimetuks muudetud 
kudedest või rakkudest või nende 
preparaatidest valmistatud ravimit, võivad 
liikmesriigid teavitada ainult 
vastavushindamisasutust, keda komisjon, 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
ja taotleja asukoha liikmesriigi teavitatud 
asutus on üheskoos hinnanud. 

Or. en

Muudatusettepanek 503
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 4 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatises määratakse selgelt kindlaks 
määramise ulatus, tuues välja 
vastavushindamistoimingud, 
vastavushindamismenetlused ja seadmete 
tüüp, mida teavitatud asutusel on õigus 

Teatises määratakse selgelt kindlaks 
määramise ulatus, tuues välja 
vastavushindamistoimingud, 
vastavushindamismenetlused ja seadmete 
tüüp ja klass, mida teavitatud asutusel on 
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hinnata. õigus hinnata.

Or. de

Selgitus

Tooteklassi andmed on vajalikud, et oleks võimalik teostada teavitatud asutuste ulatuslik ja 
täpne määramine, kontrollimine ja järelevalve, kaasa arvatud nende spetsialiseerumine.

Muudatusettepanek 504
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult vastu 
võtta, avaldab komisjon teatise ning lisab 
teavitatud asutuse teatisega seotud teabe 
artikli 27 lõikes 2 osutatud elektroonilisse 
süsteemi.

Or. en

Muudatusettepanek 505
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.
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Komisjon sisestab teavitatud asutuse 
teatisega seotud teabe ka artikli 27 lõike 2 
punktis e sätestatud elektroonilisesse 
süsteemi. Sellele teabele lisatakse 
käesolevas artiklis nimetatud teavitatud 
asutuste eest vastutava riikliku asutuse 
lõplik hindamisaruanne, ühise 
hindamisrühma arvamus ja 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
soovitus.
Nimetatud elektroonilises süsteemis 
sisalduv andmesisu on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav.

Or. fr

Selgitus

Euroopa Komisjoni poolt teatise avaldamise kord peab olema täpselt määratletud. 
Avaldamist tuleb põhjendada kõikide aruannete ja arvamustega, mille põhjal nimetatud teatis 
koostati.

Muudatusettepanek 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

Teatise üksikasjad, näiteks seadmete klass 
ja tüüp, peavad olema avalikkusele 
kättesaadavad.

Or. en
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Muudatusettepanek 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 33 – lõige 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

9. Kui kooskõlas lõikega 7 vastuväiteid ei 
esitata või kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm või komisjon on 
pärast lõike 8 kohast konsulteerimist 
seisukohal, et teatise võib täielikult või 
osaliselt vastu võtta, avaldab komisjon 
teatise.

Teatise täielikud üksikasjad, muu hulgas 
lisad, peavad olema avalikkusele 
kättesaadavad. 

Or. en

Muudatusettepanek 508
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 34 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Komisjon määrab 
identifitseerimisnumbri igale teavitatud 
asutusele, mille kohta on teatis kooskõlas 
artikliga 33 vastu võetud. Ta määrab 
üheainsa identifitseerimisnumbri, isegi kui 
asutusest teavitatakse mitme liidu õigusakti 
alusel.

1. Komisjon määrab 
identifitseerimisnumbri igale teavitatud 
asutusele, mille kohta on teatis kooskõlas 
artikliga 33 vastu võetud. Ta määrab 
üheainsa identifitseerimisnumbri, isegi kui 
asutusest teavitatakse mitme liidu õigusakti 
alusel. Direktiivi 90/385/EMÜ ja direktiivi 
93/42/EMÜ alusel määratud asutused 
säilitavad eduka uuesti teatamise korral 
oma identifitseerimisnumbri.

Or. de

Selgitus

Olemasolevad teavitatud asutused peaksid uuesti teatamise korral säilitama oma 
identifitseerimisnumbrid. See väldib tarbetut bürokraatiat, näiteks uute 
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identifitseerimisnumbrite sisestamist Euroopa eri andmebaasidesse ja toodete märgistuse 
kulukat väljavahetamist.

Muudatusettepanek 509
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 35 a
Liikmesriigid tagavad karistussüsteemi 
olemasolu, juhul kui teavitatud asutused 
ei täida miinimumnõudeid. Kõnealune 
süsteem peab olema läbipaistev ja 
proportsionaalne rikkumise laadi ja 
tasemega.

Or. en

Muudatusettepanek 510
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab kontrollkäiku 
igasse teavitatud asutusse.

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele, 
sealhulgas annab hinnangu sellele, kas 
tema alltöövõtja(d) ja tütarettevõtja(d) 
vastavad nendele nõuetele. See hindamine 
sisaldab kontrollkäiku igasse teavitatud 
asutusse.

Or. en
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Muudatusettepanek 511
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab kontrollkäiku 
igasse teavitatud asutusse.

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab kontrollkäiku 
igasse teavitatud asutusse. Hindamine 
peab sisaldama teavitatud asutuse poolt 
seadme kavandile antud hinnangu 
pistelist läbivaatamist, et määrata 
kindlaks teavitatud asutuse jätkuv 
pädevus ja hindamise kvaliteet, eriti 
teavitatud asutuse võime jälgida ja 
hinnata kliinilisi tõendeid.

Or. en

Muudatusettepanek 512
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab kontrollkäiku 
igasse teavitatud asutusse.

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele, 
mis hõlmab ka nende tütarettevõtjate või 
alltöövõtjate nõuetele vastamise 
hindamist. See hindamine sisaldab 
kontrollkäiku igasse teavitatud asutusse 
ning Euroopa Liidus või sellest väljaspool 
asuvatesse tütarettevõtjatesse või 
alltöövõtjatesse, kui need on olemas.

Or. fr
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Selgitus

Teavitatud asutuste hindamise raamistikus tuleb arvesse võtta nende tütarettevõtjaid ja 
alltöövõtjaid.

Muudatusettepanek 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab kontrollkäiku 
igasse teavitatud asutusse.

3. Vähemalt kord aastas hindab teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus, kas iga 
tema vastutusalas olev teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud nõuetele. 
See hindamine sisaldab etteteatamata
kontrollkäiku igasse teavitatud asutusse.

Or. en

Muudatusettepanek 514
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele 
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
või tema tütarettevõtja või alltöövõtja 
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nõudmistele. vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 515
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele 
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus, 
tema tütarettevõtja või alltöövõtja vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.

Or. fr

Selgitus

Teavitatud asutuste hindamise raamistikus tuleb arvesse võtta nende tütarettevõtjaid ja 
alltöövõtjaid.

Muudatusettepanek 516
Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele 
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

4. Kaks aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kahe aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab 
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele.
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

Or. en

Muudatusettepanek 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus vastab
endiselt VI lisas sätestatud nõudmistele 
Komisjoni või liikmesriigi taotlusel võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
algatada käesolevas lõikes kirjeldatud 
hindamismenetluse igal ajal, kui tekib 
põhjendatud kahtlus, kas teavitatud asutus 
vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele.

4. Kolm aastat pärast teavitatud asutusest 
teatamist ja seejärel iga kolme aasta tagant 
hindavad asutuse asukohariigi teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ja 
artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm, kas teavitatud asutus ja 
tema tütarettevõtjad ja alltöövõtjad 
vastavad endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele. Komisjoni või liikmesriigi 
taotlusel võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm algatada käesolevas 
lõikes kirjeldatud hindamismenetluse igal 
ajal, kui tekib põhjendatud kahtlus, kas 
teavitatud asutus vastab endiselt VI lisas 
sätestatud nõudmistele.
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Hindamise täielik tulemus 
avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Teavitatud asutuse tütarettevõtjad ja alltöövõtjad peaksid olema lisatud kolme aasta tagant 
tehtavasse hindamisse, et tagada teavitatud asutuse ja tema tegevusalade täielik hindamine 
ametiasutuste poolt. Lisaks on kõikide sidusrühmade usalduse ja läbipaistvuse jaoks vajalik 
hindamistulemuste avalikustamine.

Muudatusettepanek 518
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastavushindamisasutusi, kellele 
teavitatakse III klassi seadmed, 
hinnatakse käesoleva artikli lõike 4 
kohaselt igal aastal. Hindamine peab 
sisaldama teavitatud asutuse poolt seadme 
kavandile antud hinnangu pistelist 
läbivaatamist, et määrata kindlaks 
teavitatud asutuse jätkuv pädevus ja 
hindamise kvaliteet, eriti teavitatud 
asutuse võime jälgida ja hinnata kliinilisi 
tõendeid.

Or. en

Selgitus

Turustamiseelne heakskiidu hinnang, mille annab teavitatud asutus kõrgeima riskiga III 
klassi meditsiiniseadmetele, peab olema tehtud kõrgeima võimaliku standardi alusel. 
Liikmesriikide ja komisjoni range kontrolli tagamiseks tuleb teavitatud asutusi, kes on 
heakskiidetud III klassi seadmete hindamiseks, jälgida sagedamini – pigem kord aastas kui 
iga kolme aasta tagant – ning peab sisaldama eelkõige heakskiidetud meditsiiniseadmete 
pistelist ülevaatamist. 
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Muudatusettepanek 519
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 35 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Igal aastal esitavad teavitatud 
asutused oma aasta tegevusaruande, mis 
sisaldab VI lisa punktis 5 sätestatud 
teavet, sellele pädevale asutusele, mille 
alla nad kuuluvad, ja komisjonile, kes 
edastab selle meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

Or. fr

Selgitus

Teavitatud asutustelt tuleks nõuda iga-aastaste tegevusaruannete koostamist, mis esitatakse 
pädevale asutusele ja Euroopa Komisjonile.

Muudatusettepanek 520
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui teavitatud asutuste eest vastutav 
riiklik asutus on veendunud, et teavitatud 
asutus ei vasta enam VI lisas sätestatud 
nõuetele või et ta ei ole oma kohustusi 
täitnud, siis asutus peatab, piirab või 
tühistab täielikult või osaliselt teatise, 
sõltuvalt nõuetele mittevastavuse või 
kohustuste täitmata jätmise tõsidusest. 
Peatamise kestus ei ületa ühte aastat, 
mida võib veel ühe aasta võrra pikendada. 
Kui teavitatud asutus on oma tegevuse 
lõpetanud, tühistab teavitatud asutuste eest 
vastutav riiklik asutus teatise.

Kui teavitatud asutuste eest vastutav riiklik 
asutus on veendunud, et teavitatud asutus 
ei vasta enam VI lisas sätestatud nõuetele 
või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis 
asutus peatab, piirab või tühistab täielikult 
või osaliselt teatise, sõltuvalt nõuetele 
mittevastavuse või kohustuste täitmata 
jätmise tõsidusest. Peatamist kohaldatakse 
seni, kuni meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm on jõudnud 
peatamise tühistamise otsuseni, mis 
järgneb artikli 30 lõigetes 3 ja 4 
kirjeldatud menetluse kohaselt määratud 
ühise hindamisrühma hindamisele. Kui 
teavitatud asutus on oma tegevuse 
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lõpetanud, tühistab teavitatud asutuste eest 
vastutav riiklik asutus teatise.

Or. en

Selgitus

Ühine uurimisrühm ja meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peavad tõhusalt jälgima 
teavitatud asutuste tööd. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale vastutuse andmine, et 
tühistada teavitatud asutuse teatise peatamine, suurendab nende järelevalvet.

Muudatusettepanek 521
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused teatavad komisjonile ja
teistele liikmesriikidele viivitamata kõigist 
teatiste peatamistest, piiramistest ja 
tühistamistest.

Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused teatavad komisjonile, 
teistele liikmesriikidele ning asjaomastele 
tootjatele ja tervishoiutöötajatele
viivitamata kõigist teatiste peatamistest, 
piiramistest ja tühistamistest.

Or. fr

Selgitus

Teatiste peatamisest, piiramisest ja tühistamisest tuleb teavitada ka asjaomaseid tootjaid ja 
tervishoiutöötajaid.

Muudatusettepanek 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Teatise piiramise, peatamise või 
tühistamise korral võtab liikmesriik
asjakohaseid meetmeid, et tagada, et 
asjaomase teavitatud asutuse toimikuid 

3. Teatise piiramise, peatamise või 
tühistamise korral teavitab liikmesriik 
viivitamata komisjoni, kes võtab 
asjakohaseid meetmeid, et tagada, et 
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töötleb kas teine teavitatud asutus või need 
hoitakse teavitatud asutuste ja 
turujärelevalve eest vastutavatele riiklikele 
asutustele nende taotluse korral 
kättesaadavatena.

asjaomase teavitatud asutuse toimikuid 
töötleb kas teine teavitatud asutus või need 
hoitakse teavitatud asutuste ja 
turujärelevalve eest vastutavatele riiklikele 
asutustele nende taotluse korral 
kättesaadavatena.

Or. en

Selgitus

Teatise piiramise, peatamise või tühistamise eest peaks vastutama pigem komisjon kui 
liikmesriik.

Muudatusettepanek 523
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
muutmise põhjused mõjutavad teavitatud 
asutuse väljastatud sertifikaate ja esitavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
kolme kuu jooksul pärast teatise 
muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul kõik alusetult väljastatud 
sertifikaadid. Kui teavitatud asutus seda 
määratud aja jooksul ei tee või on oma 
tegevuse lõpetanud, peatab või tühistab 
alusetult väljastatud sertifikaadid teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ise.

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
peatamise, piiramise või tühistamise
põhjused mõjutavad teavitatud asutuse 
väljastatud sertifikaate ja esitavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
kolme kuu jooksul pärast teatise 
muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul kõik alusetult väljastatud 
sertifikaadid. Kui teavitatud asutus seda 
määratud aja jooksul ei tee või on oma 
tegevuse lõpetanud, peatab või tühistab 
alusetult väljastatud sertifikaadid teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ise.

Or. fr
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Selgitus

Siinkohal on vaja täpsustada teatise „muutmise” erinevaid astmeid, osutades erinevatele 
võimalustele (peatamine, piiramine või tühistamine).

Muudatusettepanek 524
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
muutmise põhjused mõjutavad teavitatud 
asutuse väljastatud sertifikaate ja esitavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
kolme kuu jooksul pärast teatise 
muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul kõik alusetult väljastatud 
sertifikaadid. Kui teavitatud asutus seda 
määratud aja jooksul ei tee või on oma 
tegevuse lõpetanud, peatab või tühistab 
alusetult väljastatud sertifikaadid teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ise.

4. Teavitatud asutuste eest vastutavad 
riiklikud asutused hindavad, kas teatise 
muutmise põhjused mõjutavad teavitatud 
asutuse väljastatud sertifikaate ja esitavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
kolme kuu jooksul pärast teatise 
muudatustest teatamist aruande oma 
järelduste kohta. Kui see on turul olevate 
seadmete ohutuse tagamiseks vajalik, 
annab kõnealune ametiasutus teavitatud 
asutusele korralduse peatada või tühistada 
ametiasutuse määratud mõistliku aja 
jooksul kõik alusetult väljastatud 
sertifikaadid. Kui teavitatud asutus seda 
määratud aja jooksul ei tee või on oma 
tegevuse lõpetanud, peatab või tühistab 
alusetult väljastatud sertifikaadid teavitatud 
asutuste eest vastutav riiklik asutus ise.

Selleks et kindlaks teha, kas teatise 
peatamise, piiramise või tühistamise 
põhjused mõjutavad väljastatud 
sertifikaate, palub vastutav riiklik asutus 
asjaomastel tootjatel esitada tõendeid 
teatise vastavuse kohta ning seejärel on 
tootjatel sellele vastamiseks 30 päeva 
aega.

Or. fr

Selgitus

Väikesed ja väga väikesed ettevõtjad turustavad sageli ainult ühte toodet. Isegi nende 
sertifikaadi ajutine peatamine tähendab müügitegevuse lõppu ja seega ettevõtete sulgemist. 
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Seetõttu tuleb leida tasakaal nende ettevõtjate jätkusuutlikkuse ja patsientide ohutuse vahel. 
Seetõttu tuleks enne valesti välja antud sertifikaadi lõplikku peatamist või tühistamist jätta 
lühike periood vastavuse tõendamiseks.

Muudatusettepanek 525
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 36 – lõige 5 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) teatise peatamise korral: tingimusel, et 
kolme kuu jooksul pärast peatamist 
kinnitab kas meditsiiniseadmete pädev 
asutus selles liikmesriigis, kus asub 
sertifikaadiga hõlmatud toote tootja või 
muu teavitatud asutus kirjalikult, et ta 
täidab peatamise ajal teavitatud asutuse 
ülesandeid;

(a) teatise peatamise korral: tingimusel, et 
kolme kuu jooksul pärast peatamist 
kinnitab muu teavitatud asutus kirjalikult, 
et ta täidab peatamise ajal teavitatud 
asutuse ülesandeid;

Or. de

Selgitus

Üldjuhul ei ole see liikmesriikide pädevate asutuste töö eesmärk ja nad ei ole ka suutelised 
täitma teavitatud asutuse ülesandeid, kuna neil puudub selleks vajalik korralduslik võimekus 
ja töötajad. 

Muudatusettepanek 526
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui komisjon on veendunud, et teavitatud 
asutus ei täida enam teavitamise aluseks 
olevaid nõudeid, siis teatab ta sellest 
teavitavale liikmesriigile ning nõuab, et see 
võtaks vajalikud parandusmeetmed, 
sealhulgas vajaduse korral peataks või 
tühistaks teavitamise või piiraks seda.

Kui komisjon, konsulteerides 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga, otsustab, et 
teavitatud asutus ei täida enam teavitamise 
aluseks olevaid nõudeid, siis teatab ta 
sellest teavitavale liikmesriigile ning 
nõuab, et see võtaks vajalikud 
parandusmeetmed, sealhulgas kooskõlas 
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artikli 36 lõikega 2 peataks või tühistaks 
teavitamise või piiraks seda.

Or. en

Selgitus

Ühine uurimisrühm ja meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peavad tõhusalt jälgima 
teavitatud asutuste tööd. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale vastutuse andmine, et 
tühistada teavitatud asutuse teatise peatamine, suurendab nende järelevalvet.

Muudatusettepanek 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 37 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui komisjon on veendunud, et teavitatud 
asutus ei täida enam teavitamise aluseks 
olevaid nõudeid, siis teatab ta sellest 
teavitavale liikmesriigile ning nõuab, et see 
võtaks vajalikud parandusmeetmed, 
sealhulgas vajaduse korral peataks või 
tühistaks teavitamise või piiraks seda.

Kui komisjon on veendunud, et teavitatud 
asutus ei täida enam teavitamise aluseks 
olevaid nõudeid, siis teatab ta sellest 
teavitavale liikmesriigile ning nõuab, et see 
võtaks vajalikud parandusmeetmed, 
sealhulgas vajaduse korral peataks või 
tühistaks teavitamise või piiraks seda. 
Komisjon peab pärast hindamist tegema 
liikmesriikide arvamuste aruanded 
avalikkusele kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 528
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon tagab, et teavitatud asutuste 
vahel korraldatakse asjakohane 
koordineerimine ja koostöö ning selleks 
luuakse meditsiiniseadmete, sh in vitro 

Komisjon koostöös meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga tagab, et 
teavitatud asutuste vahel korraldatakse 
asjakohane koordineerimine ja koostöö 
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diagnostikameditsiiniseadmete valdkonna 
teavitatud asutuste koordineerimisrühm.

ning selleks luuakse meditsiiniseadmete, sh 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
valdkonna teavitatud asutuste 
koordineerimisrühm.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peab olema tõhus arutelufoorum ning peab võimaldama teavitatud 
asutuste vahelist ning ka teavitatud asutuste ja pädevate asutuste vahelist kogemuste 
jagamist.

Muudatusettepanek 529
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rühm kohtub iga kuue kuu tagant.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peab olema tõhus arutelufoorum ning võimaldama komisjoni ja 
pädevate asutuste järelevalvet. Kohtumiste minimaalne sagedus peab olema tekstis 
määratletud.

Muudatusettepanek 530
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 2 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon või meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib nõuda mis tahes 
teavitatud asutuse osavõttu.

Or. en
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Selgitus

Koordineerimisrühm peab olema tõhus arutelufoorum ning võimaldama komisjoni ja 
pädevate asutuste järelevalvet. Tuleks selgeks teha, et kohalolek on kohustuslik, kui komisjon 
või meditsiiniseadmete koordineerimisrühm seda nõuab.

Muudatusettepanek 531
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 39 – lõik 2 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Vastavalt käesolevas artiklis sätestatule 
võib komisjon rakendusaktidega võtta 
vastu meetmeid, millega sätestatakse 
teavitatud asutuste koordineerimisrühma 
tegutsemise üksikasjad. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 84 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

Koordineerimisrühm peab olema tõhus arutelufoorum ning peab võimaldama teavitatud 
asutuste vahelist ning ka teavitatud asutuste ja pädevate asutuste vahelist kogemuste 
jagamist. Koordineerimisrühma tegutsemise üksikasju peaks rakendusaktidega täiendavalt 
arendama. 

Muudatusettepanek 532
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab 
tasu taotlevatelt vastavushindamisasutuselt 
ja teavitatud asutustelt. Kõnealuste 
tasudega kaetakse täielikult või osaliselt 
need kulud, mis on seotud teavitatud 

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab
sisse tasu taotlevatelt 
vastavushindamisasutuselt ja teavitatud 
asutustelt. Kõnealuste tasudega kaetakse 
täielikult või osaliselt need kulud, mis on 
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asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
käesoleva määruse kohase tegevusega.

seotud teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike asutuste käesoleva määruse kohase 
tegevusega.

Tasud kehtestab komisjon. Tegemist on 
standardtasudega, mida nõutakse 
ühesugusel viisil kõikides liikmesriikides.

Or. de

Selgitus

Selles tundlikus valdkonnas ei tohi esineda konkurentsi. Hinnasurve ei tohi viia selleni, et 
kannatab patsientide ohutus. Ühtse tasuga suunatakse konkurents teavitatud asutuste 
kvalifikatsioonile.

Muudatusettepanek 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab 
tasu taotlevatelt vastavushindamisasutuselt 
ja teavitatud asutustelt. Kõnealuste 
tasudega kaetakse täielikult või osaliselt 
need kulud, mis on seotud teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
käesoleva määruse kohase tegevusega.

1. Liikmesriik, kus asutused asuvad, nõuab 
tasu taotlevatelt vastavushindamisasutuselt 
ja teavitatud asutustelt. Kõnealuste 
tasudega kaetakse täielikult või osaliselt 
need kulud, mis on seotud teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
käesoleva määruse kohase tegevusega. 
Tasud peavad olema läbipaistvad ja
proportsionaalsed ning sõltuma 
liikmesriigi tööturust.

Or. en

Selgitus

Juhtiv raportöör teeb ettepaneku teavitatud asutuste ühtlustatud tasusüsteemi loomiseks, mis 
ei võta arvesse tööturgude kohalikke erinevusi. Sellega võivad kaasneda kõrgemad tasud 
VKEdele.

Muudatusettepanek 534
Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Pädev asutus teavitab vähemalt 14 päeva 
enne mis tahes otsuse tegemist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja komisjoni oma kavandatavast otsusest.

Pädev asutus teavitab vähemalt 14 päeva 
enne mis tahes otsuse tegemist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja komisjoni oma kavandatavast otsusest.

Lõplik otsus tehakse Euroopa 
andmebaasis kättesaadavaks.

Or. de

Muudatusettepanek 535
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Komisjon võib liikmesriigi palvel või 
omal initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass.

Komisjon võib liikmesriigi palvel või omal 
initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass. Selline otsus tuleks 
teha eelkõige selleks, et lahendada 
liikmesriikidevaheliste lahknevate otsuste 
probleem.

Or. en

Muudatusettepanek 536
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon võib liikmesriigi palvel või 
omal initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass.

Komisjon võib liikmesriigi palvel või omal 
initsiatiivil võtta vastu rakendusakte, 
millega otsustatakse VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide kohaldamine 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes, et määrata kindlaks 
nende seadmete klass.

Selliseid otsuseid tehakse eelkõige selleks, 
et tagada, et liikmesriigid ei rakendaks 
teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühma suhtes erinevaid 
klassifitseerimiskriteeriumeid.

Or. de

Muudatusettepanek 537
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega. Enne 
rakendusaktide vastuvõtmist konsulteerib 
komisjon asjaomaste sidusrühmadega ja 
arvestab nende ettepanekutega.

Or. en

Selgitus

Rakendus- ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni viiva menetluse läbipaistvamaks 
muutmiseks peaks komisjon konsulteerima ja arvesse võtma asjaomaste sidusrühmade 
ettepanekuid.

Muudatusettepanek 538
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile õigus 
võtta kooskõlas artikliga 89 vastu 
delegeeritud õigusakte, mis käsitlevad 
järgmist:

4. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest saadavat mis 
tahes teavet, antakse komisjonile õigus 
võtta vastu artikli 88 kohaseid 
rakendusakte, mis käsitlevad järgmist:

Or. fr

Muudatusettepanek 539
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 – lõige 4 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide muutmine 
või täiendamine.

(b) VII lisas sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide muutmine 
või täiendamine. Enne rakendusaktide 
vastuvõtmist konsulteerib komisjon 
asjaomaste sidusrühmadega ja arvestab 
nende ettepanekutega.

Or. en

Selgitus

 Rakendus- ja delegeeritud õigusaktide vastuvõtmiseni viiva menetluse läbipaistvamaks 
muutmiseks peaks komisjon konsulteerima ja arvesse võtma asjaomaste sidusrühmade 
ettepanekuid.

Muudatusettepanek 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 41 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 41 a
Müügilubade väljastamise üldpõhimõtted
1. Liidu turule ei tohi lasta mitte ühtegi 
allpool nimetatud seadet, välja arvatud 
kui sellele on tsentraliseeritud korras 
antud liidu müügiluba: 
– siirdatavad seadmed ja aktiivsed 
terapeutilised meditsiiniseadmed, mis on 
ette nähtud kasutamiseks otseses 
kokkupuutes südame, 
keskvereringesüsteemi või 
kesknärvisüsteemiga;
– seljaaju ja puusa, õla- ja põlveliigese 
siirdatavad seadmed, välja arvatud 
osteosünteesiseadmed ja -tarvikud;
– esteetilise otstarbega siirdatavad ja 
invasiivsed seadmed.
2. Liikmesriigi turule ei tohi lasta mitte 
ühtegi allpool nimetatud seadet, välja 
arvatud kui liikmesriigi pädev 
müügilubasid väljastav asutus on sellele 
detsentraliseeritud korras andnud riikliku 
müügiloa: 
– IIb klassi seadmed, välja arvatud artikli 
41 a lõikes 1 nimetatud seadmed;
– III klassi seadmed, välja arvatud artikli 
41 a lõikes 1 nimetatud seadmed.

Or. xm

Selgitus

Lisaks põhjenduse 42 a selgitusele tehti selle süsteemi kohta ettepanek juba ka Prantsuse 
ettevõtte PIP valmistatud silikoongeeli sisaldavad defektseid rinnaimplantaate käsitleva 
Euroopa Parlamendi resolutsiooni artiklis 7: „palub komisjonil minna üle teatavate 
meditsiiniseadmete turuleviimise eelsele lubade taotlemise süsteemile, mis hõlmaks vähemalt 
IIb ja III klassi meditsiiniseadmeid”.

Muudatusettepanek 541
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 III klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed või uuritavad 
seadmed) tootjad viivad läbi kvaliteedi 
täielikul tagamisel ja kavandi toimiku 
läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
toote vastavuse tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega.

III klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed või uuritavad 
seadmed) tootjad viivad läbi IX lisas 
sätestatud tüübihindamisel põhineva
vastavushindamise koos X lisas sätestatud 
toote vastavuse tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega.

.

Or. en

Selgitus

ELi tüübihindamise kehtestamine kohustuslikuna III klassi meditsiiniseadmete 
vastavushindamismenetluses tugevdaks Euroopa Komisjoni järgitud lähenemisviisi, mis 
hõlmab meditsiiniseadmetega seotud katsetamist (praktiline toode).

Muudatusettepanek 542
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 III klassi liigitatud seadmete (välja arvatud 
tellimusmeditsiiniseadmed või uuritavad 
seadmed) tootjad viivad läbi kvaliteedi 
täielikul tagamisel ja kavandi toimiku 
läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 

IIb ja III klassi liigitatud seadmete (välja 
arvatud tellimusmeditsiiniseadmed või 
uuritavad seadmed) tootjad peavad 
kinnitama toodete kvaliteedi täielikul 
tagamisel ja kavandi toimiku 
läbivaatamisel põhinevad müügiload, mis 
on sätestatud VIII lisas. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat müügiluba
koos X lisas sätestatud toote vastavuse 



AM\936127ET.doc 53/89 PE510.766v01-00

ET

toote vastavuse tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega.

tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega. Kui tootja ei ole 
võimeline pakkuma prototüüpi, on ta 
kohustatud seda nõuetekohaselt 
põhjendama.

Or. en

Muudatusettepanek 543
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. IIb klassi liigitatud seadmete (välja 
arvatud tellimusmeditsiiniseadmed või 
uuritavad seadmed) tootjad viivad läbi 
kvaliteedi täielikul tagamisel ja kavandi 
toimiku läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas (välja arvatud 
kõnealuse lisa II peatüki nõuded) ning 
hindavad representatiivsete näidiste 
põhjal kavandi dokumentatsiooni, mis 
moodustab osa tehnilisest 
dokumentatsioonist. Teise võimalusena 
võib tootja kohaldada IX lisas sätestatud 
tüübihindamisel põhinevat 
vastavushindamist koos X lisas sätestatud 
toote vastavuse tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 544
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. IIa klassi liigitatud seadmete (välja 
arvatud tellimusmeditsiiniseadmed või 
uuritavad seadmed) tootjad viivad läbi 
kvaliteedi täielikul tagamisel ja kavandi 
toimiku läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas (välja arvatud 
kõnealuse lisa II peatüki nõuded) ning 
hindavad representatiivsete näidiste põhjal 
kavandi dokumentatsiooni, mis moodustab 
osa tehnilisest dokumentatsioonist. Selle 
asemel võib tootja valida II lisas sätestatud 
tehnilise dokumentatsiooni koostamise 
koos X lisa A osa punktis 7 või B osa 
punktis 8 sätestatud toote vastavuse 
tõendamisel põhineva 
vastavushindamisega.

4. IIa klassi liigitatud seadmete (välja 
arvatud tellimusmeditsiiniseadmed või 
uuritavad seadmed) tootjad viivad läbi 
kvaliteedi täielikul tagamisel ja kavandi 
toimiku läbivaatamisel põhineva 
vastavushindamismenetluse, mis on 
sätestatud VIII lisas (välja arvatud 
kõnealuse lisa II peatüki nõuded) ning 
hindavad representatiivsete näidiste põhjal 
prototüüpi ja kavandi dokumentatsiooni, 
mis moodustab osa tehnilisest 
dokumentatsioonist. Selle asemel võib 
tootja valida II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni koostamise koos X lisa 
A osa punktis 7 või B osa punktis 8 
sätestatud toote vastavuse tõendamisel 
põhineva vastavushindamisega.

Or. en

Muudatusettepanek 545
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8 a. Liikmesriigid võivad otsustada 
teavitatud asutuste poolt kooskõlas 
VII lisa punktiga 4.4 korraldatavate 
tehaste etteteatamata kontrollimiste ja 
pistelise kontrolli minimaalse sageduse, 
võttes arvesse seadme riskiklassi ja liiki 
ning liikmesriigis asuvate tootjatega 
seotud eritingimusi. Kui selline otsus on 
tehtud, tuleb sellest komisjoni teavitada.

Or. en
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Muudatusettepanek 546
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Selleks et tagada 
vastavushindamismenetluste ühetaoline 
kohaldamine teavitatud asutuste poolt, võib
komisjon rakendusaktidega täpsustada
menetlusaspekte ja -korda järgmistes
punktides:

Selleks et tagada 
vastavushindamismenetluste ühetaoline 
kohaldamine teavitatud asutuste poolt, 
täpsustab komisjon rakendusaktidega 
menetlusaspekte ja -korda järgmistes 
punktides:

Or. en

Selgitus

Käesoleva muudatusettepaneku eesmärk on kindlustada, et kõik teavitatud asutused 
rakendavad vastavushindamismenetlusi ühesuguse ja järjepidevalt kõrge tasemega.

Muudatusettepanek 547
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitatud asutuste poolt kooskõlas VIII 
lisa punktiga 4.4 korraldatavate tehaste 
etteteatamata kontrollimiste ja näidiste 
kontrollimiste minimaalne sagedus, võttes 
arvesse seadme riskiklassi ja liiki;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Etteteatamata kontrollkäikude arv VIII lisa punktis 4.4 tuleb selgesti määratleda, et 
tugevdada vajalikke kontrolle ning tagada, et etteteatamata kontrollkäigud toimuvad kõigis 
liikmesriikides samal tasemel ja sama sagedusega. Seetõttu tuleks etteteatamata kontrolle viia 
läbi sertifitseerimistsüklis vähemalt korra ning iga tootja ja seadmete üldrühma puhul. 
Vahendi olulisuse tõttu tuleks etteteatamata kontrollkäikude ulatus ja kord sätestada 
määruses, mitte sellega kaasnevates eeskirjades, nagu rakendusakt.
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Muudatusettepanek 548
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitatud asutuste poolt kooskõlas VIII 
lisa punktiga 4.4 korraldatavate tehaste 
etteteatamata kontrollimiste ja näidiste 
kontrollimiste minimaalne sagedus, võttes 
arvesse seadme riskiklassi ja liiki;

välja jäetud

Or. de

Selgitus

Etteteatamata kontrollkäikude arv VIII lisa punktis 4.4 tuleb selgesti määratleda, et 
tugevdada vajalikke kontrolle ning tagada, et etteteatamata kontrollkäigud toimuvad kõigis 
liikmesriikides samal tasemel ja sama sagedusega. Seega on käesoleva taande väljajätmine 
kooskõlas VIII lisa punkti 4.4 kohta esitatud muudatusettepanekuga, mis selgitab sätteid.

Muudatusettepanek 549
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 10 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– teavitatud asutuste poolt kooskõlas VIII 
lisa punktiga 4.4 korraldatavate tehaste 
etteteatamata kontrollimiste ja näidiste 
kontrollimiste minimaalne sagedus, võttes 
arvesse seadme riskiklassi ja liiki;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 550
Milan Cabrnoch
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 89 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
VIII–XI lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

välja jäetud

Or. cs

Muudatusettepanek 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 89 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
VIII–XI lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 552
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 89 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse VIII–
XI lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

11. Selleks et võtta arvesse tehnika arengut 
ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 28–40 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 61–75 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 88 vastu rakendusakte, millega 
muudetakse või täiendatakse VIII–XI lisas 
sätestatud vastavushindamismenetlusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 553
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 42 – lõige 11 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11 a. Asjaomane amet, riiklik pädev 
asutus või teavitatud asutus hoiab ja 
säilitab iga seadme ühe prototüübi, mille 
nad on saanud tootjalt ning mida nad on 
hinnanud, vähemalt viis aastat pärast 
hindamise läbiviimist.

Or. en

Selgitus

Et ära hoida igasugune tootmispettus, nagu PIP skandaal, ja et lihtsustada üldisemalt 
turujärelevalvet, on oluline, et oleks võimalik võrrelda turul olevaid seadmeid ja nende 
prototüüpe, mida kasutati hindamisel.

Muudatusettepanek 554
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. fr

Muudatusettepanek 555
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Asjaomane teavitatud asutus teatab 
teistele teavitatud asutustele tootjast, kes 
võtab oma taotluse tagasi enne teavitatud 
asutuselt vastavushindamisotsuse saamist.

2. Asjaomane teavitatud asutus teatab 
teistele teavitatud asutustele tootjast, kes 
võtab oma taotluse tagasi enne teavitatud 
asutuselt vastavushindamisotsuse saamist. 
Peale selle peab asjaomane teavitatud 
asutus viivitamata teavitama kõiki 
pädevaid riiklikke asutusi.

Or. fr

Muudatusettepanek 556
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 43 – lõige 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Vastavushindamismenetluse kõikides 
etappides peab hindamise eest vastutav 
teavitatud asutus tegema enne 
vastavushindamise otsuse tegemist 
vähemalt ühe etteteatamata kontrollkäigu 
tootja tootmiskohta. Etteteatamata 
kontrollkäik tähendab seda, et tootjat ei 
teavitata nimetatud kontrollkäigu 
võimalikest kuupäevadest ja 
kellaaegadest. Teavitatud asutus teavitab 
asjaomase liikmesriigi pädevat asutust 
selle kontrollkäigu tulemustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 557
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 558
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. cs
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Muudatusettepanek 559
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. de

Selgitus

Esitatud menetlus tekitab toodete turulejõudmisel viivituse ja toob meditsiiniseadmete tootjate 
jaoks kaasa õiguskindlusetuse, suurendamata patsientide ohutust.

Muudatusettepanek 560
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 561
Anja Weisgerber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. de

Selgitus

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

Muudatusettepanek 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 44 introduce a review process in which 
agencies should examine products in the highest risk category, Class III, before they are CE 
marked and placed on the market. This form of pre-approval shifts responsibility from the 
manufacturer of the product to the authorities. A pre-approval system for medical devices will 
also increase the administrative burden for manufacturers, notified bodies, authorities and 
the Commission, without ensuring an actual increase in the safety of users.

Muudatusettepanek 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Komisjoni väljapakutud menetlus toob kaasa viivitamisi, dubleerimisi ja lisakulutusi ilma 
igasuguse tõenduseta, et see võimaldaks patsientidele lisakaitset. Selle asemel tuleks 
tähelepanu pöörata teavitatud asutuste kvaliteedile ja nende läbiviidavatele hindamistele.
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Muudatusettepanek 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 [...] välja jäetud

Or. en

Selgitus

Selline järelevalvemehhanism viiks hindamise pikenemiseni ja suurendaks kulusid, ilma et 
seda tasakaalustaks mis tahes kasulikkus. Kõnealune menetlus ei parandaks patsientide 
turvalisuse taset ja kahjustaks VKEsid, takistades nende võimalusi arendada uusi 
innovatiivseid tooteid.

Muudatusettepanek 565
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate vastavushindamiste 
järelevalvemehhanism

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
läbiviidav teaduslik hindamine

Or. en

Selgitus

A European assessment should be foreseen and made systematic for sensitive and innovating 
medical devices. The result of that assessment should be binding in order to guarantee that it 
does not constitute a simple consultation. Thus a negative assessment would prevent devices 
from being certified and introduced on the market. Once gained experience, the Commission 
supported by expert panels should establish guidelines and common technical specifications 
addressed to manufacturers and notified bodies on clinical evaluation and post-market 
follow-up; this would progressively reduce this European assessment mechanism to first class 
and innovative devices.
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Muudatusettepanek 566
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teatavate vastavushindamiste 
järelevalvemehhanism

Euroopa Komisjoni ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma teavitamine 
meditsiiniseadmete teatavatest 
vastavushindamistest

Or. fr

Muudatusettepanek 567
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile 
III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile 
III klassi liigitatud siirdatavate seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

Or. fr

Muudatusettepanek 568
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile III 
klassi liigitatud seadmete
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

1. III klassi liigitatud siirdatavate seadmete
puhul taotleb teavitatud asutus enne 
vastavussertifikaadi väljaandmist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolset teaduslikku hindamist kliinilise 
hinnangu ja turustamisjärgse kliinilise 
järelevalve kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 569
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(-1) III klassi seadmeid hindab üksnes 
asjaomane teavitatud asutus, keda on 
teavitatud III klassi seadmete 
erikategooriatest või -rühmadest.

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile III 
klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja artiklis 
26 osutatud ohutust ja kliinilist toimivust 
käsitleva kokkuvõtte kavand. Teavitatud 
asutus märgib teatises vastavushindamise 
kavandatava lõppkuupäeva. Komisjon 

1. Teavitatud asutus teavitab komisjoni 
kõikidest III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, sealhulgas 
hiljem tagasi võetud taotlustest. 
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edastab teatise ja lisatud dokumendid 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

Tootja kliinilise hindamise aruande 
läbivaatamiseks lisatakse teatisele I lisa 
punktis 19.3 osutatud kasutusjuhendi 
kavand, artiklis 26 osutatud ohutust ja 
kliinilist toimivust käsitleva kokkuvõtte 
kavand ja hindamiseks valitud kliiniliste 
asjatundjate nimed, kelle on valinud 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
vastavalt artikli 80 punktile g koostatud 
nimekirjast.
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva.

Komisjon edastab taotluse teatise ja lisatud 
dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

1 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib nõuda 
teavitatud asutuselt tootja täieliku 
kliinilise hindamise aruande ja 
turustamisjärgse kliinilise järelevalve 
kava ja kliiniliste asjatundjate aruande 
esitamist. Toimiku esitamise taotluse 
puhul tuleb nõuetekohaselt arvesse võtta 
võrdse kohtlemise põhimõtet.
1 b. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada märkusi 
turustamisjärgse kliinilise järelevalve 
kava kohta.
Kui meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm esitab eespool 
nimetatud märkusi, vastab tootja 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
märkustele 30 päeva jooksul.
1 c. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.
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1 d. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
teavitatud asutuste ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma vahel.

Or. en

Muudatusettepanek 570
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Teavitatud asutus teatab komisjonile
III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused.
Teatisele lisatakse I lisa punktis 19.3 
osutatud kasutusjuhendi kavand ja 
artiklis 26 osutatud ohutust ja kliinilist 
toimivust käsitleva kokkuvõtte kavand. 
Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

1. III klassi liigitatud meditsiiniseadmete
vastavushindamise peab liikmesriikide 
alluvuses viima läbi tootja. Tootja peab 
näitama tõendeid turule toodava uue 
seadme meditsiiniliste ja sotsiaal-
majanduslike huvide kohta. Samuti peab 
ta tõendama selle usaldusväärsust ja 
ohutust. Sellist tõendamist tuleb läbi viia 
teaduslikult ja sõltumatult.

Or. fr

Muudatusettepanek 571
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Olenemata artikli 44 lõike 1 esimesest 
lõigust ei kohaldata seda nõuet seadmete 
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suhtes, mille jaoks on avaldatud 
artiklites 6 ja 7 osutatud kirjeldus 
kliinilise hinnangu ja turustamisjärgse 
kliinilise järelevalve kohta, ega seadmete 
suhtes, mille puhul taotletakse 
sertifitseerimist ainult kehtivate 
sertifikaatide täiendamiseks või 
uuendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 572
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib 28 päeva 
jooksul alates teabe saamisest paluda 
teavitatud asutusel esitada esialgne 
vastavushindamise kokkuvõte enne 
sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

välja jäetud

Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest.

Or. fr
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Muudatusettepanek 573
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib 28 päeva 
jooksul alates teabe saamisest paluda 
teavitatud asutusel esitada esialgne 
vastavushindamise kokkuvõte enne 
sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

välja jäetud

Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest.

Or. fr

Muudatusettepanek 574
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib 28 päeva jooksul alates teabe 
saamisest paluda teavitatud asutusel esitada 
esialgne vastavushindamise kokkuvõte 
enne sertifikaadi väljastamist. 

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib 20 päeva jooksul alates teabe 
saamisest paluda teavitatud asutusel esitada 
esialgne vastavushindamise kokkuvõte 
enne sertifikaadi väljastamist. 
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Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse esitamise 
kohta artikli 78 lõikes 4 sätestatud korras. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
märgib oma taotluses teaduslikult 
usaldusväärsed tervisega seotud põhjused 
selle kohta, miks ta soovib konkreetse 
toimiku esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte esitamist. Toimiku esitamise 
taotluse puhul tuleb nõuetekohaselt arvesse 
võtta võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse esitamise 
kohta artikli 78 lõikes 4 sätestatud korras. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
märgib oma taotluses teaduslikult 
usaldusväärsed tervisega seotud põhjused 
selle kohta, miks ta soovib konkreetse 
toimiku esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte esitamist. Toimiku esitamise 
taotluse puhul tuleb nõuetekohaselt arvesse 
võtta võrdse kohtlemise põhimõtet.

Or. fr

Muudatusettepanek 575
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib 28 päeva jooksul alates teabe 
saamisest paluda teavitatud asutusel 
esitada esialgne vastavushindamise 
kokkuvõte enne sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse 
esitamise kohta artikli 78 lõikes 4 
sätestatud korras. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm märgib oma 
taotluses teaduslikult usaldusväärsed 
tervisega seotud põhjused selle kohta, 
miks ta soovib konkreetse toimiku esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte esitamist.
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
edastab oma teadusliku hindamise 
tulemuse hiljemalt 45 päeva jooksul 
pärast XIII lisa A osas viidatud kliinilise 
hindamisaruande, sealhulgas XIV lisas 
osutatud kliiniliste uuringute esitamist, 
XIII lisa B osas viidatud turustamisjärgse 
kliinilise järelevalve, I lisa punktis 19.3 
viidatud esialgse kasutusjuhendi, 
artiklis 26 viidatud ohutuse ja kliinilise 
toimivuse esialgse kokkuvõtte ning 
XIII lisaga seotud tehnilise 
dokumentatsiooni esitamist. Nimetatud 
ajavahemiku jooksul ja hiljemalt 45 päeva 
pärast nende dokumentide esitamist võib 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
paluda esitada lisateavet, mis on vajalik 
teaduslikuks hindamiseks. Lisateabe 
esitamiseni peatatakse 45päevane 
märkuste esitamise tähtaeg. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata meditsiiniseadmete 
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koordineerimisrühma teadusliku 
hindamise tähtaega.

Or. en

Muudatusettepanek 576
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib 28 päeva jooksul alates teabe 
saamisest paluda teavitatud asutusel esitada 
esialgne vastavushindamise kokkuvõte 
enne sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse esitamise 
kohta artikli 78 lõikes 4 sätestatud korras. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
märgib oma taotluses teaduslikult 
usaldusväärsed tervisega seotud põhjused 
selle kohta, miks ta soovib konkreetse 
toimiku esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte esitamist. Toimiku esitamise 
taotluse puhul tuleb nõuetekohaselt arvesse 
võtta võrdse kohtlemise põhimõtet.

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib 28 päeva jooksul alates teabe 
saamisest paluda teavitatud asutusel esitada 
esialgne vastavushindamise kokkuvõte 
enne sertifikaadi väljastamist. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teeb kas oma liikme või komisjoni 
ettepanekul otsuse sellise taotluse esitamise 
kohta artikli 78 lõikes 4 sätestatud korras. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
märgib oma taotluses teaduslikult 
usaldusväärsed tervisega seotud põhjused 
selle kohta, miks ta soovib konkreetse 
toimiku esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte esitamist alljärgnevast 
nimekirjast valitud põhjusel: 

a) asjaomase toodete kategooria oodatud 
kasu ja tõendatud ohu suhte jälgimine,
b) asjaomase toodete kategooria kohta 
andmete kogumine ühise tehnilise 
kirjelduse väljatöötamiseks või 
ühtlustatud standardi korralduse 
nõudmine Euroopa Komisjonilt,
c) asjaomase toodete kategooriaga seotud 
vajaliku pädevuse hindamine või 
teavitatud asutuse ja teiste teavitatud 
asutuste koolitamise vajadus,
d) kavandatav teavitatud asutuse 
järelevalvetegevuste täiustamine,
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e) kavandatav turujärelevalvemeetmete 
täiustamine,
f) jätkuv kliiniliste asjatundjate nimekirja 
läbivaatamine,
g) kavandatav üldsuse teavitamise 
kampaania. 
Toimiku esitamise taotluse puhul tuleb 
nõuetekohaselt arvesse võtta võrdse 
kohtlemise põhimõtet.

Or. en

Muudatusettepanek 577
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 578
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Teavitav asutus teavitab tootjat viie päeva 
jooksul meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma taotluse saamisest.

Teavitav asutus teavitab tootjat viivitamata
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
taotluse saamisest.

Or. en
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Muudatusettepanek 579
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul ja 
hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 580
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul ja 

välja jäetud
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hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.

Or. fr

Muudatusettepanek 581
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib esitada esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte kohta märkusi kõige rohkem 
60 päeva jooksul alates selle kokkuvõtte 
saamisest. Nimetatud ajavahemiku jooksul 
ja hiljemalt 30 päeva pärast taotluse 
saamist võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse kuni 
taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 

3. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võib koostada esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte kohta positiivse või negatiivse 
arvamuse kõige rohkem 40 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. Kui 
nimetatud 40 päeva jooksul arvamust ei 
esitata, loetakse see automaatselt 
positiivseks. Nimetatud ajavahemiku 
jooksul ja hiljemalt 20 päeva pärast 
taotluse saamist võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse kuni 
taotletud lisateabe esitamiseni. 
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peata märkuste esitamise tähtaega. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.

Or. fr

Muudatusettepanek 582
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib esitada esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte kohta 
märkusi kõige rohkem 60 päeva jooksul 
alates selle kokkuvõtte saamisest. 
Nimetatud ajavahemiku jooksul ja 
hiljemalt 30 päeva pärast taotluse saamist 
võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm paluda esitada 
lisateavet, mis on teaduslikult 
usaldusväärsetel põhjustel vajalik 
teavitatud asutuse esialgse 
vastavushindamise kokkuvõtte 
analüüsimiseks. Muu hulgas võib taotleda 
näidiseid või tootja valduste külastamist. 
Käesoleva lõigu esimeses lauses osutatud 
märkuste esitamise tähtaeg peatatakse 
kuni taotletud lisateabe esitamiseni. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
poolsed täiendavad lisateabe taotlused ei 
peata märkuste esitamise tähtaega.

3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma teaduslik 
hindamine põhineb toimiku hindamisel 
artiklis 80 a osutatud teadusliku 
nõuandekogu poolt. Kui kõnealuse 
seadme puhul taotles tootja teadusalast 
nõu artiklis 82 a osutatud menetluse 
kohaselt, esitatakse menetluse tulemus 
koos teatisega või niipea, kui menetlus on 
lõpetatud. Meditsiiniseadmete
koordineerimisrühm ja komisjon võtavad 
teadusalast nõu käesoleva artikli 
rakendamisel nõuetekohaselt arvesse.

Or. en

Muudatusettepanek 583
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 584
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

4. Teavitatud asutuse 
vastavushindamisega seotud lõpliku 
otsuse kohta on vaja koostada arvamus
vastavalt lõikele 3. Teavitatud asutus võib 
esitada oma märkused arvamuse kohta
komisjonile, kes edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

Kui vastavalt lõikele 3 koostatud arvamus 
on negatiivne ja kui tootjat on sellest 
viivitamata teavitatud, siis on teavitatud 
asutusel pärast teatise saamist 15 päeva 
aega, et nõuda uuesti läbivaatamist.
30 päeva jooksul pärast läbivaatamise 
taotluse saamist edastab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teavitatud asutusele lõpliku arvamuse. 
Lõpliku arvamuse juurde lisatakse 
aruanne, milles on välja toodud 
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kõnealuste järelduste tegemise põhjused.
Kui vastavalt lõikele 3 tehtud otsus on 
positiivne, võib teavitatud asutus alustada 
vastavussertifikaadi väljastamist. Kui 
positiivne arvamus sõltub aga 
erimeetmete kohaldamisest (nt 
turustamisjärgse kliinilise järelevalve 
kava kohandamine, ajalise piiranguga 
sertifitseerimine), väljastab teavitatud 
asutus vastavussertifikaadi ainult 
tingimusel, et rakendatakse nimetatud 
meetmeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 585
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Teavitatud asutus võtab nõuetekohaselt 
arvesse märkusi, mis on saadud vastavalt 
lõikele 3. Ta edastab komisjonile selgituse 
märkuste arvessevõtmise kohta, sh 
põhjenduse juhul, kui saadud märkusi ei 
ole arvesse võetud, ja oma lõpliku otsuse 
kõnealuse vastavushindamise kohta. 
Komisjon edastab kõnealuse teabe 
viivitamata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.

4. Heakskiitva teadusliku hinnangu 
korral võib teavitatud asutus jätkata 
sertifitseerimisega. Kui heakskiitev 
teaduslik arvamus sõltub aga erimeetmete 
kohaldamisest (nt turustamisjärgse 
kliinilise järelevalve kava kohandamine, 
ajalise piiranguga sertifitseerimine), 
väljastab teavitatud asutus 
vastavussertifikaadi ainult tingimusel, et 
rakendatakse nimetatud meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 586
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 4 – lõik 1 (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Ebasoodsa teadusliku hinnangu korral 
teavitatud asutus vastavussertifikaati ei 
väljasta. Teavitatud asutus võib aga 
esitada uut teavet vastuseks 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
teadusliku hindamise selgitusele.
Tootja taotlusel korraldab komisjon 
arutelu, milles vaadeldakse ebasoodsa 
teadusliku hindamise teaduslikke 
põhjuseid ja meetmeid, mida tootja saaks 
võtta, või andmeid, mida võiks esitada 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
nimetatud probleemide lahendamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 587
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seda peetakse patsientide ohutuse ja 
rahvatervise seisukohast vajalikuks, võib 
komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul lõikeid 1–4. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Kui seda peetakse patsientide ohutuse ja 
rahvatervise seisukohast vajalikuks, võib 
komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmed, 
seadmekategooriad või -rühmad (välja 
arvatud lõikes 1 osutatud seadmed), mille 
suhtes kohaldatakse eelnevalt kindlaks 
määratud ajavahemiku jooksul lõikeid 1–4. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 588
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seda peetakse patsientide ohutuse ja 
rahvatervise seisukohast vajalikuks, võib 
komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul lõikeid 1–4. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

(Ei puuduta eestikeelset versiooni.)

Or. en

Muudatusettepanek 589
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Kui seda peetakse patsientide ohutuse ja 
rahvatervise seisukohast vajalikuks, võib 
komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul lõikeid 1–4. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Kui seda peetakse patsientide ohutuse ja 
rahvatervise seisukohast vajalikuks, võib 
komisjon rakendusaktidega kindlaks 
määrata konkreetsed seadmekategooriad 
või -rühmad (välja arvatud III klassi 
seadmed), mille suhtes kohaldatakse 
eelnevalt kindlaks määratud ajavahemiku 
jooksul lõike 1 sätteid. Need rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. fr

Muudatusettepanek 590
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

a) seadme või selle aluseks oleva 
tehnoloogia uudsus ja sellest tulenev
oluline kliiniline mõju või mõju inimeste 
tervisele;

(a) uus tehnoloogia või uus raviotstarve,
millel võib olla oluline kliiniline mõju või 
mõju inimeste tervisele;

Or. en

Muudatusettepanek 591
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud arvamuse ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.

Or. fr

Muudatusettepanek 592
Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
äriteavet.

6. Komisjon teeb kooskõlas lõikega 3 
esitatud märkuste kokkuvõtte ja 
vastavushindamismenetluse tulemuse 
avalikkusele kättesaadavaks. Ta ei avalda 
isikuandmeid ega konfidentsiaalset 
tööstusteavet.
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Or. fr

Muudatusettepanek 593
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
teavitatud asutuste ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma vahel.

7. Komisjon loob käesoleva artikli 
kohaldamiseks tehnilise infrastruktuuri 
elektrooniliseks andmevahetuseks 
komisjoni, teavitatud asutuste ja 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
vahel.

Or. fr

Muudatusettepanek 594
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte lõigete 2 ja 3 kohast 
edastamist ja analüüsimist käsitlevad 
üksikasjalikud sätted ja menetluskorra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 595
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 – lõige 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta esialgse vastavushindamise 
kokkuvõtte lõigete 2 ja 3 kohast 
edastamist ja analüüsimist käsitlevad 
üksikasjalikud sätted ja menetluskorra. 
Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu 
kooskõlas artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

8. Komisjon võib rakendusaktidega vastu 
võtta üksikasjalikud sätted ja 
menetluskorra seoses käesolevas artiklis 
käsitletud taotlusega. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 596
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Teavitatud asutuste järelevalve ja 

teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike pädevate asutuste vastastikune 

hindamine
1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm tagab
a) teavitatud asutuste esialgse hindamise, 
kvalifikatsiooni, teavitamise ja järelevalve 
kooskõla;
b) III klassi pädevusega teavitatud 
asutuste kestva kvaliteedi ja pädevuse 
ning nende hindamiste järelevalve ja
c) teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike pädevate asutuste teavitamise ja 
järelevalvemeetmed artikli 28 lõikes 8 
osutatud vastastikuse hindamise kaudu.
2. Lõike 1 punkti a eesmärgi 
saavutamiseks meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm
a) omab enda käsutuses piisaval arvul 
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asjatundlikke töötajaid, kes on 
kvalifitseerunud 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste hindamiseks. 
Vastavushindamisasutuste hindamisel 
vastavalt artikli 32 lõikele 3 ja teavitatud 
asutuste hindamisel vastavalt artikli 35 
lõikele 4 osaleb ühises hindamisrühmas 
vähemalt kaks eespool nimetatud 
asjatundjat ja komisjoni esindaja;
b) vaatab läbi ühise hindamisrühma 
esitatud arvamuse seoses 
hindamisaruandega ja teatise kavandiga 
vastavalt artikli 32 lõikele 6 ning annab 
positiivse või negatiivse soovituse. 
Kõnealune soovitus edastatakse 
komisjonile ja teavitatud asutuse eest 
vastutavale riiklikule asutusele;
c) kehtestab ekspertide üksikasjalikud 
kvalifikatsiooninõuded 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste hindamiseks.
d) kehtestab teavitatud asutuste, 
hindamiste ja teavitatud asutuste poolt 
läbi viidud ülesannete üksikasjalikud 
ühtlustatud reeglid, mille rakendamine on 
kohustuslik ja mida jälgitakse 
vastavushindamisasutuste esialgse 
hindamise käigus, samuti jälgitakse nende 
teavitusi teavitatud asutustena. 
Kõnealused reeglid sisaldavad
i. hindamise eeltingimusi ja teavitatud 
asutusena teavitamist, muu hulgas 
ettevõtte korralduslikud nõuded, 
kvaliteedijuhtimissüsteem ja menetlus;
ii. nõudeid vajalikele vahenditele, muu 
hulgas kvalifikatsioon ja koolitused;
iii. erinõudeid audiitoritele ja III klassi 
teavitatud asutuste tehnilistele 
hindajatele;
iv. erinõudeid katselaboritele, muu hulgas 
alltöövõtjatele;
v. konkreetseid pädevusnõudeid sellistes 
valdkondades nagu steriliseerimisprotsess, 
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bioloogiline kokkusobivus, ravim, inim-
või loomset päritolu rakud ja koed ning 
kliiniline hindamine;
vi. nõudeid iseseisvusele, erapooletusele ja 
konfidentsiaalsusele;
vii. üksikasjalikke eeskirju tootjate ja 
teiste ettevõtjate esialgsele hindamisele ja 
järelevalve hindamisele teavitatud 
asutuste poolt, muu hulgas eri- ja 
asjakohased sätted III klassi ja uute 
seadmete hindamiseks;
viii. tootjate järelevalve hindamise 
sagedust teavitatud asutuste poolt, mida 
peab regulaarselt läbi viima ning 
vähemalt kord aastas III klassi 
meditsiiniseadmete tootjate puhul; 
ix. järelevalve hindamise ulatust, muu 
hulgas nõue kohapealse kontrolli 
teostamiseks, mille käigus hinnatakse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi, sealhulgas 
tüübihindamise kehtivuse kontrollimise ja 
kavandi toimiku vastavushindamise 
korda, kliinilise hindamise ja 
turustamisjärgse järelevalve kavasid;
x. järelevalve hindamise reegleid ja 
kriteeriumeid; põhjendatud kahtluse tõttu 
teostatakse kõnealuseid hindamisi 
peamiselt etteteatamata;
xi. piirangute ja teatiste tühistamise 
reegleid;
xii. vahekohtumenetluse reegleid, juhul 
kui esialgse hindamise negatiivne soovitus 
või piirang või teatise tühistamine tekitab 
lahkarvamusi.
3. Lõike 1 punktis b sätestatud eesmärgi 
saavutamiseks hindavad 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
ja artikli 32 lõigetes 3 ja 4 kirjeldatud 
menetluse kohaselt määratud ühine 
hindamisrühm kolm aastat pärast 
teavitatud asutusest teatamist ja seejärel 
iga kolme aasta tagant, kas teavitatud 
asutus vastab endiselt VI lisas sätestatud 
nõudmistele. Komisjoni või liikmesriigi 
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taotlusel võib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm algatada käesolevas 
lõikes kirjeldatud hindamismenetluse igal 
ajal, kui tekib põhjendatud kahtlus, kas 
teavitatud asutus vastab endiselt VI lisas 
sätestatud nõudmistele. Teavitatud 
asutustes, keda on teavitatud III klassi 
seadmetest, viiakse kõnealune hindamine 
läbi iga aasta ja see sisaldab muu hulgas 
teavitatud asutuse poolt seadme kavandile 
antud hinnangu pistelist läbivaatamist, et 
määrata kindlaks teavitatud asutuse 
jätkuv kvaliteet ja pädevus III klassi 
meditsiiniseadmete hindamisel. 
4. Selleks, et saavutada lõike 1 punkt c 
eesmärk, peab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kehtestama artikli 28 
lõikes 8 määratletud üksikasjalikud 
vastastikuse hindamise eeskirjad 
teavitatud asutuste eest vastutavatele 
riiklikele asutustele. Kõnealused eeskirjad 
on rakendamiseks kohustuslikud kõikide 
vastastikuste hindamiste puhul, mida peab 
teostama iga kahe aasta tagant koos 
teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike asutustega vastavalt artikli 28 
lõikes 8 määratletud aastakavale.
5. Artikli 28 lõikes 8 määratletud 
teavitatud asutuste eest vastutavate 
riiklike asutuste vastastikusel hindamisel 
osalevad meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmed ja vähemalt 
üks komisjoni esindaja.
6. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kehtestab oma 
auditeerimisekspertidele 
kvalifitseerimisnõuded osalemaks 
artikli 28 lõikes 8 määratletud teavitatud 
asutuste eest vastutavate riiklike asutuste 
vastastikusel hindamisel.

Or. en
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Muudatusettepanek 597
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Teavitamine enne turulelaskmist

1. Teavitatud asutused teatavad 
komisjonile III klassi liigitatud seadmete 
vastavushindamise taotlustest, välja 
arvatud olemasolevate sertifikaatide 
täiendamise või uuendamise taotlused. 
Nendele teatistele lisatakse I lisa 
punktis 19.3 osutatud kasutusjuhendi 
kavand ja artiklis 26 osutatud ohutust ja 
kliinilist toimivust käsitleva kokkuvõtte 
kavand. Teavitatud asutus märgib teatises 
vastavushindamise kavandatava 
lõppkuupäeva. Komisjon edastab teatise ja 
lisatud dokumendid viivitamata 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale.
2. Kooskõlas artikliga 89 antakse 
komisjonile volitused delegeeritud 
õigusaktide vastuvõtmiseks, et laiendada 
seadmete ulatust, mille kohta tuleb 
lõikes 1 osutatud viisil turulelaskmise 
eelteavitus esitada.

Or. en

Selgitus

Turustamiseelne teavitamine, nagu see on sätestatud komisjoni ettepaneku artikli 44 lõikes 1 
ja lõike 5 esimeses lõigus, peaks olema uues artiklis säilitatud, et võimaldada komisjonile 
teadmisi turu kohta ja selle järelevalvet.

Muudatusettepanek 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 44 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 44 a
Teavitatud asutuste ja pädevate riiklike 

asutuste kontrollimise menetlus
1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm peab tagama 
kvalifikatsioonide esmase hindamise 
standardimise, teavitatud asutustest 
teatamise ja nende järelevalve ning 
teatamise ja riiklike pädevate asutuste 
järelevalvetegevuse kooskõlla viimise.
2. Lõikes 1 nimetatud eesmärkidel peab 
riiklike pädevate asutuste standardimise 
saavutamiseks meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kehtestama vastavalt 
artikli 28 lõikele 8 selged eeskirjad riiklike 
pädevate asutuste vastastikuse hindamise 
kohta. Eeskirjad peavad olema 
kohustuslikud kõikide vastastikuste 
hindamiste jaoks, mille viivad iga kahe 
aasta järel läbi riiklikud pädevad asutused 
vastavalt artikli 28 lõikes 8 kehtestatud 
aastakavale.
3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmed on 
kohustatud riiklike pädevate asutuste 
vastastikusest hindamisest vastavalt 
artikli 28 lõikele 8 osa võtma.
4. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm peab esitama täpsed 
nõuded auditiekspertidele, kes 
vastastikusest hindamisest vastavalt 
artikli 28 lõikele 8 osa võtavad.
5. Lõikes 1 nimetatud eesmärkidel peavad 
teavitatud asutuste standardimise 
saavutamiseks meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma kuuluma 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste eksperdid. Vähemalt kaks 
kõnealust eksperti peavad kuuluma 
vastavushindamisasutuste ühisesse 
hindamisrühma vastavalt artikli 32 
lõikele 3 ja teavitatud asutuste ühisesse 
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hindamisrühma vastavalt artikli 35 
lõikele 4.
6. Lõikes 1 nimetatud eesmärkide, 
teavitatud asutuste standardimise 
saavutamiseks peab meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kehtestama 
vastavushindamisasutusi ja teavitatud 
asutusi tundvatele ekspertidele 
üksikasjalikud kvalifikatsiooninõuded.
7. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm vaatab läbi ühise 
hindamisrühma arvamuse 
hindamisaruande ja teatise kavandi kohta 
vastavalt artikli 32 lõikele 6 ja teeb otsuse 
positiivse või negatiivse soovituse kohta. 
Kõnealune soovitus edastatakse 
komisjonile ja pädevatele riiklikele 
asutustele.
8. Järgmise meetmena lõikes 1 nimetatud 
eesmärgi saavutamiseks peab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
välja töötama kohustuslikud ja 
üksikasjalikud eeskirjad 
vastavushindamisasutuste ja teavitatud 
asutuste hindamiseks.
Kõnealused eeskirjad peavad sisaldama 
järgmist:
a) teavitatud asutuste hindamise ja 
nendest teatamise tingimused:
– nõuded nende korraldusele, kvaliteedile 
ja juhtimissüsteemile ning protsessidele,
– nõuded vajalikele vahenditele, kaasa 
arvatud kvalifikatsioon ja erialane 
koolitus,
– erinõuded teavitatud asutuste 
audiitoritele ja tehnilistele ekspertidele,
– erinõuded laboritele ja alltöövõtjatele,
– nõuded sõltumatusele, erapooletusele ja 
diskreetsusele;
b) üksikasjalikud eeskirjad esmaste 
hindamiste ja järelevalve hindamiste 
kohta:
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– järelevalve hindamised tuleb läbi viia 
korrapäraselt, vähemalt kord aastas,
– järelevalve hindamised tuleb läbi viia 
kohapeal ja need peavad hõlmama 
kvaliteedijuhtimise sertifikaatide, 
tüübikontrolli ja toote kavandi 
dokumentide, kliiniliste uuringute ja 
kasutuselevõtule järgneva turujärelevalve 
hindamist, eriti tuleb tähelepanu pöörata 
III klassi toodetele ja uutele toodetele;
c) põhjendatud kahtluste alusel toimuvate 
järelevalve hindamiste eeskirjad ja 
kriteeriumid; kõnealused hindamised 
peavad toimuma eelkõige etteteatamata;
d) eeskirjad otsuste piirangute ja 
tagasivõtmise kohta;
e) vaidluste lahendamise eeskirjad esmase 
hindamisega seotud negatiivse 
soovitusega mittenõustumise või otsuse 
piirangu või tagasivõtmise korral.

Or. de


