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Tarkistus 450
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
liitteessä V olevassa A osassa.

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän sellaisten tietojen kokoamista 
ja käsittelyä varten, jotka ovat tarpeellisia 
ja oikeasuhtaisia laitteen kuvaamisen ja 
tunnistamisen sekä valmistajan ja 
soveltuvissa tapauksissa valtuutetun 
edustajan ja maahantuojan tunnistamisen 
kannalta, ja hallinnoi tätä järjestelmää. 
Talouden toimijoiden toimittamia tietoja 
koskevat yksityiskohdat vahvistetaan 
liitteessä V olevassa A osassa. Komissio 
päättää yhdestä yhteisestä kielestä, joka 
on yleisesti sitova rekisteröinnin kieli.

Or. en

Perustelu

Yksi sitova kieli rekisteröintiä varten olisi suotavaa.

Tarkistus 451
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on ennen laitteen – muun kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen 
tai tutkittavan laitteen – markkinoille 
saattamista toimitettava sähköiseen 
järjestelmään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

2. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on ennen laitteen – muun kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistetun laitteen 
tai tutkittavan laitteen – markkinoille 
saattamista toimitettava sähköiseen 
järjestelmään 1 kohdassa tarkoitetut tiedot.

On varmistettava, etteivät muut 
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kansalliset rekisteröinnit ole tarpeen.

Or. de

Tarkistus 452
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
25 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Asianomaisen talouden toimijan on 
vahvistettava tietojen oikeellisuus 
viimeistään kahden vuoden kuluttua siitä, 
kun tiedot on toimitettu 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, ja sen jälkeen joka toinen 
vuosi. Jos tietoja ei ole vahvistettu kuuden 
kuukauden kuluessa määräajasta, mikä 
tahansa jäsenvaltio voi toteuttaa 
toimenpiteitä kyseisen laitteen saataville 
asettamisen keskeyttämiseksi tai muutoin 
rajoittamiseksi omalla alueellaan, kunnes 
tässä kohdassa tarkoitettu velvoite on 
täytetty.

5. Asianomaisen talouden toimijan on 
vahvistettava tietojen oikeellisuus 
viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, 
kun tiedot on toimitettu 2 ja 3 kohdan 
mukaisesti, ja sen jälkeen joka viides vuosi. 
Jos tietoja ei ole vahvistettu kuuden 
kuukauden kuluessa määräajasta, mikä 
tahansa jäsenvaltio voi toteuttaa 
toimenpiteitä kyseisen laitteen saataville 
asettamisen keskeyttämiseksi tai muutoin 
rajoittamiseksi omalla alueellaan, kunnes 
tässä kohdassa tarkoitettu velvoite on 
täytetty.

Or. de

Tarkistus 453
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä

Selvitys turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä

Or. es
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Tarkistus 454
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä

Turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 
koskeva raportti

Or. en

Tarkistus 455
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä

Turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 
koskeva raportti

Or. en

Tarkistus 456
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä ja sen on saatettava 
tiivistelmä ajan tasalle liitteessä XIII 
olevan B osan 3 kohdassa tarkoitetun 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
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ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

kliinistä seurantaa koskevan 
arviointikertomuksen päätelmien 
huomioon ottamiseksi. Se on esitettävä 
siten, että aiottu käyttäjä ymmärtää sen 
selkeästi, ja sen maan kielellä, jossa 
lääkinnällinen laite asetetaan 
markkinoilla saataville. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana asiakirja-
aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 
laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 457
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava selvitys
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä, ja siinä on esitettävä 
kaikki kliinisten kokeiden ja tutkimusten 
tulokset. Se on esitettävä siten, että aiottu 
käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

Or. fr

Tarkistus 458
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava turvallisuudesta 
ja kliinisestä suorituskyvystä raportti, joka 
sisältää kliinisten tutkimusten tulokset. Se 
on esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana asiakirja-
aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 
laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

Or. de

Perustelu

Kaikki lääkinnälliseen laitteeseen liittyvät tekniset ja kliiniset tiedot, paitsi teollis- ja 
tekijänoikeuden suojaan kuuluvat tiedot, on annettava potilaiden ja terveydenhuoltoalan 
työntekijöiden saataville. Tällaiset tiedot ovat välttämättömiä lääkäreille ja kirurgeille, jotta 
nämä voivat valita tehokkuuden ja turvallisuuden perusteella ne lääkinnälliset laitteet, joita 
he haluavat käyttää.

Tarkistus 459
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi.

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava raportti
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä, mukaan lukien kliinisten 
tutkimusten ja kokeiden täydelliset 
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Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

tulokset. Se on esitettävä siten, että aiottu 
käyttäjä ymmärtää sen selkeästi, ja siinä 
on eroteltava potilaiden ja 
terveydenhuollon ammattilaisten 
tietotarpeet. Tiivistelmän luonnos on 
toimitettava osana asiakirja-aineistoa 
validoitavaksi ilmoitetulle laitokselle, joka 
osallistuu vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin 42 artiklan mukaisesti. 
Tiivistelmä myös julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 460
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava täydellinen 
selvitys turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä, johon sisältyy kliinisten 
tutkimusten ja arviointien tulokset. Se on 
esitettävä siten, että aiottu käyttäjä 
ymmärtää sen selkeästi. Tiivistelmän 
luonnos on toimitettava osana asiakirja-
aineistoa validoitavaksi ilmoitetulle 
laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

Or. es

Tarkistus 461
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava raportti
turvallisuudesta ja kliinisten tutkimusten 
aikana kerätyistä kliinisistä tiedoista sekä 
tiivistelmä, joka on esitettävä kattavasti ja 
ymmärrettävästi. Raportin luonnos on
toimitettava osana asiakirja-aineistoa 
validoitavaksi ilmoitetulle laitokselle, joka 
osallistuu vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin 42 artiklan mukaisesti. 
Tiivistelmä turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta raportista on 
annettava julkisesti saataville 
27 artiklassa tarkoitettujen 
eurooppalaisten tietopankkien kautta.

Or. en

Tarkistus 462
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Luokkaan III luokiteltujen laitteiden ja 
implantoitavien laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava tiivistelmä 
turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Tiivistelmän luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa validoitavaksi 
ilmoitetulle laitokselle, joka osallistuu 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
42 artiklan mukaisesti.

1. Myyntilupamenettelyä varten 
toimitettujen laitteiden – muiden kuin 
yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden tai tutkittavien laitteiden –
valmistajan on laadittava raportti ja sen 
tiivistelmä turvallisuudesta ja kliinisestä 
suorituskyvystä. Se on esitettävä siten, että 
aiottu käyttäjä ymmärtää sen selkeästi. 
Raportin luonnos on toimitettava osana 
asiakirja-aineistoa tapauksen mukaan 
myyntilupamenettelyyn osallistuvalle 
kansalliselle viranomaiselle tai virastolle.
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Or. en

Tarkistus 463
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Koko raportti ja tiivistelmä annetaan 
yleisön saataville Eudamedin kautta.

Or. en

Tarkistus 464
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
26 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
säätää turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevan tiivistelmän 
muodosta ja siihen sisällytettävien 
tietoelementtien esitystavasta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

2. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
säätää turvallisuutta ja kliinisiä tietoja
koskevan raportin muodosta ja siihen 
sisällytettävien tietoelementtien 
esitystavasta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 2 kohdassa tarkoitettua neuvoa-
antavaa menettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 465
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

1 a. Lääkäreiden ja terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten on saatava käyttää 
Eudamedin kaikkien osien tietoja. 

Or. de

Tarkistus 466
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Ilmoitetut tiedot tarkistetaan ja 
arvioidaan Eudamedissa, ennen kuin ne 
asetetaan saataville.

Or. de

Tarkistus 467
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa markkinoille saatetuista 
laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen 
laitosten antamista todistuksista ja 
asianomaisista talouden toimijoista;

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa markkinoille saatetuista 
laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen 
laitosten antamista todistuksista ja 
asianomaisista talouden toimijoista; näillä
hyvin innovatiivisilla markkinoilla on 
kuitenkin tärkeää säilyttää valmistajan 
liikesalaisuudet;

Or. de
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Tarkistus 468
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa markkinoille saatetuista 
laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen 
laitosten antamista todistuksista ja 
asianomaisista talouden toimijoista;

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
sellaisen keskustiedotuspisteen kautta, 
jossa potilaat voivat kysyä, etsiä ja löytää 
tietoa, riittävästi tietoa markkinoille 
saatetuista laitteista, niitä koskevista 
ilmoitettujen laitosten antamista 
todistuksista ja asianomaisista talouden 
toimijoista;

Komission olisi laadittava ohjeet 
yhteistyössä sidosryhmien, myös 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, tutkimusyhteisön ja 
potilas- ja kuluttajajärjestöjen kanssa ja 
eriteltävä julkaistavien tietojen 
täsmällinen sisältö ja muoto.

Or. en

Tarkistus 469
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa markkinoille saatetuista 
laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen 
laitosten antamista todistuksista ja 
asianomaisista talouden toimijoista;

(a) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa markkinoille saatetuista 
laitteista, sekä markkinoilta poistetuista 
laitteista, niitä koskevista ilmoitettujen 
laitosten antamista todistuksista ja 
asianomaisista talouden toimijoista;

Or. en

Perustelu

Potilasturvallisuuden vuoksi ja tarpeettomien hallinnollisten rasitusten ja kustannusten 
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välttämiseksi on erittäin tärkeää, että markkinoilta poistetuista laitteista pidetään kirjaa.

Tarkistus 470
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa kliinisistä tutkimuksista ja 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
suoritettavien kliinisten tutkimusten 
toimeksiantajat voivat noudattaa 50–
60 artiklan mukaisia 
tiedottamisvelvoitteita;

(c) mahdollistetaan se, että yleisö saa 
riittävästi tietoa kliinisistä tutkimuksista, 
että terveydenhuollon ammattilaisilla on 
riittävä pääsy kliinisten tutkimusten 
tuloksiin ja että useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa suoritettavien kliinisten 
tutkimusten toimeksiantajat voivat 
noudattaa 50–60 artiklan mukaisia 
tiedottamisvelvoitteita;

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tietopankki on keskeinen portaali, jonka kautta on mahdollista saada 
elintärkeitä kansanterveyteen liittyviä tietoja. Kliinisiin tutkimuksiin liittyvien tietojen pitäisi 
olla sekä suuren yleisön että terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla.

Tarkistus 471
Rebecca Taylor

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) mahdollistetaan se, että yleisö ja 
terveydenhuollon ammattilaiset saavat 
yleiskatsauksen vaaratilannetiedoista ja 
markkinavalvontatoimista;

Or. en
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Perustelu

Eurooppalaisen tietopankin pitäisi antaa säännöllisesti yleiskatsaus vaaratilannetiedoista ja 
markkinavalvontatoimista.

Tarkistus 472
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. asetuksen 29 a artiklassa tarkoitettu 
sähköinen järjestelmä tytäryhtiöiden ja 
alihankkijoiden rekisteröintiä varten.

Or. en

Tarkistus 473
Antonyia Parvanova

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) 26 artiklassa tarkoitettu sähköinen 
järjestelmä turvallisuutta ja kliinisiä 
tietoja koskevia raportteja ja kliinisten 
raporttien tiivistelmiä varten.

Or. en

Tarkistus 474
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltioiden, ilmoitettujen laitosten, 3. Viraston, jäsenvaltioiden, ilmoitettujen 
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talouden toimijoiden ja toimeksiantajien on 
syötettävä tiedot Eudamediin, kuten 
2 kohdassa tarkoitettuja sähköisiä 
järjestelmiä koskevissa säännöksissä 
todetaan.

laitosten, talouden toimijoiden, 
toimeksiantajien, terveydenhuollon 
ammattilaisten ja potilaiden on syötettävä 
tiedot Eudamediin, kuten 2 kohdassa 
tarkoitettuja sähköisiä järjestelmiä 
koskevissa säännöksissä todetaan.

Or. en

Tarkistus 475
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 
laajuudessa.

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien, 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
yleisön saataville edellä olevassa 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä 
määritellyssä laajuudessa.

Or. fr

Tarkistus 476
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien, 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
yleisön saataville edellä olevassa 



PE510.766v01-00 16/96 AM\936127FI.doc

FI

laajuudessa. 2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä 
määritellyssä laajuudessa.

Or. de

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaisten on saatava käyttää kaikkia lääketieteelliseen käyttöön 
liittyviä tietoja voidakseen tehdä päätöksen siitä, mitä tuotteita heidän olisi käytettävä 
tehokkuuden ja turvallisuuden perusteella, ja heille olisi tiedotettava laitteiden mahdollisista 
sivuvaikutuksista ja markkinoilta pois vetämisistä.

Tarkistus 477
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 
laajuudessa.

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
toimijoiden, terveydenhuollon 
ammattilaisten, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 
laajuudessa.

Or. en

Tarkistus 478
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 

4. Eudamediin kootut ja siinä käsitellyt 
tiedot on saatettava jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Tiedot on saatettava 
ilmoitettujen laitosten, talouden 
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toimijoiden, toimeksiantajien ja yleisön 
saataville edellä olevassa 2 kohdassa 
tarkoitetuissa säännöksissä määritellyssä 
laajuudessa.

toimijoiden, toimeksiantajien, 
terveydenhuollon ammattilaisten ja 
yleisön saataville edellä olevassa 
2 kohdassa tarkoitetuissa säännöksissä 
määritellyssä laajuudessa.

Or. es

Tarkistus 479
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Eurooppalaisessa tietopankissa 
olevien tietojen on oltava varmoja, 
avoimia ja käyttäjäystävällisiä, ja niiden 
avulla yleisö ja terveydenhuollon 
ammattilaiset voivat vertailla 
rekisteröityjä laitteita, talouden toimijoita, 
kliinisiä tutkimuksia, vaaratilannetietoja 
ja markkinavalvontatoimia koskevia 
tietoja.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tietopankki on keskeinen portaali, jonka kautta on mahdollista saada 
elintärkeitä kansanterveyteen liittyviä tietoja. Rekisteröityjä laitteita, talouden toimijoita, 
kliinisiä tutkimuksia, vaaratilannetietoja ja markkinavalvontatoimia koskevien tietojen pitäisi 
olla sekä suuren yleisön että terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla.

Tarkistus 480
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
27 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 b. Komissio kuulee potilasryhmiä ja 
terveydenhuollon ammattilaisia 
kehittäessään eurooppalaista 
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tietopankkia.

Or. en

Perustelu

Eurooppalainen tietopankki on keskeinen portaali, jonka kautta on mahdollista saada 
elintärkeitä kansanterveyteen liittyviä tietoja. Rekisteröityjä laitteita, talouden toimijoita, 
kliinisiä tutkimuksia, vaaratilannetietoja ja markkinavalvontatoimia koskevien tietojen pitäisi 
olla sekä suuren yleisön että terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla.

Tarkistus 481
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Jäsenvaltiot voivat päättää, että 
1 kohdassa tarkoitetun arvioinnin ja 
valvonnan suorittaa kansallinen 
akkreditointielin siten kuin asetuksessa 
(EY) N:o 765/2008 tarkoitetaan ja sen 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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.

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

Tarkistus 482
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on turvattava 
saamiensa tietojen luottamuksellisuus. Sen 
on kuitenkin vaihdettava ilmoitettua 
laitosta koskevia tietoja muiden 
jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on turvattava 
saamiensa tietojen luottamukselliset 
näkökohdat. Sen on kuitenkin vaihdettava 
ilmoitettua laitosta koskevia tietoja muiden 
jäsenvaltioiden ja komission kanssa.

Or. en

Tarkistus 483
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

7. Lopullinen vastuu ilmoitetuista 
laitoksista ja niistä vastuussa olevasta 
kansallisesta viranomaisesta on sillä 
jäsenvaltiolla, jossa ne sijaitsevat. 
Jäsenvaltion vastuulla on tarkastaa, että 
ilmoitetuista laitoksista vastaava nimetty 
kansallinen viranomainen suorittaa 
työnsä eli arvioi, nimeää ja ilmoittaa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset ja valvoo ilmoitettuja 
laitoksia asianmukaisesti ja että 
ilmoitetuista laitoksista vastaava nimetty 
kansallinen viranomainen on puolueeton 
ja objektiivinen. Jäsenvaltioiden on 
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille menettelyistään, jotka 
koskevat vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arviointia, nimeämistä ja 
ilmoittamista sekä ilmoitettujen laitosten 
valvontaa, sekä mahdollisista muutoksista 
näihin tietoihin.

Or. da
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Tarkistus 484
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
28 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

7. Jäsenvaltioiden on tiedotettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille 
menettelyistään, jotka koskevat 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arviointia, nimeämistä ja ilmoittamista sekä 
ilmoitettujen laitosten valvontaa, sekä 
mahdollisista muutoksista näihin tietoihin.

Kyseiset tiedot ovat julkisesti saatavilla.

Or. en

Tarkistus 485
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Ilmoitettu laitos julkaisee luettelon siitä 
laitoksen henkilöstöstä, joka on vastuussa 
lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista ja 
sertifioinnista. Luettelossa on oltava 
vähintään yksittäisten työntekijöiden 
pätevyydet, ansioluettelot ja selvitys 
eturistiriidoista. Luettelo lähetetään 
ilmoitetuista laitoksista vastaavalle 
kansalliselle viranomaiselle, joka 
tarkastaa, että henkilöstö täyttää tämän 
asetuksen mukaiset voimassa olevat 
säännökset. Luettelo lähetetään myös 
komissiolle. 
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Or. da

Tarkistus 486
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
29 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

29 a artikla
Sähköinen järjestelmä tytäryhtiöiden ja 
alihankkijoiden rekisteröintiä varten
1. Komissio perustaa yhdessä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän alihankkijoita ja tytäryhtiöitä 
sekä niiden vastuulla olevia erityistehtäviä 
koskevien tietojen keräämistä ja käsittelyä 
varten ja hallinnoi sitä.
2. Ennen kuin alihankinta julkisilta 
tahoilta tai ulkopuolisilta asiantuntijoilta 
voi todella tapahtua, ilmoitetun laitoksen, 
joka aikoo teettää alihankintana tiettyjä 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyviä tehtäviä tai jolla on saatavillaan 
tytäryhtiö vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin liittyviä tiettyjä tehtäviä varten, 
on rekisteröitävä niiden nimet sekä 
erityistehtävät.
3. Jos 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin 
tulee muutos, asianomaisen talouden 
toimijan on saatettava sähköisessä 
järjestelmässä olevat tiedot ajan tasalle 
viikon kuluessa muutoksesta.
4. Sähköisessä järjestelmässä olevat tiedot 
on saatettava yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 487
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI.

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vaatimukset asetetaan liitteessä VI.

Or. de

Perustelu

Jotta kaikilla jäsenvaltioilla olisi ilmoitetuille laitoksille yhtenäiset vaatimukset ja taattaisiin 
oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset, ”vähimmäisvaatimusten” sijaan olisi 
puhuttava mieluummin kyseisten laitosten ”vaatimuksista”. Lisäksi tämä terminologia vastaa 
Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä N:o 768/2008/EY ilmoitetuista laitoksista 
käytettyä terminologiaa.

Tarkistus 488
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. 
Ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI.

1. Ilmoitettujen laitosten on täytettävä 
organisaatiota koskevat ja yleiset 
vaatimukset sekä laadunhallintaa, 
resursseja ja prosessia koskevat 
vaatimukset, jotka ovat tarpeen niiden 
tehtävien suorittamiseksi, joihin ne on 
nimetty tämän asetuksen mukaisesti. Tässä 
suhteessa keskeisellä sijalla on oma 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on lääketieteellistä, 
teknistä ja mahdollisuuksien mukaan 
farmakologista tietoa. Pysyvää omaa 
henkilökuntaa on käytettävä, mutta 
ilmoitetulla laitoksella on oltava 
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joustavuutta palkata ulkopuolisia 
asiantuntijoita erityistapauksissa ja 
tilapäisesti tarpeen mukaan. Ilmoitettuihin 
laitoksiin sovellettavat 
vähimmäisvaatimukset asetetaan 
liitteessä VI.

Or. en

Tarkistus 489
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä VI vahvistettuja 
vähimmäisvaatimuksia teknologian 
kehittymisen perusteella ja ottaen 
huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka 
ovat tarpeen tiettyjen laitteiden, 
laiteluokkien tai laiteryhmien 
arvioimiseksi.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 490
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
29 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai
täydennetään liitteessä VI vahvistettuja 
vähimmäisvaatimuksia teknologian 
kehittymisen perusteella ja ottaen 

2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla täydennetään liitteessä VI 
vahvistettuja vaatimuksia teknologian 
kehittymisen perusteella ja ottaen 
huomioon vaatimukset, jotka ovat tarpeen 
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huomioon vähimmäisvaatimukset, jotka 
ovat tarpeen tiettyjen laitteiden, 
laiteluokkien tai laiteryhmien 
arvioimiseksi.

tiettyjen laitteiden, laiteluokkien tai 
laiteryhmien arvioimiseksi.

Or. de

Perustelu

Jotta kaikilla jäsenvaltioilla olisi ilmoitetuille laitoksille yhtenäiset vaatimukset ja taattaisiin 
oikeudenmukaiset ja tasapuoliset toimintaedellytykset, ”vähimmäisvaatimusten” sijaan olisi 
puhuttava mieluummin kyseisten laitosten ”vaatimuksista”. Ainoastaan 
lainsäätäjätoimielimillä on oikeus – ei komissiolla – muuttaa liitteen VI keskeisiä 
vaatimuksia. Komissio voi täydentää näitä vaatimuksia.

Tarkistus 491
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
30 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Tämän asetuksen 35 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettu ilmoitettujen 
laitosten vuotuisessa arvioinnissa 
tarkistetaan, noudattavatko ilmoitettujen 
laitosten alihankkijat tai tytäryhtiöt 
liitteessä VI esitettyjä vaatimuksia.

Or. en

Tarkistus 492
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Hakemuksessa on ilmoitettava
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimet, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja laitteet, joiden osalta 

Hakemukseen on liitettävä kuvaus
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimista, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyistä ja laitteista, joiden 
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laitos väittää täyttävänsä 
pätevyysvaatimukset, ja sen tukena on 
toimitettava asiakirjat, joilla todistetaan 
liitteessä VI asetettujen vaatimusten 
noudattaminen.

osalta laitos väittää täyttävänsä 
pätevyysvaatimukset, sekä kansallisen 
akkreditointielimen antama 
akkreditointitodistus, jos sellainen on, 
jossa todistetaan, että 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitos 
täyttää liitteessä VI esitetyt vaatimukset, 
tai sen tukena on toimitettava asiakirjat, 
joilla todistetaan liitteessä VI asetettujen 
vaatimusten noudattaminen.

Or. en

Tarkistus 493
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
31 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Liitteessä VI olevassa 1 ja 2 jaksossa 
asetettujen organisaatiota koskevien ja 
yleisten vaatimusten sekä laadunhallintaa 
koskevien vaatimusten osalta asiakirja-
aineisto voidaan toimittaa kansallisen 
akkreditointielimen asetuksen (EY) N:o 
765/2008 mukaisesti antaman voimassa 
olevan todistuksen ja sitä koskevan 
arviointiraportin muodossa. 
Vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen katsotaan täyttävän 
vaatimukset, joita tällaisen 
akkreditointielimen antama todistus 
koskee.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 494
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kaksi asiantuntijaa, jotka valitaan 
sellaisten asiantuntijoiden luettelosta, jotka 
täyttävät vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arvioinnissa 
edellytettävät kelpoisuusvaatimukset. 
Komissio laatii tämän luettelon 
yhteistyössä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa. Vähintään 
yhden näistä asiantuntijoista on oltava 
komission edustaja, joka johtaa yhteistä 
arviointiryhmää.

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kaksi asiantuntijaa, jotka valitaan 
sellaisten asiantuntijoiden luettelosta, jotka 
täyttävät vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten arvioinnissa 
edellytettävät kelpoisuusvaatimukset ja 
joilla ei ole eturistiriitoja hakijana olevan 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksen kanssa. Komissio laatii 
tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 
Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 
oltava komission edustaja, joka johtaa 
yhteistä arviointiryhmää.

Or. en

Tarkistus 495
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kaksi asiantuntijaa, jotka 
valitaan sellaisten asiantuntijoiden 
luettelosta, jotka täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arvioinnissa edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii 
tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 
Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 
oltava komission edustaja, joka johtaa 
yhteistä arviointiryhmää.

3. Komissio nimeää 14 päivän kuluessa 
2 kohdassa tarkoitetusta 
arviointikertomuksen toimittamisesta 
yhteisen arviointiryhmän, johon kuuluu 
vähintään kolme asiantuntijaa, jotka 
valitaan sellaisten asiantuntijoiden 
luettelosta, jotka täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
arvioinnissa edellytettävät 
kelpoisuusvaatimukset. Komissio laatii 
tämän luettelon yhteistyössä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa. 
Vähintään yhden näistä asiantuntijoista on 
oltava komission edustaja, vähintään 
yhden muun asiantuntijan on oltava 
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lähtöisin jostakin toisesta jäsenvaltiosta 
kuin siitä, johon 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista 
vastaava laitos on sijoittautunut;
komission edustaja johtaa yhteistä 
arviointiryhmää.

Or. de

Perustelu

Jotta voitaisiin säilyttää päätöksenteon objektiivisuus, arviointiin olisi otettava mukaan 
komission edustajan lisäksi jostakin toisesta jäsenvaltiosta lähtöisin oleva asiantuntija. 
Ryhmänjohtajan rinnalla olisi oltava vähintään kaksi asiantuntijaa.

Tarkistus 496
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jos havaitaan, ettei laitos täytä liitteessä VI 
asetettuja vaatimuksia, havainnot on 
käsiteltävä arviointiprosessin aikana ja 
niistä on keskusteltava ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisen ja yhteisen arviointiryhmän 
kesken, jotta voidaan päästä 
yhteisymmärrykseen hakemuksen 
arvioinnista. Eriävät näkemykset on 
esitettävä vastaavan kansallisen 
viranomaisen arviointikertomuksessa.

Jos havaitaan, ettei laitos täytä liitteessä VI 
asetettuja vaatimuksia, havainnot on 
käsiteltävä arviointiprosessin aikana ja 
niistä on keskusteltava ilmoitetuista 
laitoksista vastaavan kansallisen 
viranomaisen ja yhteisen arviointiryhmän 
kesken, jotta voidaan päästä 
yhteisymmärrykseen hakemuksen 
arvioinnista. Mikäli näkemykset eriävät, 
voidaan vastaavan kansallisen 
viranomaisen arviointikertomukseen 
liittää arviointiryhmän erillinen lausunto, 
jossa esitellään ilmoitusta koskevat 
epäilyt.

Or. de

Perustelu

Jos arviointiryhmä ei pysty asiasta vastaavan kansallisen viranomaisen kanssa antamaan 
yhtenäistä arviota hakemuksesta, arviointiryhmän on selvitettävä komissiolle ja 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmälle perusteensa erillisessä lausunnossa.



PE510.766v01-00 28/96 AM\936127FI.doc

FI

Tarkistus 497
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on toimitettava 
arviointikertomuksensa ja 
ilmoitusluonnoksensa komissiolle, joka 
toimittaa asiakirjat viipymättä edelleen 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja yhteisen 
arviointiryhmän jäsenille. Viranomaisen on 
komission pyynnöstä toimitettava nämä 
asiakirjat enintään kolmella unionin 
virallisella kielellä.

5. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on toimitettava 
arviointikertomuksensa ja 
ilmoitusluonnoksensa komissiolle, joka 
toimittaa asiakirjat viipymättä edelleen 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja yhteisen 
arviointiryhmän jäsenille. Jos 
arviointiryhmä on laatinut erillisen 
lausunnon, myös se toimitetaan 
komissiolle, joka toimittaa sen edelleen 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Viranomaisen on 
komission pyynnöstä toimitettava nämä 
asiakirjat enintään kolmella unionin 
virallisella kielellä.

Or. de

Perustelu

Jos arviointiryhmä ei pysty asiasta vastaavan kansallisen viranomaisen kanssa antamaan 
yhtenäistä arviota hakemuksesta, arviointiryhmän on selvitettävä komissiolle ja 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmälle perusteensa erillisessä lausunnossa.

Tarkistus 498
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
32 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lausuntonsa arviointikertomuksesta ja 
ilmoitusluonnoksesta 21 päivän kuluessa 

6. Yhteisen arviointiryhmän on annettava 
lopullinen lausuntonsa 
arviointikertomuksesta,
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näiden asiakirjojen vastaanottamisesta, ja 
komission on toimitettava lausunto 
viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka 
asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä.

ilmoitusluonnoksesta sekä tarvittaessa 
arviointiryhmän erillisestä lausunnosta
21 päivän kuluessa näiden asiakirjojen 
vastaanottamisesta, ja komission on 
toimitettava lausunto viipymättä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 21 päivän 
kuluessa yhteisen arviointiryhmän 
lausunnon vastaanottamisesta annettava 
ilmoitusluonnosta koskeva suositus, joka 
asianomaisen kansallisen viranomaisen on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
tehdessään päätöstä ilmoitetun laitoksen 
nimeämisestä. Jos toimivaltainen 
kansallinen viranomainen tekee 
päätöksensä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suosituksen 
vastaisesti, kyseisestä päätöksestä on 
laadittava komissiolle kirjallinen 
perustelu.

Or. de

Perustelu

Ilmoitetun laitoksen ilmoitusta koskeva, koordinointiryhmän suosituksesta poikkeava päätös 
voidaan tehdä ainoastaan objektiivisesti käsitettävistä syistä.

Tarkistus 499
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
33 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

33 a artikla
Komissio antaa suuntaviivoja 
vähimmäisajasta, jonka 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointiprosessin pitäisi kestää, ja laatii 
ohjeita kunkin lääkinnällisen laitteen 
tyypin edellyttämästä keskimääräisestä 
ajasta vaatimustenmukaisuuden 
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arviointiprosessissa.

Or. en

Tarkistus 500
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät 
liitteessä VI asetetut ja yhteiselle 
arviointiryhmälle 32 artiklan 3 kohdassa 
asetetut vaatimukset ja jotka ovat saaneet 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmältä myönteisen arvion 
(uusi 44 a artikla).

Or. de

Tarkistus 501
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltiot voivat ilmoittaa ainoastaan 
sellaisia vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia, jotka täyttävät 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

2. Jäsenvaltioiden on ilmoitettava
ainoastaan sellaisia 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitoksia, 
jotka täyttävät liitteessä VI asetetut 
vaatimukset.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten ilmoitusmenettelyn yhdenmukaisen Euroopan laajuisen 
täytäntöönpanon takaamiseksi liitteessä VI vaatimustenmukaisuuden arviointilaitosten 
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ilmoittamisesta esitettyjen vaatimusten täyttämisen pitäisi olla pakollista.

Tarkistus 502
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

Kaikissa tapauksissa, joissa hakeva laitos 
väittää olevansa pätevä luokassa III 
lueteltujen laitteiden, kehoon 
implantoitavien laitteiden, lääkkeenä 
pidettävää ainetta sisältävien laitteiden tai 
sellaisten laitteiden, joiden valmistuksessa 
käytetään elinkyvyttömiä ihmis- tai 
eläinperäisiä kudoksia tai soluja tai niistä 
peräisin olevia tuotteita, alalla, jäsenvaltio 
voi ilmoittaa vain 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitokset, jotka on arvioitu 
yhdessä komission, koordinointiryhmän 
ja sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen 
kanssa, johon hakeva laitos on 
sijoittautunut. 

Or. en

Tarkistus 503
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 
nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 
ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja laitetyypit, joiden 
arviointiin ilmoitetulla laitoksella on 

Ilmoituksessa on esitettävä selkeästi 
nimeämisvaltuutuksen soveltamisala 
ilmoittamalla ne vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimet, vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyt ja laitetyypit ja 
-luokka, joiden arviointiin ilmoitetulla 
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valtuudet. laitoksella on valtuudet.

Or. de

Perustelu

Tuoteluokkaa koskevat tiedot ovat välttämättömät, jotta ilmoitettuja laitoksia voidaan nimetä, 
valvoa ja tarkastaa kattavasti ja täsmällisesti, niiden erikoisala mukaan lukien.

Tarkistus 504
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan, 
komissio julkaisee ilmoituksen ja lisää 
myös tietoa ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta 27 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettuun sähköiseen järjestelmään.

Or. en

Tarkistus 505
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.
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Komissio julkaisee myös tietoja ilmoitetun 
laitoksen ilmoittamisesta 27 artiklan 
2 kohdan e alakohdassa tarkoitettuun 
sähköiseen järjestelmään. Tähän 
julkaisuun liitetään tässä artiklassa 
mainitut ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen 
lopullinen arviointikertomus, yhteisen 
arviointiryhmän lausunto ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän suositus.
Sähköisen järjestelmän tiedot ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

Or. fr

Perustelu

Komission ilmoituksen julkaisuprosessia on selkeytettävä. Julkaisussa on esitettävä kaikki 
kyseiseen ilmoitukseen johtavat selvitykset ja lausunnot.

Tarkistus 506
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

Yksityiskohtaiset tiedot ilmoittamisesta, 
kuten laitteiden luokka ja typologia, 
julkaistaan.

Or. en

Tarkistus 507
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Ehdotus asetukseksi
33 artikla – 9 kohta

Komission teksti Tarkistus

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

9. Mikäli 7 kohdan mukaisia vastalauseita 
ei esitetä tai jos lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä tai komissio, joita on 
kuultu 8 kohdan mukaisesti, katsoo, että 
ilmoitus voidaan hyväksyä kokonaan tai 
osittain, komissio julkaisee ilmoituksen.

Ilmoituksen täydet yksityiskohdat, 
mukaan lukien liitteet, julkaistaan. 

Or. en

Tarkistus 508
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
34 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio osoittaa tunnistenumeron 
kullekin ilmoitetulle laitokselle, jota 
koskeva ilmoitus hyväksytään 33 artiklan 
mukaisesti. Tunnistenumeroita annetaan 
vain yksi myös silloin, kun laitos 
ilmoitetaan usean unionin säädöksen 
nojalla.

1. Komissio osoittaa tunnistenumeron 
kullekin ilmoitetulle laitokselle, jota 
koskeva ilmoitus hyväksytään 33 artiklan 
mukaisesti. Tunnistenumeroita annetaan 
vain yksi myös silloin, kun laitos 
ilmoitetaan usean unionin säädöksen 
nojalla. Direktiivin 90/385/ETY ja 
direktiivin 93/42/ETY mukaisesti nimetyt 
laitokset säilyttävät niille myönnetyn 
tunnistenumeron onnistuneen 
uudelleenilmoittamisen yhteydessä.

Or. de

Perustelu

Olemassa olevien ilmoitettujen laitosten on voitava säilyttää tunnistenumeronsa 
uudelleenilmoittamisen yhteydessä. Näin vältetään tarpeeton hallinnollinen taakka, kuten 
uusien tunnistenumeroiden päivittäminen esimerkiksi erinäisiin eurooppalaisiin 
tietokantoihin, ja kustannuksia lisäävä tuotemerkintöjen vaihtaminen.
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Tarkistus 509
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
35 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

35 a artikla
Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
niillä on käytössä seuraamusjärjestelmä, 
mikäli ilmoitetut laitokset eivät täytä 
vähimmäisvaatimuksia. Tämän 
järjestelmän pitäisi olla avoin ja oikeassa 
suhteessa vaatimustenvastaisuuden 
luonteeseen ja tasoon.

Or. en

Tarkistus 510
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 
kuhunkin ilmoitettuun laitokseen.

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset, mukaan 
lukien arviointi siitä, täyttävätkö sen 
alihankkijat ja tytäryhtiöt nämä 
vaatimukset. Arvioinnin yhteydessä on 
tehtävä käynti kuhunkin ilmoitettuun 
laitokseen.

Or. en
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Tarkistus 511
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 
kuhunkin ilmoitettuun laitokseen.

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 
kuhunkin ilmoitettuun laitokseen. 
Arvioinnin on sisällettävä katsaus 
ilmoitetun laitoksen tekemien 
suunnitteluasiakirjojen arviointien 
näytteistä, millä määritetään ilmoitetun 
laitoksen jatkuva pätevyys ja sen 
arviointien laatu ja erityisesti ilmoitetun 
laitoksen kyky arvioida kliinistä 
tutkimusnäyttöä.

Or. en

Tarkistus 512
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 
kuhunkin ilmoitettuun laitokseen.

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset, sekä 
tarkistettava, noudattavatko sen 
tytäryhtiöt ja alihankkijat näitä 
vaatimuksia. Arvioinnin yhteydessä on 
tehtävä käynti kuhunkin ilmoitettuun 
laitokseen ja tarvittaessa sen unionissa tai 
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sen ulkopuolella sijaitseviin tytäryhtiöihin 
ja alihankkijoihin.

Or. fr

Perustelu

Tytäryhtiöt ja alihankkijat on otettava huomioon ilmoitettujen laitosten valvonnassa.

Tarkistus 513
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä käynti 
kuhunkin ilmoitettuun laitokseen.

3. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on vähintään 
kerran vuodessa arvioitava, täyttääkö 
jokainen sen vastuulle kuuluvista 
ilmoitetuista laitoksista edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Arvioinnin yhteydessä on tehtävä ennalta 
ilmoittamaton käynti kuhunkin 
ilmoitettuun laitokseen.

Or. en

Tarkistus 514
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
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ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos tai ilmoitetun 
laitoksen tytäryhtiö tai alihankkija 
edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 515
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos tai ilmoitetun 
laitoksen tytäryhtiö tai alihankkija
edelleen liitteessä VI asetetut vaatimukset.

Or. fr
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Perustelu

Tytäryhtiöt ja alihankkijat on otettava huomioon ilmoitettujen laitosten valvonnassa.

Tarkistus 516
Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kahden 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka toinen 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

Or. en

Tarkistus 517
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 

4. Sen jäsenvaltion ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen, johon 
ilmoitettu laitos on sijoittautunut, ja 
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32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetyn yhteisen 
arviointiryhmän on suoritettava kolmen 
vuoden kuluttua ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisesta ja sen jälkeen joka kolmas 
vuosi arviointi sen määrittämiseksi, 
täyttävätkö ilmoitettu laitos ja sen 
tytäryhtiöt ja alihankkijat edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset.

Arviointien täydelliset tulokset on 
julkaistava.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten tytäryhtiöt ja alihankkijat pitäisi sisällyttää kolmen vuoden arviointiin 
sen varmistamiseksi, että viranomaiset tekevät täydellisen arvioinnin ilmoitetusta laitoksesta 
ja sen toimista. Lisäksi on tärkeää kaikkien sidosryhmien luottamukselle ja avoimuudelle, että 
kaikkien arviointien tulokset julkaistaan.

Tarkistus 518
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Luokan III laitteiden alalla 
ilmoitetuista vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksista tämän artiklan 
4 kohdassa tarkoitettu arviointi on tehtävä 
joka vuosi. Arvioinnin on sisällettävä 
katsaus ilmoitetun laitoksen tekemien 
suunnitteluasiakirjojen arviointien 
näytteistä, millä määritetään ilmoitetun 
laitoksen jatkuva pätevyys ja sen 
arviointien laatu ja erityisesti ilmoitetun 
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laitoksen kyky arvioida kliinistä 
tutkimusnäyttöä.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten korkeimman riskiluokan III lääkinnällisistä laitteista tekemiin 
markkinoille saattamista edeltäviin hyväksyntäarviointeihin pitäisi soveltaa tiukimpia 
mahdollisia vaatimuksia. Jäsenvaltion ja komission ankaran valvonnan takaamiseksi 
luokan III laitteiden arviointiin hyväksyttyjä ilmoitettuja laitoksia on valvottava tiheämmin –
kerran vuodessa joka kolmannen vuoden sijasta – ja valvontaan on erityisesti sisällytettävä 
katsaus niiden lääkinnällisten laitteiden esimerkeistä, joita ne ovat hyväksyneet.

Tarkistus 519
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
35 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ilmoitetut laitokset toimittavat joka 
vuosi vuotuisen toimintakertomuksen, 
joka sisältää liitteessä VI olevassa 
5 kohdassa tarkoitetut tiedot, niitä 
valvovalle toimivaltaiselle viranomaiselle 
ja komissiolle, joka toimittaa ne 
koordinointiryhmälle.

Or. fr

Perustelu

Ilmoitetut laitokset pitäisi velvoittaa laatimaan vuotuinen toimintakertomus toimivaltaiselle 
viranomaiselle ja Euroopan komissiolle.

Tarkistus 520
Rebecca Taylor

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

Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on todennut, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 
liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 
se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 
on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 
määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 
peruutettava se kokonaan tai osittain 
riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 
tai velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisen vakavuudesta. Määräaikainen 
peruutus voi kestää enintään yhden 
vuoden, ja sen voi uusia kerran 
samanpituiseksi ajanjaksoksi. Jos 
ilmoitettu laitos on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on peruutettava 
ilmoitus kokonaan.

Jos ilmoitetuista laitoksista vastaava 
kansallinen viranomainen on todennut, 
ettei ilmoitettu laitos enää täytä 
liitteessä VI asetettuja vaatimuksia tai ettei 
se noudata velvollisuuksiaan, viranomaisen 
on tarpeen mukaan peruutettava ilmoitus 
määräajaksi, rajoitettava sitä taikka 
peruutettava se kokonaan tai osittain 
riippuen vaatimusten täyttämättä jättämisen 
tai velvollisuuksien noudattamatta 
jättämisen vakavuudesta. Määräaikaista 
peruutusta sovelletaan, kunnes 
koordinointiryhmä tekee päätöksen 
peruutuksen kumoamisesta, minkä 
jälkeen 30 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
kuvatun menettelyn mukaisesti nimetty 
yhteinen arviointiryhmä tekee arvioinnin. 
Jos ilmoitettu laitos on lopettanut 
toimintansa, ilmoitetuista laitoksista 
vastaavan kansallisen viranomaisen on 
peruutettava ilmoitus kokonaan.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 521
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille ilmoituksen peruuttamisesta 
määräajaksi, rajoittamisesta tai 

Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava komissiolle, muille 
jäsenvaltioille, valmistajille ja kyseessä 
oleville terveydenhuollon ammattilaisille
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peruuttamisesta kokonaan. ilmoituksen peruuttamisesta määräajaksi, 
rajoittamisesta tai peruuttamisesta 
kokonaan.

Or. fr

Perustelu

Valmistajille ja kyseessä oleville terveydenhuollon ammattilaisille on myös tiedotettava 
ilmoituksen peruuttamisesta määräajaksi, rajoittamisesta tai peruuttamisesta kokonaan

Tarkistus 522
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, 
jäsenvaltion on toteutettava asianmukaiset 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
jokin toinen ilmoitettu laitos käsittelee 
kyseisen ilmoitetun laitoksen käsiteltävänä 
olevat asiakirja-aineistot tai ne pidetään 
ilmoitetuista laitoksista ja 
markkinavalvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten saatavilla.

3. Jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan määräajaksi tai kokonaan, 
jäsenvaltion on välittömästi tiedotettava 
komissiolle, jonka on toteutettava 
asianmukaiset toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että jokin toinen 
ilmoitettu laitos käsittelee kyseisen 
ilmoitetun laitoksen käsiteltävänä olevat 
asiakirja-aineistot tai ne pidetään 
ilmoitetuista laitoksista ja 
markkinavalvonnasta vastaavien 
kansallisten viranomaisten saatavilla.

Or. en

Perustelu

Komission pitäisi jäsenvaltioiden sijasta olla vastuussa, jos ilmoitusta rajoitetaan tai se 
peruutetaan määräajaksi tai kokonaan.

Tarkistus 523
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen
johtaneilla syillä vaikutusta kyseisen 
ilmoitetun laitoksen antamiin todistuksiin, 
ja sen on esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen peruuttamiseen 
määräajaksi, rajoittamiseen tai 
peruuttamiseen kokonaan johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

Or. fr

Perustelu

On välttämätöntä tarkentaa ilmoituksen ”muuttamisen” eri tasoja ja esitettävä eri 
vaihtoehdot (peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen tai peruuttaminen kokonaan).

Tarkistus 524
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 4 kohta
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Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

4. Ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on arvioitava, 
onko ilmoituksen muuttamiseen johtaneilla 
syillä vaikutusta kyseisen ilmoitetun 
laitoksen antamiin todistuksiin, ja sen on 
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille raportti havainnoistaan 
kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun se 
oli ilmoittanut ilmoitukseen tehtävistä 
muutoksista. Mikäli se on tarpeen 
markkinoilla olevien laitteiden 
turvallisuuden varmistamiseksi, kyseisen 
viranomaisen on kehotettava ilmoitettua 
laitosta peruuttamaan määräaikaisesti tai 
kokonaan todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti, viranomaisen 
määrittelemän kohtuullisen ajanjakson 
kuluessa. Jos ilmoitettu laitos ei noudata 
kehotusta määritellyn ajanjakson kuluessa 
tai jos se on lopettanut toimintansa, 
ilmoitetuista laitoksista vastaavan 
kansallisen viranomaisen on itse 
peruutettava määräaikaisesti tai kokonaan 
todistukset, jotka on annettu 
perusteettomasti.

Jotta voidaan määrittää, onko ilmoituksen 
peruuttamiseen määräajaksi, 
rajoittamiseen tai peruuttamiseen 
kokonaan johtaneilla syillä vaikutusta 
myönnettyihin todistuksiin, vastaava 
kansallinen viranomainen pyytää 
kyseessä olevia valmistajia toimittamaan 
todisteet vaatimustenmukaisuudesta 
ilmoituksen yhteydessä, ja valmistajilla on 
30 päivää aikaa vastata siihen.

Or. fr

Perustelu

Alan pienet ja erittäin pienet yritykset pitävät useimmiten kaupan vain yhtä tuotetta. Niiden 
todistuksen määräaikainenkin peruuttaminen tarkoittaa myynnin loppumista ja siten yritysten 
sulkemista. On löydettävä kompromissi näiden yritysten jatkuvuuden ja potilasturvallisuuden 
välillä. Voitaisiin harkita lyhyttä määräaikaa vaatimustenmukaisuuden osoittamiselle ennen 
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väärin perustein annetun todistuksen lopullista peruuttamista.

Tarkistus 525
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
36 artikla – 5 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) ilmoituksen peruuttaminen määräajaksi: 
edellyttäen että kolmen kuukauden 
kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta 
joko todistuksen piiriin kuuluvan laitteen 
valmistajan sijoittautumisjäsenvaltiossa 
lääkinnällisten laitteiden alalla 
toimivaltainen viranomainen tai toinen 
ilmoitettu laitos vahvistaa kirjallisesti 
ottavansa hoitaakseen ilmoitetun laitoksen 
tehtävät keskeytyksen aikana;

(a) ilmoituksen peruuttaminen määräajaksi: 
edellyttäen että kolmen kuukauden 
kuluessa määräaikaisesta peruuttamisesta 
toinen ilmoitettu laitos vahvistaa 
kirjallisesti ottavansa hoitaakseen 
ilmoitetun laitoksen tehtävät keskeytyksen 
aikana;

Or. de

Perustelu

Jäsenvaltioiden toimivaltaisia viranomaisia ei yleensä ole tarkoitettu näihin tehtäviin eivätkä 
ne pysty ottamaan hoitaakseen ilmoitetun laitoksen tehtäviä, sillä niillä ei ole tarvittavia 
organisatorisia eikä henkilöstöä koskevia resursseja.

Tarkistus 526
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei enää täytä sen ilmoittamiselle 
asetettuja vaatimuksia, se tiedottaa asiasta 
ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja 
pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan 
luettuina tarvittaessa ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 

Mikäli komissio päättää yhdessä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa, että 
ilmoitettu laitos ei enää täytä sen 
ilmoittamiselle asetettuja vaatimuksia, se 
tiedottaa asiasta ilmoituksen tehneelle 
jäsenvaltiolle ja pyytää sitä ryhtymään 
tarvittaviin korjaaviin toimenpiteisiin, 
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tai peruuttaminen kokonaan. mukaan luettuina ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 
tai peruuttaminen kokonaan, 36 artiklan 
2 kohdan mukaisesti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 527
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
37 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei enää täytä sen ilmoittamiselle 
asetettuja vaatimuksia, se tiedottaa asiasta 
ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja 
pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan 
luettuina tarvittaessa ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 
tai peruuttaminen kokonaan.

Mikäli komissio toteaa, että ilmoitettu 
laitos ei enää täytä sen ilmoittamiselle 
asetettuja vaatimuksia, se tiedottaa asiasta 
ilmoituksen tehneelle jäsenvaltiolle ja 
pyytää sitä ryhtymään tarvittaviin 
korjaaviin toimenpiteisiin, mukaan 
luettuina tarvittaessa ilmoituksen 
peruuttaminen määräajaksi, rajoittaminen 
tai peruuttaminen kokonaan. Euroopan 
komission pitäisi julkaista raportti sekä 
jäsenvaltioiden lausunnot arvioinnin 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 528
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

Komissio varmistaa, että ilmoitettujen 
laitosten välillä järjestetään asianmukainen 
koordinointi ja yhteistyö, jotka toteutetaan 
lääkinnällisten laitteiden, myös in vitro -
diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden, alalla toimivien 
ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Komissio varmistaa yhteistyössä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa, että 
ilmoitettujen laitosten välillä järjestetään 
asianmukainen koordinointi ja yhteistyö, 
jotka toteutetaan lääkinnällisten laitteiden, 
myös in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, 
alalla toimivien ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmässä.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi olla todellinen keskustelufoorumi, ja siinä pitäisi voida vaihtaa 
kokemuksia ilmoitettujen laitosten kesken mutta myös ilmoitettujen laitosten ja toimivaltaisten 
viranomaisten kesken.

Tarkistus 529
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Ryhmä kokoontuu puolivuosittain.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi olla todellinen keskustelufoorumi, ja sen pitäisi mahdollistaa 
komission ja toimivaltaisten viranomaisten valvonta. Sen kokousten vähimmäistiheys pitäisi 
määritellä tekstissä.

Tarkistus 530
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 b kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

Komissio tai koordinointiryhmä voi 
pyytää ilmoitettujen laitosten 
osallistumista.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi olla todellinen keskustelufoorumi, ja sen pitäisi mahdollistaa 
komission ja toimivaltaisten viranomaisten valvonta. Olisi tehtävä selväksi, että 
osallistuminen on pakollista, jos komissio tai koordinointiryhmä pyytää.

Tarkistus 531
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
39 artikla – 2 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä säännöksiä, joissa esitetään 
ehdot ilmoitettujen laitosten 
koordinointiryhmän toiminnalle tässä 
artiklassa esitetyn mukaisesti. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
84 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi olla todellinen keskustelufoorumi, ja siinä pitäisi voida vaihtaa 
kokemuksia ilmoitettujen laitosten kesken mutta myös ilmoitettujen laitosten ja toimivaltaisten 
viranomaisten kesken. Koordinointiryhmän toiminnan ehtoja olisi kehitettävä edelleen 
täytäntöönpanosäädösten avulla.

Tarkistus 532
Thomas Ulmer
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Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti.

Komissio määrittää kyseisten maksujen 
määrän. Kyse on vakiomaksuista, jotka 
peritään kaikissa jäsenvaltioissa 
samansuuruisina.

Or. de

Perustelu

Kyseisellä arkaluontoisella alalla ei saa esiintyä kilpailua. Hintapaine ei saa aiheuttaa 
tilannetta, jossa potilaiden turvallisuus kärsii. Yhtenäisen hinnan myötä ilmoitettujen 
laitosten kilpailu perustuu hinnan sijasta niiden pätevyyteen.

Tarkistus 533
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 

1. Jäsenvaltioiden, joihin laitokset ovat 
sijoittautuneet, on perittävä maksuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksiksi hakevilta laitoksilta ja 
ilmoitetuilta laitoksilta. Näillä maksuilla on 
katettava kokonaan tai osittain niiden 
toimien kustannukset, jotka ilmoitetuista 
laitoksista vastaavat kansalliset 
viranomaiset suorittavat tämän asetuksen 
mukaisesti. Maksut ovat avoimia ja 
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mukaisesti. oikeasuhteisia, ja ne riippuvat 
jäsenvaltioiden työmarkkinoista.

Or. en

Perustelu

Vastaava esittelijä ehdottaa ilmoitetuille laitoksille yhdenmukaistettua maksurakennetta, 
jossa ei oteta huomioon työmarkkinoiden paikallisia eroja. Se voi johtaa suurempiin 
maksuihin pk-yrityksille.

Tarkistus 534
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 
tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 
päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja komissiolle.

Toimivaltaisen viranomaisen on 
viimeistään 14 päivää ennen päätöksen 
tekemistä ilmoitettava suunnittelemastaan 
päätöksestä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle ja komissiolle.

Lopullinen päätös on asetettava saataville 
eurooppalaiseen tietokantaan.

Or. de

Tarkistus 535
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 
sen luokituksen määrittelemiseksi. 
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sen luokituksen määrittelemiseksi. Kyseinen päätös olisi tehtävä erityisesti 
sellaisen tilanteen selvittämiseksi, jossa 
jäsenvaltioiden päätökset eroavat 
toisistaan.

Or. en

Tarkistus 536
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 
sen luokituksen määrittelemiseksi.

Komissio voi jäsenvaltion pyynnöstä tai 
omasta aloitteestaan antaa 
täytäntöönpanosäädöksiä, joissa päätetään 
liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden soveltamisesta tiettyyn 
laitteeseen, laiteluokkaan tai laiteryhmään 
sen luokituksen määrittelemiseksi.

Tällainen päätös on tehtävä 
jäsenvaltioissa ennen muuta tietystä 
laitteesta, laiteluokasta tai laiteryhmästä 
liitteessä VII olevien mahdollisesti 
erilaisten luokitusperusteiden pohjalta.

Or. de

Tarkistus 537
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen. Komission on ennen 
täytäntöönpanosäädösten hyväksymistä 
kuultava asiaankuuluvia sidosryhmiä ja 



AM\936127FI.doc 53/96 PE510.766v01-00

FI

otettava huomioon niiden ehdotukset.

Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin johtavan prosessin avoimuuden 
parantamiseksi komission pitäisi kuulla asiaankuuluvia sidosryhmiä ja ottaa huomioon niiden 
ehdotukset.

Tarkistus 538
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia delegoituja 
säädöksiä teknologian kehittymisen tai 
muun tiedon perusteella, joka saadaan 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
88 artiklan mukaisesti seuraavassa 
esitettyjä seikkoja koskevia 
täytäntöönpanosäädöksiä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 61–75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä:

Or. fr

Tarkistus 539
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
41 artikla – 4 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden muuttaminen tai 
täydentäminen.

(b) liitteessä VII vahvistettujen 
luokitusperusteiden muuttaminen tai 
täydentäminen. Komission on ennen 
delegoitujen säädösten hyväksymistä 
kuultava asiaankuuluvia sidosryhmiä ja 
otettava huomioon niiden ehdotukset.
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Or. en

Perustelu

Täytäntöönpanosäädöksiin ja delegoituihin säädöksiin johtavan prosessin avoimuuden 
parantamiseksi komission pitäisi kuulla asiaankuuluvia sidosryhmiä ja ottaa huomioon niiden 
ehdotukset.

Tarkistus 540
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
41 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

41 a artikla
Myyntilupaa koskevat yleiset periaatteet

1. Mitään seuraavista laitteista ei saa 
saattaa unionin markkinoille, ellei 
unionin myyntilupaa ole myönnetty 
keskitetyssä menettelyssä:
– implantoitavat laitteet ja aktiiviset 
terapeuttiset laitteet, jotka on tarkoitettu 
käytettäviksi suorassa kosketuksessa 
sydämeen, 
keskusverenkiertojärjestelmään ja 
keskushermostojärjestelmään;
– selkärangassa ja lonkka-, olka- ja 
polvinivelissä käytettävät implantoitavat 
laitteet lukuun ottamatta osteosynteesissä 
käytettäviä instrumentteja ja lisälaitteita;
– kosmeettiset implantoitavat ja 
invasiiviset laitteet.
2. Mitään seuraavista laitteista ei saa 
saattaa jäsenvaltion markkinoille, ellei 
kansallinen toimivaltainen 
markkinavalvontaviranomainen ole 
myöntänyt kansallista myyntilupaa 
hajautetussa menettelyssä:
– luokan IIb laitteet lukuun ottamatta 
41 a artiklan 1 kohdassa lueteltuja 
laitteita;
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– luokan III laitteet lukuun ottamatta 
41 a artiklan 1 kohdassa lueteltuja 
laitteita.

Or. xm

Perustelu

Asetuksen johdanto-osan 42 a kappaleessa selitetyn perustelun lisäksi tätä järjestelmää 
ehdotettiin jo ranskalaisen PIP-yrityksen valmistamista viallisista silikonitäytteisistä 
rintaimplanteista annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman (2012/2621(RSP)) 
7 kohdassa: ”kehottaa komissiota siirtymään järjestelmään, jossa tietyiltä lääkinnällisten 
laitteiden luokilta edellytetään markkinointia koskevaa ennakkolupaa, joka koskisi ainakin 
luokkiin II b ja III kuuluvia lääkinnällisiä laitteita”.

Tarkistus 541
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luokkaan III luokiteltujen laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä VIII esitettyä kattavaan 
laadunvarmistukseen ja 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia. Valmistaja voi vaihtoehtoisesti 
soveltaa liitteessä IX esitettyä 
tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

Luokkaan III luokiteltujen laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä IX esitettyyn tyyppitarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia yhdessä liitteessä X esitetyn 
tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
tarkastukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan EU:n tyyppitarkastus käyttöön pakollisena menettelynä luokan III lääkinnällisten 
laitteiden vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, vahvistetaan tuotteisiin liittyvää 
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lääkinnällisten laitteiden testausta (”käytännölliset tuotteet”) koskevaa lähestymistapaa, jota 
Euroopan komissio seuraa.

Tarkistus 542
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luokkaan III luokiteltujen laitteiden –
muiden kuin yksilölliseen käyttöön 
valmistettujen laitteiden tai tutkittavien 
laitteiden – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä VIII esitettyä kattavaan 
laadunvarmistukseen ja 
suunnitteluasiakirjojen tarkastukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia. Valmistaja voi vaihtoehtoisesti 
soveltaa liitteessä IX esitettyä 
tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

Luokkaan II b ja III luokiteltujen 
laitteiden – muiden kuin yksilölliseen 
käyttöön valmistettujen laitteiden tai 
tutkittavien laitteiden – valmistajiin on 
sovellettava liitteessä VIII esitettyä 
kattavaan laadunvarmistukseen, 
prototyyppeihin ja suunnitteluasiakirjojen 
tarkastukseen perustuvaa myyntilupaa. 
Valmistaja voi vaihtoehtoisesti soveltaa 
liitteessä IX esitettyä tyyppitarkastukseen 
perustuvaa myyntilupaa yhdessä 
liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa. Jos valmistaja ei pysty 
antamaan prototyyppiä, valmistajan on 
perusteltava se asianmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 543
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Luokkaan II b luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön 
valmistettuja laitteita tai tutkittavia 
laitteita – valmistajiin on sovellettava 
liitteessä VIII esitettyä kattavaan 

Poistetaan.
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laadunvarmistukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
lukuun ottamatta sen II lukua ja 
arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti soveltaa liitteessä IX 
esitettyä tyyppitarkastukseen perustuvaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointia 
yhdessä liitteessä X esitetyn tuotteen 
vaatimustenmukaisuuden tarkastukseen 
perustuvan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kanssa.

Or. en

Tarkistus 544
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Luokkaan II a luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön 
valmistettuja laitteita tai tutkittavia laitteita 
– valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia lukuun ottamatta sen II lukua ja 
arvioitava edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti valita liitteessä II 
vahvistettujen teknisten asiakirjojen 
laatimisen yhdessä liitteessä X olevan 
A osan 7 kohdassa tai B osan 8 kohdassa 
esitetyn tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
tarkastukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

4. Luokkaan II a luokiteltujen laitteiden –
lukuun ottamatta yksilölliseen käyttöön 
valmistettuja laitteita tai tutkittavia laitteita 
– valmistajiin on sovellettava liitteessä VIII 
esitettyä kattavaan laadunvarmistukseen 
perustuvaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointia lukuun ottamatta sen II lukua ja 
arvioitava prototyyppi ja edustava otos 
suunnitteluasiakirjoista teknisten 
asiakirjojen yhteydessä. Valmistaja voi 
vaihtoehtoisesti valita liitteessä II 
vahvistettujen teknisten asiakirjojen 
laatimisen yhdessä liitteessä X olevan 
A osan 7 kohdassa tai B osan 8 kohdassa 
esitetyn tuotteen vaatimustenmukaisuuden 
tarkastukseen perustuvan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
kanssa.

Or. en
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Tarkistus 545
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 8 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8 a. Jäsenvaltiot voivat päättää 
ilmoitettujen laitosten liitteessä VII olevan 
4.4 jakson mukaisesti tekemien ennalta 
ilmoittamattomien tehdastarkastusten ja 
näytetarkastusten vähimmäistiheydestä 
ottaen huomioon riskiluokan, laitetyypin 
ja jäsenvaltion valmistajiin liittyvät 
erityistekijät. Jos tällainen päätös 
tehdään, komissio on pidettävä ajan 
tasalla.

Or. en

Tarkistus 546
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 
laitokset soveltavat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 
tavalla, komissio voi 
täytäntöönpanosäädöksin täsmentää
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 
koskevat seikat seuraavien seikkojen 
osalta:

Jotta varmistettaisiin, että ilmoitetut 
laitokset soveltavat 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä yhdenmukaisella 
tavalla, komission on 
täytäntöönpanosäädöksin täsmennettävä 
yksityiskohtaiset säännöt ja menettelyjä 
koskevat seikat seuraavien seikkojen 
osalta:

Or. en

Perustelu

Tällä tarkistuksella pyritään varmistamaan, että kaikki ilmoitetut laitokset soveltavat 
vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjä samalla johdonmukaisen korkealla tasolla.
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Tarkistus 547
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävien tuotantolaitosten tarkastusten ja 
otantatarkastusten 
vähimmäissuoritustiheys, jotka 
ilmoitettujen laitosten on tehtävä 
liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan 
mukaisesti, ottaen huomioon laitteen 
riskiluokitus ja tyyppi;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Ilman ennakkoilmoitusta tehtävien liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan mukaisten tarkastusten 
määrä on ilmoitettava selvästi, jotta voidaan tehostaa välttämättömiä tarkastuksia ja taata 
samantasoiset ja yhtä tiheästi suoritettavat ilman ennakkoilmoitusta tehtävät tarkastukset 
kaikissa jäsenvaltioissa. Siksi ilman ennakkoilmoitusta tehtäviä tarkastuksia olisi suoritettava 
vähintään kerran sertifiointisyklin aikana jokaisen valmistajan ja geneerisen laiteryhmän 
osalta. Koska tämä on erittäin tärkeä väline, ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten 
soveltamisalasta ja niitä koskevista menettelyistä olisi säädettävä itse asetuksessa eikä sitä 
täydentävissä säädöksissä, kuten täytäntöönpanosäädöksessä.

Tarkistus 548
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävien tuotantolaitosten tarkastusten ja 
otantatarkastusten 
vähimmäissuoritustiheys, jotka 
ilmoitettujen laitosten on tehtävä 
liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan 

Poistetaan.
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mukaisesti, ottaen huomioon laitteen 
riskiluokitus ja tyyppi;

Or. de

Perustelu

Liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan mukaisesti ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten 
määrä on määritettävä selvästi, jotta vahvistettaisiin tarpeellisia tarkastuksia ja taattaisiin 
ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten sama taso ja tiheys kaikissa jäsenvaltioissa. 
Näin tämän luetelmakohdan poisto on yhdenmukainen liitteessä VIII olevaan 4.4 kohtaan
ehdotetun tarkistuksen kanssa, jossa selvennetään säännöksiä.

Tarkistus 549
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 10 kohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niiden ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävien tuotantolaitosten tarkastusten ja 
otantatarkastusten 
vähimmäissuoritustiheys, jotka 
ilmoitettujen laitosten on tehtävä 
liitteessä VIII olevan 4.4 kohdan 
mukaisesti, ottaen huomioon laitteen 
riskiluokitus ja tyyppi;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 550
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–XI asetettuja 

Poistetaan.
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vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Or. cs

Tarkistus 551
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 kohta

Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–XI asetettuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 552
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 kohta
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Komission teksti Tarkistus

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–XI asetettuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

11. Siirretään komissiolle valta antaa 
88 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla muutetaan 
tai täydennetään liitteissä VIII–XI 
asetettuja vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 28–40 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 61–
75 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Or. fr

Tarkistus 553
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
42 artikla – 11 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11 a. Viraston, kansallisen toimivaltaisen 
viranomaisen tai ilmoitettujen laitosten on 
soveltuvin osin säilytettävä ja varastoiva 
yksi prototyyppi kustakin laitteesta, jonka 
ne ovat saaneet valmistajalta ja 
arvioineet, vähintään viisi vuotta 
arvioinnin päättymisen jälkeen.

Or. en

Perustelu

PIP-skandaalin kaltaisten valmistuspetosten estämiseksi ja markkinavalvonnan 
helpottamiseksi yleisemmin on tärkeää voida verrata markkinoilla olevia laitteita arvioinnissa 
käytettyyn prototyyppiin.
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Tarkistus 554
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

1. Jos vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettely edellyttää ilmoitetun 
laitoksen osallistumista, valmistaja voi 
esittää hakemuksen valitsemalleen 
ilmoitetulle laitokselle edellyttäen, että 
kyseinen laitos on ilmoitettu kyseisiä 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja laitteita varten. 
Samaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimea koskevaa hakemusta ei voi 
samanaikaisesti esittää useammalle kuin 
yhdelle ilmoitetulle laitokselle. 
Valmistajan on ilmoitettava sen 
jäsenvaltion toimivaltaiselle kansalliselle 
viranomaiselle, jossa sen toimipaikka on, 
valitsemansa ilmoitetun laitoksen nimi.

Or. fr

Tarkistus 555
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Ilmoitetun laitoksen on tiedotettava 
muille ilmoitetuille laitoksille 
valmistajasta, joka vetää pois 
hakemuksensa ennen kuin ilmoitettu laitos 
on tehnyt päätöksen 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista.

2. Ilmoitetun laitoksen on tiedotettava 
muille ilmoitetuille laitoksille 
valmistajasta, joka vetää pois 
hakemuksensa ennen kuin ilmoitettu laitos 
on tehnyt päätöksen 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnista. 
Lisäksi se tiedottaa sitä välittömästi 
kaikille toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.
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Or. fr

Tarkistus 556
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
43 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Arvioinnista vastaavan ilmoitetun 
laitoksen on kaikissa 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointivaiheissa tehtävä valmistajan 
tuotantopaikkaan vähintään yksi 
tarkastus ilman ennakkoilmoitusta ennen 
vaatimustenmukaisuuspäätöksen 
tekemistä. Ilman ennakkoilmoitusta 
tehtävästä tarkastuksesta ei saa missään 
vaiheessa ilmoittaa tarkastuksen 
päivämääriä tai kellonaikoja. 
Tarkastuksen tulokset ilmoitetaan 
kyseessä olevan jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle.

Or. fr

Tarkistus 557
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 558
Milan Cabrnoch



AM\936127FI.doc 65/96 PE510.766v01-00

FI

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. cs

Tarkistus 559
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Ehdotettu menettely viivyttää pääsyä markkinoille ja lisää lääkinnällisten laitteiden 
valmistajan oikeusvarmuutta, mutta ei lisää potilasturvallisuutta.

Tarkistus 560
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 561
Anja Weisgerber

Ehdotus asetukseksi
44 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. de

Perustelu

Jotta lääkinnällisten laitteiden turvallisuutta voitaisiin lisätä, etenkin ilmoitettujen laitosten 
vahvistaminen on välttämätöntä. Tarkastelumenettelyyn liittyy vaara, että uudet, erittäin 
innovatiiviset lääkinnälliset laitteet ovat potilaan käytettävissä vasta huomattavalla viiveellä.

Tarkistus 562
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

The proposal counteracts with the basic principles of the CE marking of products, in which 
the manufacturer is responsible for ensuring that the product meets the applicable 
requirements and is properly CE marked. Article 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.

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

Tarkistus 563
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
44 artikla
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Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Komission ehdottama prosessi johtaa viivästyksiin, päällekkäisyyksiin ja lisäkustannuksiin 
ilman näyttöä siitä, että sillä voitaisiin tarjota lisätakeita potilaille. Sen sijaan olisi 
keskityttävä parantamaan ilmoitettujen laitosten ja niiden tekemien arviointien laatua.

Tarkistus 564
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
44 artikla

Komission teksti Tarkistus

[...] Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tällainen valvontamekanismi johtaisi arviointien pitkittymiseen ja kustannusten kasvuun 
ilman vastaavia hyötyjä. Tällä menettelyllä ei paranneta potilasturvallisuuden tasoa, ja se 
haittaisi myös pk-yrityksiä, jotka eivät pystyisi kehittämään uusia innovatiivisia tuotteita.

Tarkistus 565
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 
arviointien tarkastelumenettely

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän toteuttama 
tieteellinen arviointi

Or. en
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Perustelu

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.

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

Tarkistus 566
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Tiettyjen vaatimustenmukaisuuden 
arviointien tarkastelumenettely

Komissiolle ja koordinointiryhmälle 
toimitettavat tiedot lääkinnällisten 
laitteiden tietyistä 
vaatimustenmukaisuuden arvioinneista

Or. fr

Tarkistus 567
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 19.3 kohdassa 

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
implantoitavia laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 19.3 kohdassa 
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tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 
26 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
kliinistä suorituskykyä koskevasta 
tiivistelmästä. Ilmoitetun laitoksen on 
ilmoituksessa mainittava arvio 
päivämäärästä, johon mennessä 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
määrä saattaa päätökseen. Komissio 
toimittaa viipymättä ilmoituksen ja sen 
liitteenä olevat asiakirjat lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle.

tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 
26 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
kliinistä suorituskykyä koskevasta 
tiivistelmästä. Ilmoitetun laitoksen on 
ilmoituksessa mainittava arvio 
päivämäärästä, johon mennessä 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
määrä saattaa päätökseen. Komissio 
toimittaa viipymättä ilmoituksen ja sen 
liitteenä olevat asiakirjat lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle.

Or. fr

Tarkistus 568
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista.
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

1. Luokkaan III luokiteltujen 
implantoitavien laitteiden osalta 
ilmoitetun laitoksen on ennen 
vaatimustenmukaisuustodistuksen 
myöntämistä pyydettävä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmää 
toteuttamaan tieteellisen arvioinnin 
kliinisestä arvioinnista ja markkinoille 
saattamisen jälkeisestä kliinisestä 
seurannasta.

Or. en
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Tarkistus 569
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

(-1) Luokan III laitteet arvioi yksinomaan 
asiaankuuluva ilmoitettu laitos, joka on 
ilmoitettu kyseisen luokan III laitteiden 
luokan tai ryhmän alalla.

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 19.3 kohdassa 
tarkoitetuista käyttöohjeista ja luonnos 
26 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
kliinistä suorituskykyä koskevasta 
tiivistelmästä. Ilmoitetun laitoksen on 
ilmoituksessa mainittava arvio 
päivämäärästä, johon mennessä 
vaatimustenmukaisuuden arviointi on 
määrä saattaa päätökseen. Komissio 
toimittaa viipymättä ilmoituksen ja sen 
liitteenä olevat asiakirjat lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle.

1. Ilmoitettujen laitosten on tiedotettava
komissiolle kaikista luokkaan III 
luokiteltuja laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista, mukaan lukien 
hakemukset, jotka on myöhemmin 
peruttu. 

Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 19.3 kohdassa 
tarkoitetuista käyttöohjeista, luonnos 
26 artiklassa tarkoitetusta turvallisuutta ja 
kliinistä suorituskykyä koskevasta 
tiivistelmästä ja koordinointiryhmän 
80 artiklan ensimmäisen kohdan 
g alakohdan mukaisesti laatimasta 
luettelosta valmistajan kliinisen 
arviointiraportin tarkistukseen valitun 
kliinisen asiantuntijan nimi.
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
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mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen.

Komissio toimittaa viipymättä 
hakemusilmoituksen ja sen liitteenä olevat 
asiakirjat lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

1 a. Koordinointiryhmä voi pyytää 
ilmoitettua laitosta toimittamaan 
valmistajalle täyden kliinisen 
arviointiraportin ja markkinoille 
saattamisen jälkeisen kliinisen 
seurantasuunnitelman ja kliinisen 
asiantuntijan raportin. Tasapuolisen 
kohtelun periaate on otettava 
asianmukaisesti huomioon valittaessa 
tapausta, jonka osalta tiivistelmän 
toimittamista pyydetään.
1 b. Koordinointiryhmä voi toimittaa 
huomautuksensa valmistajan 
markkinoille saattamisen jälkeisestä 
kliinisestä seurantasuunnitelmasta.
Jos koordinointiryhmä toimittaa edellä 
mainitut huomautukset, valmistajan on 
vastattava koordinointiryhmälle 30 päivän 
kuluessa.
1 c. Komissio saattaa tiivistelmän
3 kohdan mukaisesti esitetyistä 
huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.
1 d. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.

Or. en

Tarkistus 570
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista.
Ilmoituksen mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksessa 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

1. Valmistajan on tehtävä luokkaan III 
kuuluvien lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointi 
jäsenvaltioiden valvonnassa. Valmistajan 
on esitettävä todisteet markkinoille 
saatettavan uuden laitteen 
lääketieteellisistä ja sosioekonomisista 
eduista. Sen on lisäksi esitettävä todisteet 
sen luotettavuudesta ja vaarattomuudesta. 
Tämä on osoitettava tieteellisesti ja 
puolueettomasti.

Or. fr

Tarkistus 571
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Rajoittamatta 44 artiklan 1 kohdan 
1 alakohdan soveltamista, tätä vaatimusta 
ei sovelleta laitteisiin, joista on julkaistu 6 
ja 7 artiklassa tarkoitetut kliinistä 
arviointia ja markkinoille saattamisen 
jälkeistä kliinistä seurantaa koskevat 
eritelmät, ja laitteisiin, joita koskevilla 
sertifiointihakemuksilla on tarkoitus 
ainoastaan täydentää tai uusia olemassa 
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olevia todistuksia.

Or. en

Tarkistus 572
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

Poistetaan.

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

Or. fr

Tarkistus 573
Corinne Lepage
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Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 
päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

Poistetaan.

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

Or. fr

Tarkistus 574
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 20 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
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vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä tai 
komission ehdotuksesta päätettävä tällaisen 
pyynnön esittämisestä 78 artiklan 
4 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on pyynnössään 
esitettävä tieteellisesti pätevä terveyteen 
liittyvä syy sille, että se on päättänyt 
pyytää alustavan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tiivistelmän toimittamista tietyn 
tapauksen osalta. Tasapuolisen kohtelun 
periaate on otettava asianmukaisesti 
huomioon valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä tai 
komission ehdotuksesta päätettävä tällaisen 
pyynnön esittämisestä 78 artiklan 
4 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on pyynnössään 
esitettävä tieteellisesti pätevä terveyteen 
liittyvä syy sille, että se on päättänyt 
pyytää alustavan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tiivistelmän toimittamista tietyn 
tapauksen osalta. Tasapuolisen kohtelun 
periaate on otettava asianmukaisesti 
huomioon valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

Or. fr

Tarkistus 575
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä 
tai komission ehdotuksesta päätettävä 
tällaisen pyynnön esittämisestä 
78 artiklan 4 kohdassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
pyynnössään esitettävä tieteellisesti pätevä 
terveyteen liittyvä syy sille, että se on 

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on ilmoitettava 
tieteellisen arviointinsa tulokset 
viimeistään 45 päivän kuluttua liitteessä 
XIII olevassa A osassa tarkoitetun 
kliinisen arviointikertomuksen 
toimittamisesta, mukaan luettuna 
liitteessä XIV tarkoitettujen kliinisten 
tutkimusten tulokset, liitteessä XIII 
olevassa B osassa tarkoitettu markkinoille 
saattamisen jälkeinen kliininen seuranta, 
liitteessä I olevassa 19.3 kohdassa 
tarkoitettu luonnos käyttöohjeista ja 
26 artiklassa tarkoitettu luonnos 
turvallisuutta ja kliinistä suorituskykyä 
koskevasta tiivistelmästä sekä liitteeseen 
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päättänyt pyytää alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamista tietyn tapauksen 
osalta. Tasapuolisen kohtelun periaate on 
otettava asianmukaisesti huomioon 
valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

XIII liittyvät tekniset asiakirjat. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi edellä mainittuna 
aikana ja viimeistään 45 päivän kuluttua 
kyseisten asiakirjojen toimittamisesta 
pyytää tieteelliseen arviointiin tarvittavia 
lisätietoja. Edellä mainittua 45 päivän 
määräaikaa pidennetään pyydettyjen 
lisätietojen toimittamiseen kuluneella 
ajalla. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmin 
esittämät pyynnöt saada lisätietoja eivät 
pidennä aikaa, jonka kuluessa 
koordinointiryhmän on toteutettava 
tieteellinen arviointi.

Or. en

Tarkistus 576
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä tai 
komission ehdotuksesta päätettävä tällaisen 
pyynnön esittämisestä 78 artiklan 
4 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on pyynnössään 
esitettävä tieteellisesti pätevä terveyteen 
liittyvä syy sille, että se on päättänyt 
pyytää alustavan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tiivistelmän toimittamista tietyn 
tapauksen osalta. Tasapuolisen kohtelun 
periaate on otettava asianmukaisesti 

Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi 28 päivän kuluessa 
1 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
vastaanottamisesta pyytää ilmoitettua 
laitosta toimittamaan tiivistelmän 
alustavasta vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista ennen todistuksen antamista. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on yhden jäsenensä tai 
komission ehdotuksesta päätettävä tällaisen 
pyynnön esittämisestä 78 artiklan 
4 kohdassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on pyynnössään 
esitettävä tieteellisesti pätevä terveyteen 
liittyvä syy sille, että se on päättänyt 
pyytää alustavan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin tiivistelmän toimittamista tietyn 
tapauksen osalta seuraavasta luettelosta: 
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huomioon valittaessa tapausta, jonka osalta 
tiivistelmän toimittamista pyydetään.

(a) hyöty-riskisuhteen valvonta kyseessä 
olevan tuoteluokan osalta
(b) sellaisten tietojen kerääminen, joiden 
nojalla voidaan kehittää yhteisiä teknisiä 
eritelmiä, tai Euroopan komission 
kehotus laatia yhdenmukaistettuja 
standardeja kyseessä olevalle 
tuoteluokalle
(c) ilmoitettujen laitosten ja muiden 
ilmoitettujen elinten tarvittavan 
pätevyyden tai tarvittavan koulutuksen 
arviointi kyseessä olevan tuoteluokan 
osalta
d) vaikutus suunnitellun ilmoitetun 
laitoksen valvontatoimiin
(e) vaikutus suunniteltuihin 
markkinavalvontatoimiin
(f) kliinisten asiantuntijoiden luettelon 
jatkuva tarkastus
(g) suunnitellut julkiset 
tiedotuskampanjat.
Tasapuolisen kohtelun periaate on otettava 
asianmukaisesti huomioon valittaessa 
tapausta, jonka osalta tiivistelmän 
toimittamista pyydetään.

Or. en

Tarkistus 577
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

Poistetaan.
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Or. en

Tarkistus 578
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetun laitoksen on viiden päivän 
kuluessa pyynnön vastaanottamisesta 
tiedotettava siitä valmistajalle.

Ilmoitetun laitoksen on välittömästi
pyynnön vastaanottamisesta tiedotettava 
siitä valmistajalle.

Or. en

Tarkistus 579
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 

Poistetaan.



AM\936127FI.doc 79/96 PE510.766v01-00

FI

saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

Or. fr

Tarkistus 580
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

Poistetaan.

Or. fr
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Tarkistus 581
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta. 
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka tieteellisesti 
pätevin perustein ovat tarpeen ilmoitetun 
laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi antaa myönteisen 
tai kielteisen lausunnon alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 40 päivän
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta Jos 
40 päivän kuluessa ei anneta lausuntoa, 
sen katsotaan olevan myönteinen.
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 20 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka tieteellisesti 
pätevin perustein ovat tarpeen ilmoitetun 
laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

Or. fr

Tarkistus 582
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi esittää 
huomautuksia alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmästä viimeistään 60 päivän 
kuluttua tiivistelmän toimittamisesta.
Kyseisen ajanjakson kuluessa ja 
viimeistään 30 päivän kuluttua 
toimittamisesta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi pyytää sellaisten 
lisätietojen toimittamista, jotka 
tieteellisesti pätevin perustein ovat tarpeen 
ilmoitetun laitoksen tekemän alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
analysoinnissa. Tässä yhteydessä voidaan 
pyytää näytteitä tai tehdä käynti 
valmistajan toimitiloihin. Tämän 
alakohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettu huomautusten esittämiseen 
varattu ajanjakso keskeytetään siihen 
saakka, kun pyydetyt lisätiedot on 
toimitettu. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän myöhemmät 
lisätietopyynnöt eivät keskeytä 
huomautusten esittämiseen varattua 
ajanjaksoa.

3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tieteellinen arviointi 
perustuu 80 a artiklassa tarkoitetun 
neuvoa-antavan tieteellisen lautakunnan 
suorittamaan asianomaisten asiakirjojen 
arviointiin. Mikäli valmistaja on pyytänyt 
82 a artiklassa tarkoitetun menettelyn 
mukaista tieteellistä lausuntoa 
asianomaisesta laitteesta, on kyseisen 
menettelyn tulokset toimitettava yhdessä 
ilmoituksen kanssa tai heti kun menettely 
on saatu päätökseen. Lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmä ja komissio 
ottavat tieteellisen lausunnon 
asianmukaisesti huomioon tämän artiklan 
täytäntöönpanon yhteydessä.

Or. en

Tarkistus 583
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon. 
Sen on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 

Poistetaan.
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asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

Or. fr

Tarkistus 584
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki
3 kohdan mukaisesti saadut huomautukset 
asianmukaisesti huomioon. Sen on 
toimitettava komissiolle selvitys siitä, 
kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

4. Ilmoitetun laitoksen lopullinen päätös 
vaatimustenmukaisuudesta on alisteinen 
3 kohdan mukaisesti annetulle 
lausunnolle. Ilmoitettu laitos voi laatia 
lausunnosta huomautuksia komissiolle, 
joka toimittaa nämä tiedot viipymättä 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

Jos 3 kohdan mukaisesti annettu lausunto 
on kielteinen, ja sen jälkeen, kun 
ilmoitettu laitos on välittömästi 
ilmoittanut siitä valmistajalle, ilmoitetulla 
laitoksella on lausunnon 
vastaanottamisesta 15 päivää aikaa pyytää 
uutta tutkimusta.
Uudelleentutkimuspyynnön 
vastaanottamista seuraavan 30 päivän 
aikana koordinointiryhmä lähettää 
ilmoitetulle laitokselle lopullisen 
lausunnon. Lopulliseen lausuntoon 
liitetään selvitys, jossa selitetään sen 
johtopäätösten perustana olevat syyt.
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Jos 3 kohdan mukaisesti annettu lausunto 
on myönteinen, ilmoitettu laitos voi 
aloittaa todistusmenettelyn. Mikäli 
myönteisessä lausunnossa kuitenkin 
asetetaan ehdoksi tiettyjen toimenpiteiden 
soveltaminen (kuten markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman mukauttaminen 
tai sertifiointi tiettyyn määräaikaan 
mennessä), ilmoitetun laitoksen on 
myönnettävä 
vaatimustenmukaisuustodistus ainoastaan 
sillä ehdolla, että kyseiset toimenpiteet 
toteutetaan.

Or. fr

Tarkistus 585
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetun laitoksen on otettava kaikki 
3 kohdan mukaisesti saadut 
huomautukset asianmukaisesti huomioon. 
Sen on toimitettava komissiolle selvitys 
siitä, kuinka huomautukset on otettu 
huomioon, mukaan luettuina 
asianmukaiset perustelut saatujen 
huomautusten huomiotta jättämiselle, 
sekä kyseistä vaatimustenmukaisuuden 
arviointia koskeva lopullinen 
päätöksensä. Komissio toimittaa nämä 
tiedot viipymättä lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.

4. Mikäli tieteellisessä lausunnossa 
esitetty kanta on myönteinen, voi 
ilmoitettu laitos viedä sertifioinnin 
päätökseen. Mikäli myönteisessä 
tieteellisessä lausunnossa kuitenkin 
asetetaan ehdoksi tiettyjen toimenpiteiden 
soveltaminen (kuten markkinoille 
saattamisen jälkeistä kliinistä seurantaa 
koskevan suunnitelman mukauttaminen, 
sertifiointi tiettyyn määräaikaan 
mennessä), ilmoitetun laitoksen on 
myönnettävä 
vaatimustenmukaisuustodistus ainoastaan 
sillä ehdolla, että kyseiset toimenpiteet 
toteutetaan.

Or. en
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Tarkistus 586
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 4 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Mikäli tieteellisessä lausunnossa esitetty 
kanta on kielteinen, ilmoitettu laitos ei 
myönnä vaatimustenmukaisuustodistusta. 
Ilmoitettu laitos voi kuitenkin toimittaa 
uusia tietoja vastauksena lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän 
tieteelliseen arviointiin sisältyvään 
selitykseen.
Komissio järjestää valmistajan pyynnöstä 
kuulemisen, jonka yhteydessä on 
mahdollista keskustella kielteisen 
tieteellisen lausunnon tieteellisistä 
perusteista sekä mahdollisista toimista, 
joita valmistaja voi toteuttaa, tai tiedoista, 
joita se voi toimittaa, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän 
huolenaiheiden hälventämiseksi.

Or. en

Tarkistus 587
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai -
ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena potilasturvallisuuden 
ja kansanterveyden suojelun kannalta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – 1 kohdassa tarkoitettuja 
laitteita lukuun ottamatta – erityisiä 
laitteita, laiteluokkia tai -ryhmiä, joihin 1–
4 kohtaa sovelletaan tietyn ennalta 
määrätyn ajan, jos tätä pidetään 
tarpeellisena potilasturvallisuuden ja 
kansanterveyden suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
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noudattaen. tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 588
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai -
ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä
pidetään tarpeellisena potilasturvallisuuden 
ja kansanterveyden suojelun kannalta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen 
versioon.)

Or. en

Tarkistus 589
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai 
-ryhmiä, joihin 1–4 kohtaa sovelletaan 
tietyn ennalta määrätyn ajan, jos tätä 
pidetään tarpeellisena potilasturvallisuuden 
ja kansanterveyden suojelun kannalta. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 

Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
määritellä – luokan III laitteita lukuun 
ottamatta – erityisiä laiteluokkia tai 
-ryhmiä, joihin 1 kohtaa sovelletaan tietyn 
ennalta määrätyn ajan, jos tätä pidetään 
tarpeellisena potilasturvallisuuden ja 
kansanterveyden suojelun kannalta. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.
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noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 590
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) laitteen uutuus tai laitteen perustana 
olevan teknologian uutuus ja tästä 
johtuvat huomattavat kliiniset tai 
kansanterveyteen kohdistuvat vaikutukset;

(a) teknologinen uutuus tai uusi 
terapeuttinen käyttö, jolla voi olla
huomattavia kliinisiä tai kansanterveyteen 
kohdistuvia vaikutuksia;

Or. en

Tarkistus 591
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

6. Komissio saattaa 3 kohdan mukaisesti 
annetut lausunnot ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tulokset yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

Or. fr

Tarkistus 592
Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai liikesalaisuuksina pidettäviä tietoja.

6. Komissio saattaa tiivistelmän 3 kohdan 
mukaisesti esitetyistä huomautuksista ja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista yleisön 
saataville. Se ei saa ilmaista henkilötietoja 
tai teollisuussalaisuuksina pidettäviä 
tietoja.

Or. fr

Tarkistus 593
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin ilmoitettujen laitosten ja 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.

7. Komissio perustaa teknisen 
infrastruktuurin komission, ilmoitettujen 
laitosten ja lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän välistä sähköistä 
tiedonvaihtoa varten.

Or. fr

Tarkistus 594
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 

Poistetaan.
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Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. fr

Tarkistus 595
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
44 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat, joita 
sovelletaan alustavan 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
tiivistelmän toimittamiseen ja 
analysointiin 2 ja 3 kohdan mukaisesti. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

8. Komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
hyväksyä tämän artiklan soveltamista 
koskevat yksityiskohtaiset säännöt ja 
menettelyjä koskevat seikat. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Tarkistus 596
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Ilmoitettujen laitosten valvonta ja 
ilmoitetuista laitoksista vastaavien 

kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
vertaisarvioinnin valvonta

1. Koordinointiryhmän on taattava
(a) ilmoitettujen laitosten alustavan 
arvioinnin, hyväksynnän, ilmoittamisen ja 
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valvonnan yhdenmukaistaminen;
(b) luokan III alalla ilmoitettujen 
laitosten ja niiden arviointien jatkuvan 
laadun ja asiantuntemuksen valvonta;
(c) ilmoitetuista laitoksista vastaavien 
kansallisten toimivaltaisten viranomaisten 
ilmoitus- ja valvontatoimet 28 artiklan 
8 kohdassa tarkoitetun vertaisarvioinnin 
avulla.
2. Edellä 1 kohdan a alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
koordinointiryhmän on taattava 
seuraavat:
(a) Sillä on oltava käytössään riittävästi 
asiantuntevaa henkilöstöä, joka on pätevä 
arvioimaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia ja ilmoitettuja laitoksia. 
Vähintään kaksi kyseisistä 
asiantuntijoista ja komission edustaja 
osallistuvat yhteisiin arviointiryhmiin 
arvioidakseen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksia 32 artiklan 3 kohdan 
mukaisesti ja ilmoitettuja laitoksia 
35 artiklan 4 kohdan mukaisesti.
b) Se tarkastaa yhteisen arviointiryhmän 
arviointiraportista ja 
ilmoitusluonnoksesta 32 artiklan 
6 kohdan mukaisesti antaman lausunnon 
ja päättää myönteisestä tai kielteisestä 
suosituksesta. Tämä suositus toimitetaan 
komissiolle ja ilmoitetuista laitoksista 
vastaavalle kansalliselle viranomaiselle.
(c) Se laatii asiantuntijoilleen 
yksityiskohtaiset pätevyysvaatimukset 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 
arviointia varten.
(d) Se laatii ilmoitetuille laitoksille ja 
arvioinneille ja ilmoitettujen laitosten 
suorittamille tehtäville yksityiskohtaiset 
yhdenmukaistetut säännöt, joita on 
sovellettava ja valvottava osana 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ensimmäistä arviointia 
ja niiden ilmoitusten valvontaa 
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ilmoitettuina laitoksina. Nämä säännöt 
kattavat
i. arvioinnin ja ilmoittamisen edellytykset 
ilmoitettuna laitoksena, mukaan lukien 
sen organisaatio, 
laadunhallintajärjestelmät ja prosessit;
ii. tarvittavia resursseja koskevat 
vaatimukset, mukaan lukien pätevyys ja 
koulutus;
iii. luokan III ilmoitettujen laitosten 
auditoijia ja teknisiä arvioijia koskevat 
erityisvaatimukset;
iv. testilaboratorioita koskevat 
erityisvaatimukset, mukaan lukien 
alihankkijat;
v. erityiset pätevyysvaatimukset 
sterilointiprosessien, biosopeutuvuuden, 
lääkkeitä ja ihmis- ja eläinperäisiä 
kudoksia ja soluja sisältävien laitteiden ja 
kliinisen arvioinnin alalla;
vi. riippumattomuutta, puolueettomuutta 
ja luottamuksellisuutta koskevat 
vaatimukset;
vii. yksityiskohtaiset säännöt ilmoitettujen 
laitosten tekemille valmistajien ja muiden 
talouden toimijoiden ensimmäisille 
arvioinneille ja valvonta-arvioinneille 
sekä erityiset ja soveltuvat säännökset 
luokan III laitteiden ja uutuuslaitteiden 
arvioinneille;
viii. tiheys ilmoitetun laitoksen tekemille 
valmistajien valvonta-arvioinneille, jotka 
tehdään säännöllisesti ja vähintään 
vuosittain luokan III lääkinnällisten 
laitteiden valmistajien osalta;
ix. valvonta-arviointien soveltamisala, 
mukaan lukien vaatimus tehdä itse 
paikalla arviointeja, jotka kattavat 
laadunhallintajärjestelmien arvioinnit, 
mukaan lukien vaaratilanteet, 
tyyppitarkastusten pätevyyden tarkistus ja 
suunnitteluasiakirjojen 
tarkastustodistukset, kliiniset arvioinnit ja 
markkinoille saattamisen jälkeiset 
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valvontasuunnitelmat;
x. valvonta-arviointeja koskevat säännöt 
ja perusteet; kohtuullisen epäilyn vuoksi 
kyseiset tarkastukset tehdään ensisijaisesti 
ilman ennakkoilmoitusta;
xi. ilmoitusten rajoittamista tai perumista 
koskevat säännöt;
xii. sovittelumenettelyjä koskevat säännöt, 
mikäli ensimmäisen arvioinnin 
kielteisestä suosituksesta tai ilmoituksen 
rajoittamisesta tai perumisesta on 
erimielisyyttä.
3. Edellä 1 kohdan b alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
kolme vuotta ilmoitetun laitoksen 
ilmoittamisen jälkeen ja sen jälkeen joka 
kolmas vuosi koordinointiryhmä ja 
32 artiklan 3 ja 4 kohdassa kuvatun 
menettelyn mukaisesti nimetty yhteinen 
arviointiryhmä tekevät arvioinnin 
määrittääkseen, täyttääkö ilmoitettu laitos 
edelleen liitteessä VI esitetyt vaatimukset. 
Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmä voi komission tai 
jäsenvaltion pyynnöstä käynnistää tässä 
kohdassa kuvatun arviointiprosessin 
milloin tahansa, kun on aihetta epäillä, 
täyttääkö ilmoitettu laitos edelleen 
liitteessä VI asetetut vaatimukset. 
Luokan III laitteiden alalla ilmoitettujen 
laitosten osalta kyseinen arviointi tehdään 
joka vuosi, ja se sisältää muun muassa 
ilmoitetun laitoksen 
suunnitteluasiakirjojen näytteiden 
tarkistusta koskevan katsauksen, jossa 
tarkistetaan jatkuva laatu ja pätevyys 
arvioida luokan III lääkinnällisiä laitteita.
4. Edellä 1 kohdan c alakohdassa 
tarkoitetun tavoitteen saavuttamiseksi 
koordinointiryhmä laatii yksityiskohtaiset 
säännöt ilmoitetuista laitoksista 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
28 artiklan 8 kohdassa tarkoitetulle 
vertaisarvioinnille. Näitä sääntöjä on 
ehdottomasti sovellettava kaikkiin 
vertaisarviointeihin, jotka tehdään joka 
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toinen vuosi ilmoitetuista laitoksista 
vastaavien kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten kanssa 28 artiklan 
8 kohdassa edellytetyn vertaisarviointeja 
koskevan vuotuisen suunnitelman 
mukaisesti.
5. Koordinointiryhmän jäsenet sekä 
vähintään yksi komission edustaja 
osallistuvat ilmoitetuista laitoksista 
vastaavien kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten 28 artiklan 8 kohdassa 
tarkoitettuihin vertaisarviointeihin.
6. Koordinointiryhmä laatii 
yksityiskohtaiset vaatimukset 
auditointiasiantuntijoidensa 
kelpoisuudesta osallistua 28 artiklan 
8 kohdassa tarkoitettuihin 
vertaisarviointeihin.

Or. en

Tarkistus 597
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Ilmoittaminen ennen markkinoille 

saattamista
1. Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
komissiolle luokkaan III luokiteltuja 
laitteita koskevista 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointihakemuksista lukuun ottamatta 
hakemuksia, jotka koskevat nykyisten 
todistusten täydentämistä tai uusimista. 
Ilmoitusten mukana on toimitettava 
luonnos liitteessä I olevassa 
19.3 kohdassa tarkoitetuista 
käyttöohjeista ja luonnos 26 artiklassa 
tarkoitetusta turvallisuutta ja kliinistä 
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suorituskykyä koskevasta tiivistelmästä. 
Ilmoitetun laitoksen on ilmoituksissaan 
mainittava arvio päivämäärästä, johon 
mennessä vaatimustenmukaisuuden 
arviointi on määrä saattaa päätökseen. 
Komissio toimittaa viipymättä ilmoituksen 
ja sen liitteenä olevat asiakirjat 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmälle.
2. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat 1 kohdan 
mukaisesti ennen markkinoille 
saattamista ilmoitettavien laitteiden 
käyttötarkoituksen laajentamista.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen 44 artiklan 1 kohdan ja 5 kohdan 1 alakohdan mukainen ilmoittaminen 
ennen markkinoille saattamista olisi säilytettävä uudessa artiklassa, jotta komissio voi saada 
markkinatietoa ja toteuttaa markkinavalvontaa.

Tarkistus 598
Thomas Ulmer, Richard Seeber

Ehdotus asetukseksi
44 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

44 a artikla
Ilmoitettujen laitosten ja toimivaltaisten 

kansallisten viranomaisten 
valvontamenettely

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on varmistettava
ilmoitettujen laitosten pätevyyden, 
ilmoittamisen ja valvonnan ensimmäisen 
arvion standardointi sekä toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten ilmoitusten 
lähentäminen ja valvontatoimet.
2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on otettava käyttöön 
selvät vertaisarviointisäännöt 
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toimivaltaisia kansallisia viranomaisia 
varten 28 artiklan 8 kohdan mukaisesti, 
jotta saavutettaisiin edellä 1 kohdassa 
mainitut tavoitteet toimivaltaisten 
kansallisten viranomaisten 
standardoimiseksi. Kyseisten sääntöjen on 
oltava pakolliset kaikissa 
vertaisarvioinneissa, jotka toimivaltaisten 
viranomaisten on toteutettava 28 artiklan 
8 kohdassa säädetyn vuotuisen 
suunnitelman mukaisesti. 
3. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on osallistuttava 
kyseiseen toimivaltaisten kansallisten 
viranomaisten vertaisarviointiin 
28 artiklan 8 kohdan mukaisesti.
4. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on asetettava 
28 artiklan 8 kohdan mukaisesti 
toteutettavaan vertaisarviointiin 
osallistuville auditoinnin asiantuntijoille 
yksityiskohtaiset vaatimukset. 
5. Jotta saavutettaisiin edellä 1 kohdassa 
mainitut tavoitteet, ilmoitettujen laitosten 
standardoiminen, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmässä olisi 
oltava vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 
asiantuntijoita. Vähintään kahden 
asiantuntijan olisi kuuluttava 32 artiklan 
3 kohdassa mainittujen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja 35 artiklan 
4 kohdassa mainittujen ilmoitettujen 
laitosten yhteiseen arviointiryhmään.
6. Jotta saavutettaisiin edellä 1 kohdassa 
mainitut tavoitteet, ilmoitettujen laitosten 
standardoiminen, lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän on 
esitettävä vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 
asiantuntijoille yksityiskohtaiset 
pätevyysvaatimukset.
7. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on tarkistettava 
arviointikertomusta ja ilmoitusluonnosta 
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koskeva yhteisten arviointiryhmän 
lausunto 32 artiklan 6 kohdan mukaisesti 
ja tehtävä päätös myönteisen tai kielteisen 
suosituksen antamisesta. Kyseinen 
suositus on toimitettava komissiolle ja 
toimivaltaisille kansallisille 
viranomaisille.
8. Lisätoimenpiteenä edellä 1 kohdassa 
mainitun tavoitteen saavuttamiseksi 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on laadittava 
velvoittavia ja yksityiskohtaisia sääntöjä, 
joita sovelletaan 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten ja ilmoitettujen laitosten 
arviointiin.
Näissä säännöissä on oltava mukana
(a) ilmoitettuja laitoksia koskevan 
arvioinnin ja ilmoituksen edellytyksiin 
sisältyvät:
– niiden organisaatioon, laatuun ja 
johtamisjärjestelmään liittyvät 
vaatimukset
– tarvittaviin resursseihin, pätevyys ja 
ammattikoulutus mukaan lukien, liittyvät 
vaatimukset
– ilmoitettujen laitosten tarkastajia ja 
teknisiä asiantuntijoita koskevat 
erityisvaatimukset
– laboratorioita ja alihankkijoita koskevat 
erityisvaatimukset
– riippumattomuutta, tasapuolisuutta ja 
hienovaraisuutta koskevat vaatimukset
(b) yksityiskohtaiset säännöt ensimmäisiä 
arviointeja ja valvonnan yhteydessä 
suoritettavaa arviointia varten:
– valvonnan yhteydessä suoritettavat 
arvioinnit on toteutettava säännöllisesti, 
vähintään kerran vuodessa
– valvonnan yhteydessä suoritettavat 
arvioinnit on toteutettava paikan päällä, 
ja laadunhallintatodistusten, 
tyyppitarkastusten ja 
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suunnitteludokumentaation 
(suunnitteluaineisto) arviointiin on 
sisällytettävä kliiniset tarkastukset ja 
markkinoille saattamisen jälkeinen 
markkinointivalvonta; erityisesti on 
keskityttävä luokan III tuotteisiin ja 
uusiin tuotteisiin,
(c) perusteltujen epäilyjen nojalla
valvonnan yhteydessä suoritettavien 
arviointien säännöt ja perusteet; kyseiset 
arvioinnit on toteutettava pääasiassa 
ilmoittamatta;
(d) ilmoitusten rajoittamista ja 
peruuttamista koskevat säännöt;
(e) välimiesmenettelyn säännöt niitä 
tapauksia varten, joissa ei olla 
yksimielisiä alkuperäisen arvioinnin 
kielteisestä suosituksesta tai ilmoituksen 
rajoittamisesta tai peruuttamisesta.

Or. de


