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Muudatusettepanek 599
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – punkt 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

198. Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja 
X lisa kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud selle liikmesriigi määratud 
keeles, kus teavitatud asutus on 
registreeritud, kui keelt ei ole kindlaks 
määratud, siis mõnes muus teavitatud 
asutusele vastuvõetavas ELi ametlikus 
keeles. Sertifikaadis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud XII lisas.

1. Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja X 
lisa kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud teavitatud asutusele 
vastuvõetavas ELi ametlikus keeles. 
Sertifikaadis esitatavad miinimumandmed 
on ette nähtud XII lisas.

Or. cs

Muudatusettepanek 600
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

198. Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja 
X lisa kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud selle liikmesriigi määratud 
keeles, kus teavitatud asutus on 
registreeritud, kui keelt ei ole kindlaks 
määratud, siis mõnes muus teavitatud 
asutusele vastuvõetavas ELi ametlikus 
keeles. Sertifikaadis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud XII lisas.

1. Hindamise eest vastutav teavitatud 
asutus peab enne igasuguse sertifikaadi 
väljastamist võtma juhul, kui need on 
olemas, arvesse käesoleva määruse 
artikli 59 lõikes 4 osutatud kliinilise 
uuringu aruandes sisalduvaid tulemusi.
Teavitatud asutuste poolt VIII, IX ja X lisa 
kohaselt väljastatud sertifikaadid on 
koostatud selle liikmesriigi määratud 
keeles, kus teavitatud asutus on 
registreeritud, kui keelt ei ole kindlaks 
määratud, siis mõnes muus teavitatud 
asutusele vastuvõetavas ELi ametlikus 
keeles. Sertifikaadis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud XII lisas.
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Or. fr

Muudatusettepanek 601
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Vastavussertifikaatide kehtivusajal 
peab asjaomane teavitatud asutus tegema 
vähemalt kord aastas ja ette teatamata 
kontrollkäigu selle meditsiiniseadme 
tootmiskohta, mille hindamise eest ta 
vastutab. See etteteatamata kontrollkäik
eeldab, et tootjat ei teavitata mingil hetkel 
selle inspektsiooni võimalikust kuupäevast 
ja kellaajast.

Or. fr

Muudatusettepanek 602
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

200. Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei 
täida enam käesoleva määruse nõudeid, 
peatab või tühistab ta proportsionaalsuse 
põhimõtet arvesse võttes väljastatud 
sertifikaadi või kehtestab selle suhtes 
piirangud, kui tootja ei taga nimetatud 
nõuete täitmist asjakohaste 
parandusmeetmete võtmisega teavitatud 
asutuse poolt kindlaksmääratud tähtajaks. 
Teavitatud asutus põhjendab oma otsust.

3. Kui teavitatud asutus leiab, et tootja ei 
täida enam käesoleva määruse nõudeid, 
peatab või tühistab ta proportsionaalsuse 
põhimõtet arvesse võttes väljastatud 
sertifikaadi või kehtestab selle suhtes 
piirangud, kui tootja ei taga nimetatud 
nõuete täitmist asjakohaste 
parandusmeetmete võtmisega teavitatud 
asutuse poolt kindlaksmääratud tähtajaks. 
Teavitatud asutus põhjendab oma otsust ja 
teavitab sellest nende liikmesriikide 
pädevaid asutusi, kelle territooriumil 
meditsiiniseadet toodetakse ja turule 
viiakse, komisjoni ja meditsiiniseadmete 
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koordineerimisrühma.

Or. fr

Muudatusettepanek 603
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 45 – lõige 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

202. Komisjonile antakse kooskõlas 
artikliga 89 õigus võtta vastu delegeeritud
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse XII lisas sätestatud 
sertifikaatides esitatavaid 
miinimumandmeid, et võtta arvesse tehnika 
arengut.

5. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga
88 õigus võtta vastu rakendusakte, millega 
muudetakse või täiendatakse XII lisas 
sätestatud sertifikaatides esitatavaid 
miinimumandmeid, et võtta arvesse tehnika 
arengut.

Or. fr

Muudatusettepanek 604
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 46 – lõige 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Ta teavitab asjaomase 
meditsiiniseadme tootmise ja 
turuleviimisega seotud liikmesriikide 
pädevaid asutusi ning komisjoni ja 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma.

Or. fr

Muudatusettepanek 605
Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

205. Erandina artiklist 42 võib pädev 
asutus nõuetekohaselt põhjendatud taotluse 
korral lubada lasta asjaomase liikmesriigi 
territooriumil turule või võtta seal 
kasutusele teatava seadme, mille suhtes ei 
ole läbi viidud artiklis 42 osutatud 
menetlust ja mille kasutamine on inimeste 
tervise ja patsientide ohutuse huvides.

1. Erandina artiklist 42 võib pädev asutus 
nõuetekohaselt põhjendatud taotluse korral, 
kui olemas on meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma heakskiit, lubada 
lasta asjaomase liikmesriigi territooriumil 
turule või võtta seal kasutusele teatava 
seadme, mille suhtes ei ole läbi viidud 
artiklis 42 osutatud menetlust ja mille 
kasutamine on inimeste tervise ja 
patsientide ohutuse huvides. Erand on 
võimalik ainult siis, kui tootja esitab 
pädevale asutusele ettenähtud ajal 
vajalikud kliinilised andmed.

Or. de

Muudatusettepanek 606
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

206. Liikmesriigid teatavad komisjonile ja 
teistele liikmesriikidele kõikidest otsustest, 
millega lubatakse seadme turule laskmine 
või kasutuselevõtt vastavalt lõikele 1, kui 
selline luba antakse muuks kasutuseks kui 
ainult ühe patsiendi jaoks.

2. Liikmesriigid teatavad komisjonile, 
asjaomase meditsiiniseadme hindamise 
eest vastutavale teavitatud asutusele, 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale ja teistele 
liikmesriikidele kõikidest otsustest, millega 
lubatakse seadme turule laskmine või 
kasutuselevõtt vastavalt lõikele 1, kui 
selline luba antakse muuks kasutuseks kui 
ainult ühe patsiendi jaoks.

Or. fr

Muudatusettepanek 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

207. Liikmesriigi palvel ning kui see on 
inimeste tervise ja patsientide ohutuse 
seisukohast oluline rohkem kui ühes 
liikmesriigis, võib komisjon 
rakendusaktidega laiendada liikmesriigi 
poolt kooskõlas lõikega 1 antud luba liidu 
territooriumile kindlaksmääratud ajaks 
ning sätestada seadme turulelaskmise ja 
kasutuselevõtu tingimused. Kõnealused 
rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas 
artikli 88 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

välja jäetud

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu seoses inimeste 
tervise ja ohutusega võtab komisjon vastu 
viivitamata kohaldatavad rakendusaktid 
kooskõlas artikli 88 lõikes 4 osutatud 
menetlusega.

Or. pl

Selgitus

Art. 47 ust. 3 wskazuje, że Komisja może rozszerzyć na cały obszar EU decyzję państwa 
członkowskiego, które wyraziło zgodę na wprowadzenie na swoim terytorium wyrobu nie 
spełniającego wymagań określonych w rozporządzeniu. Jest to kwestia ściśle polityczna, 
bowiem państwo członkowskie jest odpowiedzialne za bezpieczeństwo swoich obywateli i 
jeżeli w innym kraju specjalnie powołane do tego celu organy uznają, że będą tolerowały 
ryzyko stosowania takich wyrobów i wydania zezwolenia, aby na ich terytorium były obecne 
wyroby nie spełniające wymagań, to ponoszą ryzyko na własną odpowiedzialność. Z drugiej 
strony, jeżeli którykolwiek kraj Wspólnoty dowie się, że inne państwo członkowskie wydało 
taką decyzję, to może samodzielnie wydać decyzję podobną i nie musi to być decyzja Komisji 
Europejskiej. Przedmiotowy przepis narusza zasadę propocjonalności i subsydiarności. 
Wystarczające dla osiągnięcia celu regulacji są tu działania na poziomie państw 
członkowskich.

Muudatusettepanek 608
Thomas Ulmer, Peter Liese
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(rrrr) kontrollida, kas seadmed on 
kavandatud, toodetud ja pakendatud 
selliselt, et tavapärastes kasutustingimustes 
sobivad nad kasutamiseks ühel või mitmel 
artikli 2 lõike 1 punktis 1 osutatud 
meditsiinilisel eesmärgil ning saavutavad 
tootja poolt ettenähtud toimivustaseme;

(a) kontrollida, kas seadmed on 
kavandatud, toodetud ja pakendatud 
selliselt, et tavapärastes kasutustingimustes 
sobivad nad kasutamiseks ühel või mitmel 
artikli 2 lõike 1 punktis 1 osutatud 
meditsiinilisel eesmärgil ning saavutavad 
tootja või sponsori poolt ettenähtud 
toimivustaseme;

Or. de

Muudatusettepanek 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ssss) kontrollida, kas seadme abil 
saavutatakse tootja poolt ettenähtud kasu 
patsiendile;

(b) kontrollida, kas seadme abil 
saavutatakse tootja või sponsori poolt 
ettenähtud kasu patsiendile;

Or. de

Muudatusettepanek 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 50 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

217. Kliinilised uuringud kavandatakse ja 
tehakse nii, et kliinilises uuringus osalejate 
ohutus ja heaolu on kaitstud ning kliiniliste 
uuringute käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad.

3. Kliinilised uuringud kavandatakse ja 
tehakse nii, et kliinilises uuringus osalejate 
ohutus ja heaolu on kaitstud ning kliiniliste 
uuringute käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad. Kliinilisi 
uuringuid ei tohi teha, kui nendega 
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seotud ohud on suuremad kui 
meditsiiniseadme võimalik kasu.
Liikmesriikidel peab olema võimalik 
keelata teatud seadmete rühmade või 
katsevaldkondade kliinilised uuringud või 
nõuda teatud tingimuste täitmist. 

Or. de

Muudatusettepanek 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kliinilise uuringu sponsor esitab taotluse ja 
XIV lisa II peatükis osutatud dokumendid 
liikmesriigile (liikmesriikidele), kus uuring 
läbi viiakse. Asjaomane liikmesriik teatab 
kuue päeva jooksul pärast taotluse saamist 
sponsorile, kas kliiniline uuring kuulub 
käesoleva määruse reguleerimisalasse ning 
kas taotlus on täielik.

Kliinilise uuringu sponsor esitab taotluse ja 
XIV lisa II peatükis osutatud dokumendid 
liikmesriigile (liikmesriikidele), kus uuring 
läbi viiakse. Asjaomane liikmesriik teatab 
14 päeva jooksul pärast taotluse saamist 
sponsorile, kas kliiniline uuring kuulub 
käesoleva määruse reguleerimisalasse ning 
kas taotlus on täielik.

Or. de

Muudatusettepanek 612
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 2 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui asjaga on seotud mitu liikmesriiki ja 
kui tekib lahkarvamusi, kas kliiniline 
uuring tuleks heaks kiita, üritavad 
asjaomased liikmesriigid jõuda järelduse 
asjus kokkuleppele. Kui järeldusele ei 
jõuta, teeb Euroopa Komisjon pärast 
asjaomaste liikmesriikide ärakuulamist 
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otsuse.

Or. en

Selgitus

Aruandva liikmesriigi otsus on teiste jaoks siduv. Võib juhtuda, et aruandev liikmesriik toetab 
kliinilist uuringut, samas kui asjaomaste liikmesriikide enamuse hulka kuuluvad 
ametiasutused ja eetikakomiteed seda ei tee. Isegi siis, kui ametiasutused ja eetikakomiteed 
teevad koostööd kokkuleppe leidmiseks, peab olema lahendus konfliktide lahendamiseks. 
Komisjon allub EP- ja nõukogupoolsele järelevalvele, mistõttu on tal rohkem volitusi sellise 
otsuse vastuvõtmiseks kui aruandval liikmesriigil.

Muudatusettepanek 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriik ei ole sponsorit kolme
päeva jooksul alates märkuste või 
täiendatud taotluse saamisest lõike 2 
kohaselt teavitanud, loetakse kliiniline 
uuring käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvaks ning taotlus 
loetakse täielikuks.

Kui liikmesriik ei ole sponsorit kuue päeva 
jooksul alates märkuste või täiendatud 
taotluse saamisest lõike 2 kohaselt 
teavitanud, loetakse kliiniline uuring 
käesoleva määruse reguleerimisalasse 
kuuluvaks ning taotlus loetakse täielikuks.

Or. de

Muudatusettepanek 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid peavad tagama, et nad 
katkestavad, lõpetavad või peatavad 
ajutiselt kliinilise uuringu, kui on olemas 
uued teaduslikud tõendusmaterjalid ja 
pädev asutus ei kiidaks seetõttu enam 
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kliinilist uuringut heaks või kui 
eetikakomitee ei annaks enam oma 
nõusolekut.

Or. de

Selgitus

Uued teaduslikud tõendusmaterjalid ja saavutused võivad viia selleni, et kliinilised uuringud 
ei ole enam vajalikud. Siis peaks pädevatel asutustel olema võimalus need kliinilised uuringud 
katkestada.

Muudatusettepanek 615
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 5 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(uuuu) II klassi liigitatud uuritavate 
seadmete ja IIa või IIb klassi liigitatud 
siirdatavate või pikaajaliste invasiivsete 
meditsiiniseadmete puhul niipea, kui 
asjaomane liikmesriik on sponsorit oma 
heakskiidust teavitanud;

(a) niipea, kui asjaomane liikmesriik on 
sponsorit oma heakskiidust teavitanud;

Or. de

Muudatusettepanek 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 5 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vvvv) muude kui punktis a osutatud 
uuritavate seadmete puhul kohe pärast 
taotluse esitamist, kui asjaomane 
liikmesriik on nii otsustanud ning on 
esitatud tõendid selle kohta, et kliinilises 
uuringus osalejate õigused, ohutus ja 
heaolu on kaitstud;

välja jäetud
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Or. de

Muudatusettepanek 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(wwww) 35 päeva pärast lõikes 4 osutatud 
taotluse kinnitamise kuupäeva, kui 
asjaomane liikmesriik ei ole selle 
ajavahemiku jooksul sponsorit teavitanud 
oma keeldumisest inimeste tervise, 
patsientide ohutuse või avaliku korra 
huvides.

(c) 60 päeva pärast lõikes 4 osutatud 
taotluse kinnitamise kuupäeva, kui 
asjaomane liikmesriik ei ole selle 
ajavahemiku jooksul sponsorit teavitanud 
oma keeldumisest inimeste tervise, 
patsientide ohutuse või avaliku korra 
huvides.

Or. de

Muudatusettepanek 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Eetikakomitee
Kliinilise uuringu tegemiseks võib loa 
anda üksnes juhul, kui sõltumatu 
eetikakomitee on selle uuringu kohta 
esitanud positiivse hinnangu. 
Eetikakomitee otsus peab võtma arvesse 
meditsiinilist teostatavust, uuringus 
osalejate nõusolekut pärast neile täieliku 
teabe esitamist kliinilise uuringuga 
seonduvate võimalike riskide ja ohtude 
kohta, samuti uuringuvahendite ja 
uurijate sobivust.
Eetikakomitee ülesanne on kaitsta 
uuringus osalejate, kasutajate ja 
kolmandate osapoolte õigusi, heaolu ja 
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ohutust. See komitee peab olema 
sõltumatu uurijast, sponsorist ja mis tahes 
muust mõjutamisest. Komitee järgib nii 
riiklikke kui ka rahvusvahelisi 
standardeid.
Eetikakomitee koosneb piisavast arvust 
liikmetest, kellel on vastav kvalifikatsioon. 
Eetikakomitees peavad olema ka 
kodanikuühiskonna esindajad.

Or. de

Selgitus

Kliiniliste uuringute kohta tuleb ka meditsiiniseadmete valdkonnas luua selged eeskirjad, mis 
käsitlevad eetikakomiteesid. Asjakohane oleks kohandada meditsiiniseadmete valdkonna 
eetikakomitee standardid inimtervishoius kasutatavate ravimite kliinilisi uuringuid käsitleva 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse, millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 
2001/20/EÜ, lõplikule versioonile.

Muudatusettepanek 619
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et taotlust 
hindavatel isikutel puudub huvide 
konflikt, et nad ei ole seotud sponsoriga,
asutus(t)ega, kus kliiniline uuring toimub 
ega uuringus osalevate uurijatega ning on 
vabad mis tahes muudest mõjutustest.

Liikmesriigid tagavad, et taotlust hindavad 
isikud ei ole seotud sponsoriga ega
uurijatega ning on vabad mis tahes 
muudest mõjutustest.

Or. fr

Muudatusettepanek 620
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 – lõik 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse vähemalt ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse vähemalt ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
patsientide vaatenurka.

Läbivaatajate nimekiri tehakse sponsorile 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 621
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 6 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse vähemalt ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

Liikmesriigid tagavad, et hindamise teeb 
ühiselt mõistlik hulk inimesi, kellel on 
ühiselt vajalik kvalifikatsioon ja kogemus. 
Hindamisel võetakse arvesse enam kui ühe 
sellise isiku vaatenurka, kelle eriala ei ole 
seotud teadusega. Arvesse võetakse ka 
vähemalt ühe patsiendi vaatenurka.

Or. en

Selgitus

„Vähemalt ühe patsiendi” ei ole piisav. Ühe patsiendi vaatenurgast jääb väheks, kuna ühel 
patsiendil on raske esindada kõigi uuringus osalevate patsientide vaatenurka.

Muudatusettepanek 622
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 51 – lõige 7
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

255. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 89 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse tehnika ja üldist regulatiivset 
arengut arvesse võttes kliinilise uuringu 
taotlusega koos esitatavate dokumentide 
suhtes kehtivaid nõudeid, mis on sätestatud 
XIV lisa II peatükis.

7. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 88 vastu rakendusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
tehnika ja üldist regulatiivset arengut 
arvesse võttes kliinilise uuringu taotlusega 
koos esitatavate dokumentide suhtes 
kehtivaid nõudeid, mis on sätestatud XIV 
lisa II peatükis.

Or. fr

Muudatusettepanek 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiii) liikmesriikide ning liikmesriikide ja 
komisjoni vaheline teabevahetus kooskõlas 
artikliga 56;

(b) liikmesriikide ning liikmesriikide ja 
komisjoni vaheline teabevahetus kooskõlas 
artikliga 56; kõik olulised teabe 
ajakohastamised, nagu näiteks 
liikmesriikide võetud meetmed uuringu 
lõpetamiseks, peatamiseks või 
muutmiseks, aga ka riski ja kasulikkuse 
suhte ajakohastatud teave või mis tahes 
võetud pakilised ohutusmeetmed, 
sisestatakse andmebaasi.

Or. en

Muudatusettepanek 624
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 1 – punkt c a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c a) artikli 58 lõike 5 kohaselt sponsorite 
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esitatud kliinilise uuringu aruanded;

Or. en

Selgitus

Tuleks selgitada, et kliinilise uuringu aruanded peavad olema osa üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele saadaolevast teabest. Nende muudatusettepanekutega tagatakse, et 
kliiniliste katsete läbirääkimistel jõutakse tõenäoliselt teatud määral üksmeelele.

Muudatusettepanek 625
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

231. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 52 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes 
liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt, ja 
komisjoni otsusega 2010/227/EL loodud 
Euroopa meditsiiniseadmete 
andmebaasiga (Eudamed). Välja arvatud 
artiklis 52 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes 
liikmesriikidele ja komisjonile.

Or. fr

Selgitus

Märkida tuleb ka elektroonilise süsteemi koostalitlusvõimet Euroopa meditsiiniseadmete 
andmebaasiga (Eudamed).

Muudatusettepanek 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

231. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 52 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave on kättesaadav üksnes
liikmesriikidele ja komisjonile.

2. Komisjon tagab lõikes 1 osutatud 
elektroonilist süsteemi luues selle 
koostalitlusvõime inimtervishoius
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. Välja 
arvatud artiklis 52 osutatud teave, on kogu 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud teave kättesaadav 
liikmesriikidele ja komisjonile. Samuti 
tagab komisjon, et elektroonilisele 
süsteemile pääsevad juurde 
tervishoiutöötajad ja patsiendid. Üldsusele 
tuleks anda andmebaasis sisalduvatele 
andmetele juurdepääs kooskõlas 
määrusega (EÜ) nr 1049/2001.

Or. en

Muudatusettepanek 627
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 53 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

232. Komisjonile antakse kooskõlas 
artikliga 89 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega määratakse kindlaks, 
millised elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud andmed peavad 
olema üldsusele kättesaadavad, et tagada 
koostalitlusvõime inimtervishoius 
kasutatavate ravimite kliiniliste katsete ELi 
andmebaasiga, mis luuakse määruse (EL) 
nr […/…].artikli […] kohaselt. 
Kohaldatakse artikli 52 lõikeid 3 ja 4.

3. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga
88 õigus võtta vastu rakendusakte, millega 
määratakse kindlaks, millised 
elektroonilise süsteemi kaudu kõrvutatud ja 
töödeldud andmed peavad olema üldsusele 
kättesaadavad, et tagada koostalitlusvõime 
inimtervishoius kasutatavate ravimite 
kliiniliste katsete ELi andmebaasiga, mis 
luuakse määruse (EL) nr […/…].artikli 
[…] kohaselt. Kohaldatakse artikli 52 
lõikeid 3 ja 4.

Or. fr
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Muudatusettepanek 628
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 57 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

241. Sponsor esitab ühe aasta jooksul 
alates kliinilise uuringu lõppemisest 
asjaomasele liikmesriigile kliinilise 
uuringu tulemuste kokkuvõtte XIV lisa I 
peatüki punktis 2.7 osutatud kliinilise 
uuringu aruande vormis. Kui kliinilise 
uuringu aruannet ei ole teaduslikel 
põhjustel võimalik ühe aasta jooksul 
esitada, esitatakse see niipea, kui see on 
kättesaadav. Sellisel juhul täpsustatakse 
XIV lisa II peatüki punktis 3 osutatud 
kliinilise uuringu plaanis kliinilise uuringu 
tulemuste esitamise tähtaeg ja lisatakse 
selgitus.

3. Sponsor esitab ühe aasta jooksul alates 
kliinilise uuringu lõppemisest asjaomasele 
liikmesriigile kliinilise uuringu tulemused 
XIV lisa I peatüki punktis 2.7 osutatud 
kliinilise uuringu aruande vormis. Kui 
kliinilise uuringu aruannet ei ole 
teaduslikel põhjustel võimalik ühe aasta 
jooksul esitada, esitatakse see niipea, kui 
see on kättesaadav. Sellisel juhul 
täpsustatakse XIV lisa II peatüki punktis 3 
osutatud kliinilise uuringu plaanis kliinilise 
uuringu tulemuste esitamise tähtaeg ja 
lisatakse selgitus.

Or. en

Selgitus

Kuigi kliinilise toimivuse uuringu aruanne on kokkuvõtte vormis, on tootjatel oluline mõista, 
et sellest aruandest saab üldsusele juurdepääsetava teabe osa.

Muudatusettepanek 629
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

242. Rohkem kui ühes liikmesriigis 
tehtavate kliiniliste uuringute sponsor võib 
artikli 51 kohaldamiseks esitada artiklis 53 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu
ühise taotluse, mis edastatakse kohe 
elektrooniliselt asjaomastele 
liikmesriikidele.

1. Kliiniliste uuringute sponsor võib artikli 
51 kohaldamiseks esitada artiklis 53 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu 
taotluse, mis edastatakse kohe 
elektrooniliselt asjaomastele 
liikmesriikidele.
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Or. en

Selgitus

Võimalus esitada andmebaasi kaudu peaks olema saadaval kõigi uuringute korral, isegi kui 
uuringut tehakse ainult ühes liikmesriigis.

Muudatusettepanek 630
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 58 – lõige 3 – lõik 3 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(mmmmm) koostab koordineeritud 
hindamise tulemuste kohta aruande, mida
teised asjaomased liikmesriigid võtavad 
arvesse artikli 51 lõike 5 kohase otsuse 
tegemisel sponsori taotluse kohta.

(b) koostab koordineeritud hindamise 
tulemuste kohta aruande, mille teised 
asjaomased liikmesriigid peavad heaks
kiitma artikli 51 lõike 5 kohase otsuse 
tegemisel sponsori taotluse kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 59 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(qqqqq) uued järeldused punktides a–c 
osutatud nähtude kohta.

(d) uued järeldused punktides a–c osutatud 
nähtude kohta.

Kogutakse ka kasutusvigadest põhjustatud 
vahejuhtumeid käsitlevat teavet, kuna 
need on meditsiiniseadmetega seotud 
vahejuhtumite peamine allikas. See teave 
võib aidata parandada seadme ohutust ja 
teadmisi seadme kohta.
Samuti tuleks määrusega ette näha 
liikmesriikide kohustus kehtestada mitte-
elektroonilised aruandevormingud, et 
tagada teatamisvõimalus ka 
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internetijuurdepääsuta patsientidele.

Or. en

Muudatusettepanek 632
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesoleva lõike punkti a kohaldatakse ka 
tervishoiutöötajate suhtes, kes puutuvad 
kokku kahjustatud patsientidega.

Or. en

Muudatusettepanek 633
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aaaaaa) kõik tõsised vahejuhtumid, mis 
on seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 
seadmetega;

(a) kõik vahejuhtumid, mis on seotud liidu 
turul kättesaadavaks tehtud seadmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 1 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aaaaaa) kõik tõsised vahejuhtumid, mis 
on seotud liidu turul kättesaadavaks tehtud 

(a) kõik vahejuhtumid, mis on seotud liidu 
turul kättesaadavaks tehtud seadmetega;
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seadmetega;

Or. en

Muudatusettepanek 635
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
sealhulgas arste ja apteekreid, kasutajaid 
ja patsiente teavitama pädevaid asutusi 
lõike 1 punktis a osutatud võimalikest 
tõsistest vahejuhtumitest. Pädevad asutused 
registreerivad sellised teated keskselt 
riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi pädev 
asutus saab sellise teate, astub ta kõik 
vajalikud sammud, et tagada asjaomase 
seadme tootja vahejuhtumist teavitamine. 
Tootja tagab asjakohaste järelmeetmete 
võtmise.

Or. fr

Muudatusettepanek 636
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
sealhulgas arste ja apteekreid, kasutajaid 
ja patsiente teavitama pädevaid asutusi 
lõike 1 punktis a osutatud võimalikest 
tõsistest vahejuhtumitest. Pädevad asutused 
registreerivad sellised teated keskselt 
riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi pädev 
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astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

asutus saab sellise teate, astub ta kõik 
vajalikud sammud, et tagada asjaomase 
seadme tootja vahejuhtumist teavitamine. 
Tootja tagab asjakohaste järelmeetmete 
võtmise.

Or. fr

Selgitus

Selles muudatusettepanekus võetakse sama lähenemisviis, mis on võetud ravimijärelevalve 
direktiivi raames.

Muudatusettepanek 637
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
sealhulgas arste ja apteekreid, kasutajaid 
ja patsiente teavitama pädevaid asutusi 
lõike 1 punktis a osutatud võimalikest 
tõsistest vahejuhtumitest. Pädevad asutused 
registreerivad sellised teated keskselt 
riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi pädev 
asutus saab sellise teate, astub ta kõik 
vajalikud sammud, et tagada asjaomase 
seadme tootja vahejuhtumist teavitamine. 
Tootja tagab asjakohaste järelmeetmete 
võtmise.

Or. en

Selgitus

Selle sättega kajastatakse ravimiohutuse järelevalve direktiivis võetud lähenemisviisi.

Muudatusettepanek 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest. 
Pädevad asutused registreerivad sellised 
teated keskselt riiklikult tasandil. Kui 
liikmesriigi pädev asutus saab sellise teate, 
astub ta kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Liikmesriigid võtavad kõik vajalikud 
meetmed, et julgustada tervishoiutöötajaid, 
kasutajaid ja patsiente teavitama pädevaid 
asutusi lõike 1 punktis a osutatud 
võimalikest tõsistest vahejuhtumitest ning 
et hõlbustada sellist teavitamist. Pädevad 
asutused registreerivad sellised teated 
keskselt riiklikult tasandil. Kui liikmesriigi 
pädev asutus saab sellise teate, astub ta 
kõik vajalikud sammud, et tagada 
asjaomase seadme tootja vahejuhtumist 
teavitamine. Tootja tagab asjakohaste 
järelmeetmete võtmise.

Or. en

Muudatusettepanek 639
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest. 
Samuti tagavad liikmesriigid 
tervishoiutöötajatele, kasutajatele ja 
patsientidele muud vormid, mille abil 
teavitada riiklikke pädevaid asutusi 
võimalikest vahejuhtumitest.

Or. en

Muudatusettepanek 640
Marina Yannakoudakis
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.

Liikmesriigid koordineerivad omavahelist 
koostööd, et töötada välja veebipõhised 
struktureeritud standardvormid, aga ka 
mitteelektroonilised vormingud, mille abil 
tervishoiutöötajad, kasutajad ja patsiendid 
saavad teatada tõsistest vahejuhtumitest.

Or. en

Muudatusettepanek 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

256. Tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 
teatavad kõikidest lõikes 1 osutatud 
tõsistest vahejuhtumistest ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmetest 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
asjaomane seade on kättesaadavaks tehtud.

4. Tellimusmeditsiiniseadmete tootjad 
teatavad viivitamata kõikidest lõikes 1 
osutatud vahejuhtumistest ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmetest 
selle liikmesriigi pädevale asutusele, kus 
asjaomane seade on kättesaadavaks tehtud.

Or. en

Muudatusettepanek 642
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

257. Komisjon loob koostöös
liikmesriikidega elektroonilise süsteemi ja 
haldab seda järgmise teabe võrdlemiseks 
ja töötlemiseks:

1. Komisjon arendab koostöös 
liikmesriikidega edasi komisjoni otsusega 
2010/227/EL loodud olemasolevat 
Euroopa meditsiiniseadmete andmepanka 
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(Eudamed) ning haldab elektroonilist
süsteemi järgmise teabe võrdlemiseks ja 
töötlemiseks:

Or. en

Muudatusettepanek 643
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 1 – punkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) tootjate koostatud perioodilised 
ajakohastatud ohutusaruanded, nagu 
osutatud artiklis 63 a;

Or. en

Muudatusettepanek 644
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

258. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele.

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele ning tootjatele, kui teave 
puudutab oma toodet.

Or. de

Muudatusettepanek 645
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 2
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

258. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele.

2. Elektroonilise süsteemi kaudu 
kõrvutatud ja töödeldud teave on 
kättesaadav liikmesriikide pädevatele 
asutustele, komisjonile ja teavitatud 
asutustele. Komisjon annab 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga konsulteerides 
iga kuue kuu järel üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele ülevaate kõnealusest 
teabest. See teave on juurdepääsetav 
artiklis 27 osutatud Euroopa andmepanga 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajad ja üldsus saavad kasu ohutuse- ja turujärelevalve teabe ülevaatest. Kuna 
selline teave nõuab tundlikku ümberkäimist, on meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
asjakohane foorum selle teabe edastamiseks Euroopa andmepangale.

Muudatusettepanek 646
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

259. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele asjakohases ulatuses 
juurdepääsu elektroonilisele süsteemile.

3. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele 
täies ulatuses juurdepääsu ja üldsusele 
asjakohases ulatuses juurdepääsu 
elektroonilisele süsteemile.

Or. de

Selgitus

Arstid ja kirurgid peavad meditsiiniseadmete otstarbekohaseks kasutamiseks tegema tõhususe 
ja ohutuse põhjal valiku, milliseid seadmeid nad kasutavad. Tervishoiutöötajatel peaks olema 
juurdepääs kõigile tõenditele, sealhulgas tehnilise toimivuse detailidele, eel- ja 
järelturuuuringutele, mida tootjad ette valmistavad, kui nad oma seadmeid nõusoleku 
saamiseks edastavad.
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Muudatusettepanek 647
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

259. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele 
ja üldsusele asjakohases ulatuses
juurdepääsu elektroonilisele süsteemile.

3. Komisjon tagab tervishoiutöötajatele ja 
üldsusele täieliku juurdepääsu 
elektroonilisele süsteemile kooskõlas 
kehtivate andmekaitset ja 
intellektuaalomandiõigust käsitlevate 
õigusaktidega.

Or. en

Muudatusettepanek 648
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 62 lõikes 5 viidatud teated ja 
teave kõnealuse seadme kohta edastatakse 
automaatselt elektroonilise süsteemi 
kaudu ka teavitatud asutusele, kes 
väljastas sertifikaadi kooskõlas artikliga 
45.

Or. en

Selgitus

Tuleb tõhustada teavitatud asutuste kaasamist turujärelevalve asutuste teabevahetusse ja see 
selgelt määratleda. Eelkõige vajavad teavitatud asutused automatiseeritud ja ühtlustatud 
teabevahetusmenetluste kaudu edastatud konsolideeritud teavet, et olla arengutest teadlikud, 
võtta uut teavet kohe arvesse ning kiiresti ja asjakohaselt sündmustele ja vahejuhtumitele 
reageerida, näiteks sertifikaatide järelkontrollide, peatamise või tühistamise abil.
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Muudatusettepanek 649
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Artikli 62 lõikes 5 viidatud teated ja 
teave kõnealuse seadme kohta edastatakse 
automaatselt elektroonilise süsteemi 
kaudu ka teavitatud asutusele, kes 
väljastas sertifikaadi kooskõlas artikliga 
45.

Or. en

Muudatusettepanek 650
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 62 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Täiendavat riiklikku teatamissüsteemi 
ei looda, kehtib ainult Euroopa 
teatamissüsteem.

Or. de

Muudatusettepanek 651
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 63 a
Perioodilised ajakohastatud 

ohutusaruanded
1. III klassi liigitatud meditsiiniseadmete 
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tootjad esitavad artiklis 62 kirjeldatud 
elektroonilise süsteemi kaudu järgmise 
teabe:
(a) meditsiiniseadmete kasulikkuse ja 
riskide seisukohalt asjakohaste andmete 
kokkuvõte, sealhulgas kõikide niisuguste 
uuringute tulemused, milles võetakse 
arvesse sertifikaadile avalduda võivat 
mõju;
(b) meditsiiniseadme riski-kasu suhte 
teaduslik hindamine;
(c) kogu teave, mis on seotud 
meditsiiniseadmete müügimahuga, sh 
meditsiiniseadmega kokku puutuvate 
inimeste hinnanguline arv.
2. Sagedus, millega tootjad lõikes 1 
osutatud aruannet esitavad, määratakse 
kindlaks artiklis 44 osutatud 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
teaduslikus hindamises.
Tootjad esitavad pädevatele asutustele 
perioodilisi ajakohastatud 
ohutusaruandeid kohe pärast 
vastavasisulise nõudmise saamist või 
vähemalt korra aastas esimese kahe aasta 
jooksul alates kõnealuse meditsiiniseadme 
esmakordsest turulelaskmisest.
3. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm hindab perioodilisi 
ajakohastatud ohutusaruandeid, et 
selgitada välja, kas on uusi riske või kas 
riskid on muutunud või kas 
meditsiiniseadme riski-kasu suhe on 
muutunud.
4. Perioodiliste ajakohastatud 
ohutusaruannete hindamise järel otsustab 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
kas on vaja rakendada meetmeid 
asjaomase meditsiiniseadme suhtes. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
teavitab teavitatud asutust mittepooldava 
teadusliku hinnangu korral. Sel juhul 
teavitatud asutus vastavalt vajadusele 
säilitab, muudab, peatab või tühistab 
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müügiloa. 

Or. en

Muudatusettepanek 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et nende territooriumil 
ilmnenud tõsist vahejuhtumit või nende 
territooriumil võetud või võetavaid 
valdkonna ohutuse parandusmeetmeid 
käsitlevat teavet, millest neid on artikli 61 
kohaselt teavitatud, hindab riiklikul 
tasandil liikmesriigi pädev asutus, tehes 
seda võimaluse korral koostöös tootjaga.

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed 
selle tagamiseks, et nende territooriumil 
ilmnenud vahejuhtumit või nende 
territooriumil võetud või võetavaid 
valdkonna ohutuse parandusmeetmeid 
käsitlevat teavet, millest neid on artikli 61 
kohaselt teavitatud, hindab riiklikul 
tasandil liikmesriigi pädev asutus, tehes 
seda võimaluse korral koostöös tootjaga.

Or. en

Muudatusettepanek 653
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui pädev asutus kinnitab kooskõlas artikli 
61 lõikega 3 saadud teadete puhul, et need 
käsitlevad tõsist vahejuhtumit, teatab ta 
nendest viivitamata artiklis 62 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu, välja 
arvatud juhul, kui tootja on samast 
vahejuhtumist juba teatanud.

Kui pädev asutus kinnitab kooskõlas artikli 
61 lõikega 3 saadud teadete puhul, et need 
käsitlevad vahejuhtumit, teatab ta nendest 
viivitamata artiklis 62 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

263. Riiklikud pädevad asutused teevad 
teatatud tõsiste vahejuhtumite ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
riskihindamise, võttes arvesse muu hulgas 
järgmisi kriteeriume: põhjuslik seos, 
probleemi tuvastatavus ja kordumise 
tõenäosus, seadme kasutamise sagedus, 
kahju tekkimise tõenäosus ja kahju tõsidus, 
seadme kliiniline kasu, kavandatavad ja 
potentsiaalsed kasutajad ning mõjutatud 
elanikkond. Lisaks sellele hindavad nad 
tootja poolt valdkonnaohutuse 
parandamiseks kavandatud või võetud 
meetmete asjakohasust ning seda, kas ja 
milliseid parandusmeetmeid on veel vaja. 
Nad jälgivad vahejuhtumi uurimist tootja 
poolt.

2. Riiklikud pädevad asutused teevad 
teatatud tõsiste vahejuhtumite ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
riskihindamise, võttes arvesse muu hulgas 
järgmisi kriteeriume: põhjuslik seos, 
probleemi tuvastatavus ja kordumise 
tõenäosus, seadme kasutamise sagedus, 
kahju tekkimise tõenäosus ja kahju tõsidus, 
seadme kliiniline kasu, kavandatavad ja 
potentsiaalsed kasutajad ning mõjutatud 
elanikkond. Lisaks sellele hindavad nad 
tootja poolt valdkonnaohutuse 
parandamiseks kavandatud või võetud 
meetmete asjakohasust ning seda, kas ja 
milliseid parandusmeetmeid on veel vaja. 
Nad jälgivad vahejuhtumi uurimist tootja 
poolt ning võtavad ka arvesse patsientide 
arvamusi.

Or. en

Muudatusettepanek 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

263. Riiklikud pädevad asutused teevad 
teatatud tõsiste vahejuhtumite ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
riskihindamise, võttes arvesse muu hulgas 
järgmisi kriteeriume: põhjuslik seos, 
probleemi tuvastatavus ja kordumise 
tõenäosus, seadme kasutamise sagedus, 
kahju tekkimise tõenäosus ja kahju tõsidus, 
seadme kliiniline kasu, kavandatavad ja 

2. Riiklikud pädevad asutused teevad 
teatatud vahejuhtumite ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete 
riskihindamise, võttes arvesse muu hulgas 
järgmisi kriteeriume: põhjuslik seos, 
probleemi tuvastatavus ja kordumise 
tõenäosus, seadme kasutamise sagedus, 
kahju tekkimise tõenäosus ja kahju tõsidus, 
seadme kliiniline kasu, kavandatavad ja 
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potentsiaalsed kasutajad ning mõjutatud 
elanikkond. Lisaks sellele hindavad nad 
tootja poolt valdkonnaohutuse 
parandamiseks kavandatud või võetud 
meetmete asjakohasust ning seda, kas ja 
milliseid parandusmeetmeid on veel vaja. 
Nad jälgivad vahejuhtumi uurimist tootja 
poolt.

potentsiaalsed kasutajad ning mõjutatud 
elanikkond. Lisaks sellele hindavad nad 
tootja poolt valdkonnaohutuse 
parandamiseks kavandatud või võetud 
meetmete asjakohasust ning seda, kas ja 
milliseid parandusmeetmeid on veel vaja. 
Nad jälgivad vahejuhtumi uurimist tootja 
poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on artikli 1 lõike 4 esimeses 
lõigus osutatud seadmega ning kui tõsist
vahejuhtumit või valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meedet võib 
seostada ainega, mida eraldi kasutatuna 
käsitataks ravimina, teavitab hindav pädev 
asutus või lõikes 6 osutatud koordineeriv 
pädev asutus asjakohast ravimite eest 
vastutavat pädevat asutust või Euroopa 
Ravimiametit, millega teavitatud asutus 
artikli 42 lõike 2 teise lõigu kohaselt 
konsulteeris.

Kui tegemist on artikli 1 lõike 4 esimeses 
lõigus osutatud seadmega ning kui 
vahejuhtumit või valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meedet võib 
seostada ainega, mida eraldi kasutatuna 
käsitataks ravimina, teavitab hindav pädev 
asutus või lõikes 6 osutatud koordineeriv 
pädev asutus asjakohast ravimite eest 
vastutavat pädevat asutust või Euroopa 
Ravimiametit, millega teavitatud asutus 
artikli 42 lõike 2 teise lõigu kohaselt 
konsulteeris.

Or. en

Muudatusettepanek 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui tegemist on artikli 1 lõike 2 punkti e 
kohaselt käesoleva määruse 

Kui tegemist on artikli 1 lõike 2 punkti e 
kohaselt käesoleva määruse 
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reguleerimisalasse kuuluvate seadmetega 
ning kui tõsist vahejuhtumit või valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meedet võib 
seostada seadme valmistamiseks kasutatud 
inimpäritolu kudede või rakkudega, 
teavitab hindav pädev asutus või lõikes 6 
osutatud koordineeriv pädev asutus 
asjakohast inimpäritolu kudede või 
rakkude eest vastutavat pädevat asutust, 
millega teavitatud asutus artikli 42 lõike 2 
kolmanda lõigu kohaselt konsulteeris.

reguleerimisalasse kuuluvate seadmetega 
ning kui vahejuhtumit või valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meedet võib 
seostada seadme valmistamiseks kasutatud 
inimpäritolu kudede või rakkudega, 
teavitab hindav pädev asutus või lõikes 6 
osutatud koordineeriv pädev asutus 
asjakohast inimpäritolu kudede või 
rakkude eest vastutavat pädevat asutust, 
millega teavitatud asutus artikli 42 lõike 2 
kolmanda lõigu kohaselt konsulteeris.

Or. en

Muudatusettepanek 658
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

265. Pärast hindamist teavitab hindav 
pädev asutus artiklis 62 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu teisi 
pädevaid asutusi viivitamata tootja poolt 
võetud või kavandatud või tema suhtes 
rakendatud parandusmeetmetest, mille 
eesmärk minimeerida tõsise vahejuhtumi
kordumise ohtu ning lisab teabe juhtumi 
põhjustanud asjaolude ja oma hindamise 
tulemuste kohta.

4. Pärast hindamist teavitab hindav pädev 
asutus artiklis 62 osutatud elektroonilise 
süsteemi kaudu teisi pädevaid asutusi 
viivitamata tootja poolt võetud või 
kavandatud või tema suhtes rakendatud 
parandusmeetmetest, mille eesmärk 
minimeerida kordumise ohtu, ning lisab 
teabe juhtumi põhjustanud asjaolude ja 
oma hindamise tulemuste kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 6 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(mmmmmm) kui sama tootja valmistatud (a) kui sama tootja valmistatud sama 



PE510.767v01-00 34/173 AM\936128ET.doc

ET

sama seadme või seadmetüübiga seotud 
sarnased tõsised vahejuhtumid esinevad 
rohkem kui ühes liikmesriigis;

seadme või seadmetüübiga seotud sarnased 
vahejuhtumid esinevad rohkem kui ühes 
liikmesriigis;

Or. en

Muudatusettepanek 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 7 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(oooooo) jälgida tõsise vahejuhtumi 
tootjapoolset uurimist ja võetavaid 
parandusmeetmeid;

(a) jälgida vahejuhtumi tootjapoolset 
uurimist ja võetavaid parandusmeetmeid;

Or. en

Muudatusettepanek 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 63 – lõige 7 – lõik 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(pppppp) konsulteerida kõnealusele 
seadmele artikli 45 kohaselt sertifikaadi 
väljastanud teavitatud asutusega 
küsimuses, kuidas tõsine vahejuhtum 
mõjutab sertifikaati;

(b) konsulteerida kõnealusele seadmele 
artikli 45 kohaselt sertifikaadi väljastanud 
teavitatud asutusega küsimuses, kuidas 
vahejuhtum mõjutab sertifikaati;

Or. en

Muudatusettepanek 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

IIb ja III klassi liigitatud seadmete tootjad 
teatavad artiklis 62 osutatud elektroonilisse 
süsteemi iga statistiliselt olulise 
suurenemise selliste muude kui tõsiste 
vahejuhtumite või eeldatavate soovimatute 
kõrvaltoimete sageduses või tõsiduses, mis 
mõjutavad oluliselt I lisa punktides 1 ja 5 
osutatud riski-kasu analüüsi ja mille 
tulemusena on ilmnenud või võivad 
ilmneda kavandatud kasuga võrreldes 
vastuvõetamatud ohud patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervisele ja 
ohutusele. Oluline suurenemine määratakse 
kindlaks võrreldes kõnealuse seadme või 
seadmete kategooria või rühmaga seotud 
selliste vahejuhtumite või oodatavate 
soovimatute kõrvaltoimete eeldatava 
sageduse ja tõsidusega teatava 
ajavahemiku jooksul, mis on kindlaks 
määratud tootja vastavushindamises. 
Kohaldatakse artiklit 63.

IIb ja III klassi liigitatud seadmete tootjad 
teatavad artiklis 62 osutatud elektroonilisse 
süsteemi iga statistiliselt olulise 
suurenemise kõigi vahejuhtumite või 
eeldatavate soovimatute kõrvaltoimete 
sageduses või tõsiduses, mis mõjutavad 
oluliselt I lisa punktides 1 ja 5 osutatud 
riski-kasu analüüsi ja mille tulemusena on 
ilmnenud või võivad ilmneda kavandatud 
kasuga võrreldes vastuvõetamatud ohud 
patsientide, kasutajate või muude isikute 
tervisele ja ohutusele. Oluline suurenemine 
määratakse kindlaks võrreldes kõnealuse 
seadme või seadmete kategooria või 
rühmaga seotud selliste vahejuhtumite või 
oodatavate soovimatute kõrvaltoimete 
eeldatava sageduse ja tõsidusega teatava 
ajavahemiku jooksul, mis on kindlaks 
määratud tootja vastavushindamises. 
Kohaldatakse artiklit 63.

Or. en

Muudatusettepanek 663
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 64 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Meditsiiniseadmed, mida reguleeritakse 
ELi õigusaktidega vere kvaliteedi ja 
ohutuse kohta
1. Käesolev määrus ei puuduta juba 
olemasolevaid ja rakendatud Euroopa 
tasandi eeskirju seoses vere ja 
verekomponentide kogumise, uurimise, 
töötlemise, säilitamise ja jaotamisega.
2. Vere ja verekomponentide kogumise, 
uurimise, töötlemise, säilitamise ja 
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jaotamise meditsiiniseadmeid käsitlevad 
põhiliselt ELi direktiiv 2002/98 ja 
standardid, mis kehtestati nõukogus 27. 
jaanuaril 2003 vere ja verekomponentide 
kogumise, uurimise, töötlemise, 
säilitamise ja jaotamise kvaliteedile ja 
ohutusele.
3. Vere ja verekomponentide valdkonna 
jälgitavuse ja järelevalve meetmetel on 
kõrgemad standardid kui nendel, mida 
käsitleb käesolev määrus. Need tuleks 
patsientide huvides säilitada.

Or. de

Muudatusettepanek 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(tttttt) teatava seadme või seadmete 
kategooria või rühmaga seotud tõsiste
vahejuhtumite ja valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meetmete liigitus;

(a) teatava seadme või seadmete kategooria 
või rühmaga seotud vahejuhtumite ja 
valdkonna ohutuse parandamiseks võetud 
meetmete liigitus;

Or. en

Muudatusettepanek 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(uuuuuu) ühtsed vormid tootjatele artiklites 
61 ja 64 osutatud tõsistest vahejuhtumitest 
ja valdkonna ohutuse parandamiseks 
võetud meetmetest teatamiseks ning 
perioodiliste koondaruannete ja 

(b) ühtsed vormid tootjatele artiklites 61 ja 
64 osutatud vahejuhtumitest ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmetest 
teatamiseks ning perioodiliste 
koondaruannete ja suundumusi käsitlevate 
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suundumusi käsitlevate teatiste jaoks; teatiste jaoks;

Or. en

Muudatusettepanek 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vvvvvv) tähtajad, mille jooksul tootjad 
teatavad artiklites 61ja 64 osutatud tõsistest
vahejuhtumitest ja valdkonna ohutuse 
parandamiseks võetud meetmetest ning 
esitavad perioodilised koondaruanded ja 
suundumusi käsitlevad teatised, võttes 
arvesse teatatava juhtumi tõsidust.

(c) tähtajad, mille jooksul tootjad teatavad 
artiklites 61ja 64 osutatud vahejuhtumitest 
ja valdkonna ohutuse parandamiseks 
võetud meetmetest ning esitavad 
perioodilised koondaruanded ja 
suundumusi käsitlevad teatised, võttes 
arvesse teatatava juhtumi tõsidust.

Or. en

Muudatusettepanek 667
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 66 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Rakendusaktide koostamisel küsib 
komisjon eelnevalt nõu 
meditsiiniseadmete nõuanderühmalt.

Or. en

Selgitus

Läbipaistvuse ja kõigi sidusrühmade osaluse tagamiseks peaks komisjon üldjuhul küsima 
meditsiiniseadmete nõuanderühma kaudu nõu sidusrühmadelt.
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Muudatusettepanek 668
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 67 a
Ettevõtjate inspekteerimine

1. Turujärelevalve teostamisel kontrollib 
iga liikmesriigi pädev asutus asjakohaste 
inspektsioonide abil, et ettevõtjad, kelle 
meditsiiniseadmed on ette nähtud ELi 
turul kättesaadavaks tegemiseks, täidavad 
käesoleva määruse ettekirjutusi.
Need kontrollkäigud, mida tehakse 
ettevõtjate ruumidesse vastavalt riskile, 
võtab enda hooleks selle liikmesriigi 
pädev asutus, kus ettevõtja on asutatud.
2. Kontrollkäike teostavad pädevat asutust 
esindavad ametnikud, kellel on järgmised 
õigused:
a) siseneda ettevõtjate ruumidesse, et 
kontrollida füüsiliselt ruume ja töövõtteid, 
mille abil toodetud seadmed on ettenähtud 
ELi turul kättesaadavaks tegemiseks;
b) võtta tootenäidiseid, mida neil on vaja, 
nimelt nende sõltumatuks analüüsimiseks 
ametlikus laboratooriumis;
c) kontrollida kõiki dokumente või teavet 
kontrollitava objekti kohta;
d) inspekteerida ruume, arhiive ja 
dokumente ettevõtjate rakendatud üldiste 
ohutus- ja toimivusnõuete ning 
järelevalvekohustuste täitmise kohta.
Neid pädeva asutuse ametnikke võivad 
abistada pädeva asutuse määratud 
eksperdid.
3. Pärast igat käesoleva artikli lõikes 1 
osutatud kontrollkäiku koostab pädev 
asutus aruande käesoleva määruse 
kohaselt kohaldatavate seaduslike ja 
tehniliste nõuete täitmise kohta 
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inspekteeritava üksuse poolt.
Inspektsiooni teostanud pädev asutus 
edastab selle aruande sisu inspekteeritud 
üksusele. Enne aruande vastuvõtmist 
peab pädev astus võimaldama kontrolli 
läbinud üksusel teha märkusi.”
Käesolevas lõikes nimetatud lõplik 
inspektsiooniaruanne sisestatakse 
artikli 27 punktis f ette nähtud 
elektroonilisse süsteemi. Elektroonilisse 
süsteemi sisestatud aruanded on 
kättesaadavad liikmesriikidele, 
komisjonile ja teavitatud asutustele. 
4. Kui liikmesriigi pädev asutus 
kahtlustab, et teises liikmesriigis asuv 
ettevõtja ei täida käesolevas määruses 
sätestatud seaduslikke nõudeid, või kui ta 
soovib uurida konkreetset teemat, võib ta 
taotleda sellelt liikmesriigilt täiendavat 
teavet ja nõuda nimelt kontrollkäigu 
tegemist või teha ühisinspektsiooni. Neid 
inspektsiooni võib teha ka liikmesriigi või 
komisjoni nõudmisel.
5. Ilma et see piiraks võimalikke 
kokkuleppeid ELi ja kolmandate riikide 
vahel, võivad lõikes 1 osutatud kontrollid 
toimuda ka kolmandas riigis asuva 
ettevõtja ruumides, kui meditsiiniseadmed 
kavatsetakse tuua ELi turule. Selleks peab 
kolmandas riigis asutatud ettevõtja 
alluma käesolevas artiklis ette nähtud 
kontrollile.
6. Liikmesriikide pädevate asutuste 
koostöö seisneb teabe jagamises ühtaegu 
inspektsioonikavade ja tehtud 
inspektsioonide tulemuste kohta. 
Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
koostööd ka ELis ja kolmandas riigis, 
eelkõige konkreetsetel teemadel tehtavate 
inspektsioonide koordineerimiseks. Sellest 
teavitatakse komisjoni.

Or. fr
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Selgitus

Tuleks määratleda pädevate asutuste poolt ettevõtjate juures läbiviidavate inspektsioonide, 
turujärelevalve põhikomponendi põhimõte. Sarnaselt sellega, mida näeb ette direktiiv 
2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavate ravimiste kohta, tuleks teha ettepanek lisada uus 
artikkel, mis kehtestab meditsiiniseadmete sektori ettevõtjate pädevate asutuste poolt 
inspekteerimise põhimõtte.

Muudatusettepanek 669
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

270. Pädevad asutused kontrollivad piisava 
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 
järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda vajaduse korral ja põhjendatud 
juhtudel ettevõtjate valdustesse ning võtta 
vajalike seadmete näidiseid. Nad võivad 
tõsist ohtu kujutavad seadmed hävitada või 
muul viisil kasutuskõlbmatuks muuta, kui 
nad seda vajalikuks peavad.

1. Pädevad asutused kontrollivad piisava
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 
järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda vajaduse korral ja põhjendatud 
juhtudel ja ka ette teatamata ettevõtjate 
valdustesse ning võtta vajalike seadmete 
näidiseid. Nad võivad tõsist ohtu kujutavad 
seadmed hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad seda 
vajalikuks peavad.

Or. de

Selgitus

Pettuseriski minimeerimiseks on asjakohane teha kontrollimisi meditsiiniseadmete tootmise 
juures ka ette teatamata.
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Muudatusettepanek 670
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

270. Pädevad asutused kontrollivad piisava 
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 
järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda vajaduse korral ja põhjendatud 
juhtudel ettevõtjate valdustesse ning võtta 
vajalike seadmete näidiseid. Nad võivad 
tõsist ohtu kujutavad seadmed hävitada või 
muul viisil kasutuskõlbmatuks muuta, kui 
nad seda vajalikuks peavad.

1. Pädevad asutused kontrollivad piisava 
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 
järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda ettevõtjate valdustesse ning võtta 
vajalike seadmete näidiseid ametlikus 
laboratooriumis analüüsimiseks. Nad 
võivad tõsist ohtu kujutavad seadmed 
hävitada või muul viisil kasutuskõlbmatuks 
muuta, kui nad seda vajalikuks peavad.

Or. en

Muudatusettepanek 671
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

270. Pädevad asutused kontrollivad piisava 
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 

1. Pädevad asutused kontrollivad piisava 
valimi alusel seadmete omadusi ja 
toimivust ning vaatavad sealhulgas 
vajaduse korral läbi dokumentatsiooni ja 
korraldavad füüsikalisi ja laboratoorseid 
kontrollimisi. Sealjuures võtavad nad 
arvesse riskihindamise ja riskijuhtimise 
osas väljakujunenud põhimõtteid, 
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järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda vajaduse korral ja põhjendatud 
juhtudel ettevõtjate valdustesse ning võtta 
vajalike seadmete näidiseid. Nad võivad 
tõsist ohtu kujutavad seadmed hävitada või 
muul viisil kasutuskõlbmatuks muuta, kui 
nad seda vajalikuks peavad.

järelevalveandmeid ja kaebusi. Pädevad 
asutused võivad nõuda ettevõtjatelt selliste 
dokumentide ja sellise teabe 
kättesaadavaks tegemist, mida nad oma 
toiminguteks vajalikuks peavad, ja 
siseneda vajaduse korral ettevõtjate 
valdustesse ning võtta vajalikke seadmete 
näidiseid. Nad võivad ohtu kujutavad 
seadmed hävitada või muul viisil 
kasutuskõlbmatuks muuta, kui nad seda 
vajalikuks peavad.

Or. en

Muudatusettepanek 672
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Pädevad asutused määravad 
inspektorid, kellele antakse volitused 
lõikes 1 osutatud kontrollimiste 
teostamiseks. Nende kontrollimiste juures 
võivad abistada pädevate asutuste 
nimetatud asjatundjad. Kontrollimisi 
teostavad selle liikmesriigi inspektorid, 
kus ettevõtja asub.

Or. en

Muudatusettepanek 673
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Ette teatamata kontrollide laadi ja 
ulatust, samuti kulusid, mis tekivad 
ettevõtjal ette teatamata kontrollide tõttu, 
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võib võtta korrapäraste kontrollide puhul 
arvesse, kui kontrolli käigus ei teki olulisi 
kaebusi. Ette teatamata kontrollide 
korraldamine ja läbiviimine peab 
seejuures alati arvestama 
proportsionaalsuse põhimõtet, eelkõige 
võttes arvesse seadme olemasolevat ohu 
taset.

Or. de

Muudatusettepanek 674
Horst Schnellhardt

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

271. Liikmesriigid vaatavad regulaarselt 
läbi oma turujärelevalvemeetmed ja 
hindavad nende toimimist. Sellised 
läbivaatamised ja hindamised toimuvad
vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende 
tulemused edastatakse teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. 
Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

2. Liikmesriigid kavandavad ja vaatavad 
regulaarselt läbi oma 
turujärelevalvemeetmed ja hindavad nende 
toimimist. Sel eesmärgil koostavad 
liikmesriigid strateegilised kontrollikavad, 
kus kehtestatakse riskide liigitamine, 
kontrollide ajavahemik, 
järelevalvemeetmete liik ning kontrollide 
tegemiseks ette nähtud isikuline ja 
materiaalne varustatus. Toimingute 
läbivaatamine ja hindamine toimub
vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende 
tulemused edastatakse teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. Komisjon 
võib anda kontrollikavade kohandamise 
kohta soovitusi. Asjaomased liikmesriigid 
teevad tulemuste ja komisjoni soovituste 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

Or. de

Selgitus

Tagamaks eeskirjade järgimist ja seoses sellega patsientide kõrget kaitsetaset on asjakohane 
teha meditsiiniseadmete tootmise strateegilist järelevalvet, võttes aluseks seadmete ohu 
patsiendi tervisele.
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Muudatusettepanek 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

271. Liikmesriigid vaatavad regulaarselt 
läbi oma turujärelevalvemeetmed ja 
hindavad nende toimimist. Sellised 
läbivaatamised ja hindamised toimuvad 
vähemalt iga nelja aasta tagant ning nende 
tulemused edastatakse teistele 
liikmesriikidele ja komisjonile. 
Asjaomased liikmesriigid teevad tulemuste 
kokkuvõtte üldsusele kättesaadavaks.

2. Liikmesriigid vaatavad regulaarselt läbi 
oma turujärelevalvemeetmed ja hindavad 
nende toimimist. Sellised läbivaatamised ja 
hindamised toimuvad vähemalt iga kahe
aasta tagant ning nende tulemused
edastatakse teistele liikmesriikidele ja 
komisjonile. Asjaomased liikmesriigid 
teevad tulemuste kokkuvõtte üldsusele 
kättesaadavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 676
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Ilma et see piiraks liidu ja 
kolmandate riikide vahel sõlmitud 
rahvusvahelisi kokkuleppeid, võivad 
lõikes 1 osutatud kontrollimised toimuda 
ka kolmandas riigis paikneva ettevõtja 
valdustes, kui seade kavatsetakse muuta 
kättesaadavaks liidu turul.

Or. en

Muudatusettepanek 677
Nora Berra
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 b. Pärast iga lõikes 1 osutatud 
kontrollkäiku teavitab asjaomane pädev 
asutus kontrollitud ettevõtjat käesoleva 
määruse järgimise tasemest. Enne 
aruande vastuvõtmist annab pädev asutus 
kontrollitud ettevõtjale võimaluse teha 
märkusi.

Or. en

Muudatusettepanek 678
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 67 – lõige 5 c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 c. Komisjon kehtestab üksikasjalikud
suunised käesolevas artiklis osutatud 
kontrollimiste tegemise põhimõtete kohta, 
sh eelkõige inspektorite kvalifikatsiooni ja 
kontrollkäigu korra kohta ning ettevõtja 
valduses olevatele andmetele ja teabele 
juurdepääsu kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 679
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

276. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
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asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav.

asutustele ning see on liikmesriikidele,
komisjonile ja teavitatud asutustele 
kättesaadav.

Or. en

Selgitus

Tuleb tõhustada teavitatud asutuste kaasamist turujärelevalve asutuste teabevahetusse ja see 
selgelt määratleda. Eelkõige vajavad teavitatud asutused automatiseeritud ja ühtlustatud 
teabevahetusmenetluste kaudu edastatud konsolideeritud teavet, et olla arengutest teadlikud, 
võtta uut teavet kohe arvesse ning kiiresti ja asjakohaselt sündmustele ja vahejuhtumitele 
reageerida, näiteks sertifikaatide järelkontrollide, peatamise või tühistamise abil.

Muudatusettepanek 680
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

276. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav.

2. Lõikes 1 nimetatud teave edastatakse 
elektroonilise süsteemi kaudu viivitamata 
kõikidele asjaomastele pädevatele 
asutustele ning see on liikmesriikidele ja 
komisjonile kättesaadav. Komisjon annab 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga konsulteerides 
iga kuue kuu järel üldsusele ja 
tervishoiutöötajatele ülevaate kõnealusest 
teabest. See teave on juurdepääsetav 
artiklis 27 osutatud Euroopa andmepanga 
kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajad ja üldsus saavad kasu ohutuse- ja turujärelevalve teabe ülevaatest. Kuna 
selline teave nõuab tundlikku ümberkäimist, on meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
asjakohane foorum selle teabe edastamiseks Euroopa andmepangale.
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Muudatusettepanek 681
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 68 – lõige 2 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikli 68 lõike 1 punktides a, b, c ja d 
osutatud teave tehakse kättesaadavaks 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale, kes teavitab 
sellest meditsiiniseadmete nõuanderühma 
esimesel koosolekul pärast teabe 
kättesaadavaks muutumist.

Or. en

Muudatusettepanek 682
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui liikmesriigi pädevatel asutustel on kas 
järelevalveandmetele või muule teabele 
toetudes piisavalt alust arvata, et seade 
kujutab endast ohtu patsientide, kasutajate 
või muude isikute tervisele ja ohutusele, 
viivad nad läbi seadme hindamise, milles 
võetakse arvesse kõiki käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid, mis on 
kõnealuse seadme põhjustatud ohtu 
arvestades asjakohased. Asjaomased 
ettevõtjad teevad pädevate asutustega 
vajalikul viisil koostööd.

Kui liikmesriigi pädevatel asutustel on kas 
järelevalveandmetele või muule teabele 
toetudes piisavalt alust arvata, et seade 
kujutab endast ohtu patsientide, kasutajate 
või muude isikute tervisele ja ohutusele, 
viivad nad läbi seadme hindamise, milles 
võetakse arvesse kõiki käesolevas 
määruses sätestatud nõudeid, mis on 
kõnealuse seadme põhjustatud ohtu 
arvestades asjakohased. Asjaomased 
ettevõtjad teevad pädevate asutustega 
vajalikul viisil koostööd. Selle hindamise 
raames teavitavad pädevad asutused 
kontrolli teostavaid teavitatud asutusi, kui 
tegemist on IIa, IIb ja III klassi 
seadmega, ning teisi pädevaid asutusi 
hindamise tulemustest ja meetmetest, mis 
võetakse vastavalt hindamise tulemustele.

Or. fr
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Muudatusettepanek 683
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 69 – lõige 1 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kui liikmesriigi pädevatel asutustel on 
kas järelevalveandmetele või muule 
teabele toetudes alust arvata, et seade 
kujutab endast ohtu patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervisele ja 
ohutusele, võivad nad korraldada seadme 
hindamise, milles võetakse arvesse kõiki 
käesolevas määruses sätestatud nõudeid, 
mis on kõnealuse seadme põhjustatud 
ohtu arvestades asjakohased. Asjaomased 
ettevõtjad teevad pädevate asutustega 
vajalikul viisil koostööd.

Or. en

Muudatusettepanek 684
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

277. Kui pädevad asutused leiavad pärast 
artikli 69 kohast hindamist, et seade, mis 
kujutab endast ohtu patsientide, kasutajate 
või muude isikute tervisele ja ohutusele, ei 
vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuavad 
nad asjaomaselt ettevõtjalt viivitamata 
kõigi asjakohaste ja põhjendatud 
parandusmeetmete võtmist, et viia 
kõnealune seade vastavusse nimetatud 
nõudmistega, keelavad seadme turul 
kättesaadavaks tegemise või piiravad seda, 
kehtestavad seadme turul kättesaadavaks 
tegemisele erinõuded, kõrvaldavad seadme 

1. Kui pädevad asutused leiavad pärast 
artikli 69 kohast hindamist, et seade, mis 
kujutab endast ohtu patsientide, kasutajate 
või muude isikute tervisele ja ohutusele, ei 
vasta käesoleva määruse nõuetele, nõuavad 
nad asjaomaselt ettevõtjalt viivitamata 
kõigi asjakohaste ja põhjendatud 
parandusmeetmete võtmist, et viia 
kõnealune seade vastavusse nimetatud 
nõudmistega, keelavad seadme turul 
kättesaadavaks tegemise või piiravad seda, 
kehtestavad seadme turul kättesaadavaks 
tegemisele erinõuded, kõrvaldavad seadme 
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turult või võtavad selle tagasi mõistliku aja 
jooksul, mis vastab ohu iseloomule.

turult või võtavad selle tagasi mõistliku aja 
jooksul, mis on selgelt määratletud ja 
millest asjaomast ettevõtjat on selgelt 
teavitatud ning mis vastab ohu iseloomule.

Or. en

Muudatusettepanek 685
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

278. Kui pädevad asutused on seisukohal, 
et mittevastavus ei piirdu üksnes nende 
liikmesriigi territooriumiga, siis teavitavad 
nad komisjoni ja teisi liikmesriike artiklis 
68 osutatud elektroonilise süsteemi kaudu 
hindamistulemustest ja meetmetest, mille 
võtmist nad on asjaomastelt ettevõtjatelt 
nõudnud.

2. Kui pädevad asutused on seisukohal, et 
mittevastavus ei piirdu üksnes nende 
liikmesriigi territooriumiga, siis teavitavad 
nad viivitamatult komisjoni ja teisi 
liikmesriike artiklis 68 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu 
hindamistulemustest ja meetmetest, mille 
võtmist nad on asjaomastelt ettevõtjatelt 
nõudnud.

Or. en

Muudatusettepanek 686
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

279. Ettevõtjad tagavad, et kõigi 
asjaomaste nende poolt ELi turul 
kättesaadavaks tehtud seadmete suhtes 
võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

3. Ettevõtjad tagavad viivitamata, et kõigi 
asjaomaste nende poolt ELi turul 
kättesaadavaks tehtud seadmete suhtes 
võetakse kõik vajalikud parandusmeetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 3 – punkt 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) Kui asjaomased seadmed tuleb tagasi 
võtta, teeb ettevõtja kõik mõistlikud 
jõupingutused, et viia tagasivõtmine 
lõpule enne selgelt määratletud tähtaega, 
millest pädev asutus on teda teavitanud 
vastavalt lõikes 1 osutatule;

Or. en

Muudatusettepanek 688
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nad teavitavad teisi liikmesriike ja 
komisjoni viivitamata nendest meetmetest 
artiklis 68 osutatud elektroonilise süsteemi 
kaudu.

Nad teavitavad teisi liikmesriike ja 
komisjoni viivituseta nendest meetmetest 
artiklis 68 osutatud elektroonilise süsteemi 
kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 689
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

282. Liikmesriigid, kes ei ole menetluse 
algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni 
ja teisi liikmesriike nende käsutuses olevast 
mis tahes täiendavast teabest asjaomase 

6. Liikmesriigid, kes ei ole menetluse 
algatajad, teavitavad viivitamata komisjoni 
ja teisi liikmesriike nende käsutuses olevast 
mis tahes täiendavast teabest asjaomase 
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toote mittevastavuse kohta ja kõigist 
asjaomase seadmega seoses võetud 
meetmetest. Kui nad ei ole nõus teavitatud 
siseriikliku meetmega, teavitavad nad teisi 
liikmesriike ja komisjoni viivitamata oma 
vastuväidetest artiklis 68 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu.

toote mittevastavuse kohta ja kõigist 
asjaomase seadmega seoses võetud 
meetmetest. Kui nad ei ole nõus teavitatud 
siseriikliku meetmega, teavitavad nad teisi 
liikmesriike ja komisjoni viivituseta oma 
vastuväidetest artiklis 68 osutatud 
elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en

Muudatusettepanek 690
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

283. Kui kahe kuu jooksul alates lõikes 4 
osutatud teate kättesaamisest ei ole teised 
liikmesriigid ega komisjon esitanud 
vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise 
meetmega, siis loetakse meede 
põhjendatuks.

7. Kui ühe kuu jooksul alates lõikes 4 
osutatud teate kättesaamisest ei ole teised 
liikmesriigid ega komisjon esitanud 
vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise 
meetmega, siis loetakse meede 
põhjendatuks.

Or. en

Muudatusettepanek 691
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 70 – lõige 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

284. Kõik liikmesriigid tagavad, et 
asjaomase seadme suhtes võetakse 
viivitamatult kõik vajalikud piiravad 
meetmed.

8. Kõik liikmesriigid tagavad, et asjaomase 
seadme suhtes võetakse viivituseta kõik 
vajalikud piiravad meetmed.

Or. en
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Muudatusettepanek 692
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 71 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

258. Kui kahe kuu jooksul alates artikli 70 
lõikes 4 osutatud teate kättesaamisest 
esitab üks liikmesriik vastuväite teise 
liikmesriigi võetud ajutise meetme suhtes 
või kui komisjon leiab, et meede on liidu 
õigusaktidega vastuolus, siis hindab 
komisjon liikmesriigi võetud meedet. Selle 
hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu otsuse, kas 
tunnistada liikmesriigi meede põhjendatuks 
või mitte. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

1. Kui ühe kuu jooksul alates artikli 70 
lõikes 4 osutatud teate kättesaamisest 
esitab üks liikmesriik vastuväite teise 
liikmesriigi võetud ajutise meetme suhtes 
või kui komisjon leiab, et meede on liidu 
õigusaktidega vastuolus, siis hindab 
komisjon liikmesriigi võetud meedet. Selle 
hindamise tulemuste põhjal võtab komisjon 
rakendusaktidega vastu otsuse, kas 
tunnistada liikmesriigi meede põhjendatuks 
või mitte. Kõnealused rakendusaktid 
võetakse vastu kooskõlas artikli 88 lõikes 3 
osutatud kontrollimenetlusega.

Or. en

Muudatusettepanek 693
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 72 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

288. Kui liikmesriik leiab pärast artikli 69 
kohast hindamist, et kuigi seade on 
seaduslikult turule lastud või kasutusele 
võetud, põhjustab see ohtu patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervisele või 
ohutusele või muudele inimeste tervise 
kaitsega seotud aspektidele, nõuab ta, et 
asjaomane ettevõtja või asjaomased 
ettevõtjad võtaksid kõik asjakohased 
ajutised meetmed selle tagamiseks, et 
asjaomane seade ei põhjustaks turule lastes 
või kasutusele võttes enam ohtu, 
kõrvaldaksid seadme turult või võtaksid 
selle tagasi mõistliku aja jooksul, mis 

1. Kui liikmesriik leiab pärast artikli 69 
kohast hindamist, et kuigi seade on 
seaduslikult turule lastud või kasutusele 
võetud, põhjustab see ohtu patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervisele või 
ohutusele või muudele inimeste tervise 
kaitsega seotud aspektidele, nõuab ta 
viivitamata, et asjaomane ettevõtja või 
asjaomased ettevõtjad võtaksid kõik 
asjakohased ajutised meetmed selle 
tagamiseks, et asjaomane seade ei 
põhjustaks turule lastes või kasutusele 
võttes enam ohtu, kõrvaldaksid seadme 
turult või võtaksid selle tagasi mõistliku aja 



AM\936128ET.doc 53/173 PE510.767v01-00

ET

vastab ohu iseloomule. jooksul, mis vastab ohu iseloomule.

Or. en

Muudatusettepanek 694
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

292. Ilma et see piiraks artikli 70 
kohaldamist, nõuab liikmesriik, et 
asjaomane ettevõtja parandaks kõnealuse 
mittevastavuse mõistliku aja jooksul, mis 
vastab mittevastavuse iseloomule, kui ta 
avastab ühe järgmistest:

1. Ilma et see piiraks artikli 70 
kohaldamist, nõuab liikmesriik, et 
asjaomane ettevõtja parandaks kõnealuse 
mittevastavuse mõistliku aja jooksul, mis 
on selgelt määratletud ja millest on teda 
selgelt teavitatud ning mis vastab 
mittevastavuse iseloomule, kui ta avastab 
ühe järgmistest:

Or. en

Muudatusettepanek 695
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 73 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

293. Kui ettevõtja ei paranda 
mittevastavust lõikes 1 osutatud tähtaja 
jooksul, võtab asjaomane liikmesriik kõik 
asjakohased meetmed, et piirata toote turul 
kättesaadavaks tegemist või see keelata või 
tagada toote turult tagasivõtmine või 
kõrvaldamine. Kõnealune liikmesriik 
teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike 
viivitamata nendest meetmetest artiklis 68 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

2. Kui ettevõtja ei paranda mittevastavust 
lõikes 1 osutatud tähtaja jooksul, võtab 
asjaomane liikmesriik viivitamata kõik 
asjakohased meetmed, et piirata toote turul 
kättesaadavaks tegemist või see keelata või 
tagada toote turult tagasivõtmine või 
kõrvaldamine. Kõnealune liikmesriik 
teavitab komisjoni ja teisi liikmesriike 
viivitamata nendest meetmetest artiklis 68 
osutatud elektroonilise süsteemi kaudu.

Or. en
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Muudatusettepanek 696
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

294. Kui liikmesriik leiab pärast hindamist, 
mis osutab seadme või konkreetse 
seadmete kategooria või rühmaga seotud 
võimalikule ohule, et sellise seadme või 
konkreetse seadmete kategooria või rühma 
turul kättesaadavaks tegemine või 
kasutuselevõtt tuleks keelata, seda tuleks 
piirata või selle suhtes tuleks kehtestada 
erinõuded või et selline seade või seadmete 
kategooria või rühm tuleks patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervise ja 
ohutuse või muu inimeste tervisega seotud 
aspekti kaitsmiseks turult kõrvaldada või 
tagasi võtta, võib ta võtta vajalikke ja 
põhjendatud ajutisi meetmeid.

1. Kui liikmesriik leiab pärast hindamist, 
mis osutab seadme või konkreetse 
seadmete kategooria või rühmaga seotud 
võimalikule ohule, et sellise seadme või 
konkreetse seadmete kategooria või rühma 
turul kättesaadavaks tegemine või 
kasutuselevõtt tuleks keelata, seda tuleks 
piirata või selle suhtes tuleks kehtestada 
erinõuded või et selline seade või seadmete 
kategooria või rühm tuleks patsientide, 
kasutajate või muude isikute tervise ja 
ohutuse või muu inimeste tervisega seotud 
aspekti kaitsmiseks turult kõrvaldada või 
tagasi võtta, võtab ta vajalikke ja 
põhjendatud ajutisi meetmeid.

Or. en

Muudatusettepanek 697
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 74 – lõige 3 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu seoses inimeste 
tervise ja ohutusega võib komisjon võtta 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid kooskõlas artikli 88 lõikes 4 
osutatud menetlusega.

Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva 
kiireloomulisuse tõttu seoses inimeste 
tervise ja ohutusega või juhul, kui 
liikmesriigid teadaoleva riski olukorras 
meetmeid ei võta, võib komisjon võtta 
vastu viivitamata kohaldatavad 
rakendusaktid kooskõlas artikli 88 lõikes 4 
osutatud menetlusega.

Or. xm
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Selgitus

Liikmesriikidel võib meetmete võtmisel takistuseks olla kas keerukad haldusmenetlused või 
survegrupid. Komisjon peaks seepärast suutma võtta viivitamata asjakohaseid 
ennetusmeetmeid.

Muudatusettepanek 698
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

299. Välja arvatud juhtudel, mis nõuavad 
kohest tegutsemist tõsise ohu tõttu inimeste 
tervisele või ohutusele, antakse 
asjaomasele ettevõtjale võimalus esitada 
pädevale asutusele märkusi mõistliku aja 
jooksul enne mis tahes meetme 
vastuvõtmist. Kui meetmed on võetud enne 
ettevõtja ärakuulamist, siis antakse 
ettevõtjale võimalus esitada märkusi niipea 
kui võimalik, ning kohe selle järel 
vaadatakse võetud meetmed läbi.

2. Välja arvatud juhtudel, mis nõuavad 
kohest tegutsemist tõsise ohu tõttu inimeste 
tervisele või ohutusele, antakse 
asjaomasele ettevõtjale võimalus esitada 
pädevale asutusele märkusi selgelt 
määratletud mõistliku aja jooksul enne mis
tahes meetme vastuvõtmist. Kui meetmed 
on võetud enne ettevõtja ärakuulamist, siis 
antakse ettevõtjale võimalus esitada 
märkusi niipea kui võimalik, ning kohe 
selle järel vaadatakse võetud meetmed läbi.

Or. en

Muudatusettepanek 699
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 75 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

300. Mis tahes vastuvõetud meede 
tühistatakse viivitamata või seda 
muudetakse kohe, kui ettevõtja tõendab, et 
ta on võtnud tulemuslikke 
parandusmeetmeid.

3. Mis tahes vastuvõetud meede 
tühistatakse viivitamata või seda 
muudetakse kohe, kui ettevõtja tõendab 
rahuldavalt, et ta on võtnud tulemuslikke 
parandusmeetmeid.

Or. en
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Muudatusettepanek 700
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 76 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

302. Liikmesriigid määravad käesoleva 
määruse rakendamise eest vastutava 
pädeva asutuse või pädevad asutused. Nad 
annavad nendele asutustele vajalikud 
volitused, ressursid, vahendid ja teabe 
nende käesoleva määruse kohaste 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks. 
Liikmesriigid teatavad pädevatest 
asutustest komisjonile, kes avaldab 
pädevate asutuste loetelu.

1. Liikmesriigid määravad käesoleva 
määruse rakendamise eest vastutava 
pädeva asutuse või pädevad asutused. Nad 
annavad nendele asutustele vajalikud 
volitused, ressursid, vahendid ja teabe 
nende käesoleva määruse kohaste 
ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks. 
Liikmesriigid teatavad pädevatest 
asutustest komisjonile, kes avaldab 
pädevate asutuste loetelu ja nende 
kontaktandmed.

Or. en

Muudatusettepanek 701
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 77 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

304. Liikmesriikide pädevad asutused 
teevad koostööd omavahel ja komisjoniga 
ning edastavad üksteisele vajaliku teabe
käesoleva määruse ühetaoliseks 
kohaldamiseks.

1. Liikmesriikide pädevad asutused teevad 
koostööd omavahel ja komisjoniga ning 
vajaduse korral meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga ja edastavad 
üksteisele ning komisjonile käesoleva 
määruse ühetaoliseks kohaldamiseks 
vajaliku teabe.

Or. en

Muudatusettepanek 702
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 78 a
Meditsiiniseadmete nõuanderühm

1 a. Komisjon asutab Euroopa 
meditsiiniseadmete nõuanderühma, mis 
nõustaks teda ja meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma meditsiinitehnika ja 
seonduvate teenuste liidu turule viimise ja 
nende kättesaadavuse tehniliste, 
teaduslike, sotsiaalsete ja majanduslike 
aspektide asjus.
Rühm koosneb patsientide, arstide, 
meditsiiniõdede, hooldajate ja 
tervishoiuasutuste juhtide, asjaomaste 
meditsiiniseadmete tootjate ühenduste 
ning muude asjaomaste foorumite
esindajatest.
Meditsiiniseadmete nõuanderühma 
eesistuja on komisjoni esindaja.
Meditsiiniseadmete nõuanderühma töö on 
läbipaistev ja selle tulemustest 
teavitatakse komisjoni ning 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
ja need tehakse üldsusele kättesaadavaks.

Or. en

Selgitus

Seaduspärased sidusrühmad ning ka reguleeritud tööstusharu ja teised peaksid saama 
võimaluse anda komisjonile ja ametiasutustele nõu meditsiiniseadmete tehniliste, teaduslike, 
sotsiaalsete ja kaubandusaspektide asjus. Sel eesmärgil peaks komisjon asutama 
meditsiiniseadmete nõuanderühma. Meditsiiniseadmete nõuanderühma töö peaks olema 
läbipaistev ja selle tulemused tuleks teha komisjonile ja käesoleva määrusega asutatud 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale kättesaadavaks.

Muudatusettepanek 703
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Iga liikmesriik nimetab kolmeaastaseks 
tähtajaks, mida võib pikendada, 
koordineerimisrühma ühe liikme ja ühe 
asendusliikme, kellel on erialateadmised 
käesoleva määruse valdkonnas ning ühe 
liikme ja ühe asendusliikme, kellel on 
erialateadmised [in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid käsitleva] 
määruse (EL) nr […/…] valdkonnas. 
Liikmesriik võib nimetada ka ainult ühe 
liikme ja ühe asendusliikme, kellel on 
erialateadmised mõlemas valdkonnas.

Iga liikmesriik nimetab kolmeaastaseks 
tähtajaks, mida võib pikendada, 
koordineerimisrühma ühe liikme või mitu 
liiget ja ühe asendusliikme, kellel on 
erialateadmised käesoleva määruse 
valdkonnas ning ühe liikme ja ühe 
asendusliikme või mitu asendusliiget, 
kellel on erialateadmised [in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid käsitleva] 
määruse (EL) nr […/…] valdkonnas. 
Liikmesriik võib nimetada ka ainult ühe 
liikme ja ühe asendusliikme või mitu 
asendusliiget, kellel on erialateadmised 
mõlemas valdkonnas.

Or. en

Muudatusettepanek 704
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 2 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon kontrollib meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmete pädevust. 
Komisjon avaldab iga kord oma 
kontrollimise tulemused ning annab 
teavet meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmete pädevuse 
kohta. 

Or. en

Selgitus

Määruse korrektseks toimimiseks peaks meditsiiniseadmete koordineerimisrühm koosnema 
meditsiiniseadmete asjus tunnustatud ja asjakohase pädevusega inimestest. Käesoleva 
artikliga nõutakse pädevuse kohta tõendeid, aga selles ei selgitata, kes peaks seda pädevust 
kontrollima. Pädevust tuleb kontrollida ja see peaks olema komisjoni ülesanne.
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Muudatusettepanek 705
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm valvab artiklis 39 
määratletud teavitatud asutuste 
koordineerimisrühma järele.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks valvama teavitatud asutuste 
koordineerimisrühma järele, et tagada osalemisnõuete täitmine ja võimaldada neil olla 
paremini informeeritud kogu ELi teavitatud asutuste olukorrast.

Muudatusettepanek 706
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

311. Koordineerimisrühm võib igale 
üksikjuhtumile vastavalt kutsuda 
koosolekutel osalema eksperte või muid 
kolmandaid isikuid või paluda neilt 
kirjalikku arvamust.

6. Vajaduse korral kutsutakse 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
koosolekutele vaatlejatena 
organisatsioone, mis esindavad 
meditsiiniseadmete tööstuse, 
tervishoiutöötajate, laborite, patsientide ja 
tarbijate huve liidu tasandil.
Koordineerimisrühm võib igale 
üksikjuhtumile vastavalt kutsuda 
koosolekutel osalema muid eksperte või 
muid kolmandaid isikuid või paluda neilt 
kirjalikku arvamust.

Or. en
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Selgitus

Sidusrühmi tuleks kutsuda osalema meditsiiniseadmete koordineerimisrühma, mitte üksnes 
selle allrühmade koosolekutel, et tagada ELi meditsiiniseadmete reguleerimissüsteemi 
järjepidev läbipaistvus ja kaasavus.

Muudatusettepanek 707
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

312. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võib moodustada 
alalisi või ajutisi allrühmi. Vajaduse korral 
kutsutakse allrühmadesse vaatlejatena 
organisatsioone, mis esindavad 
meditsiiniseadmete tööstuse, 
tervishoiutöötajate, laborite, patsientide ja 
tarbijate huve liidu tasandil.

7. Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
moodustab alalise meditsiiniseadmete 
nõuanderühma ja võib vajaduse korral 
moodustada ajutisi allrühmi. Vajaduse 
korral kutsutakse allrühmadesse 
vaatlejatena organisatsioone, mis 
esindavad patsientide, tervishoiutöötajate, 
laborite, tarbijate ja meditsiiniseadmete 
tööstuse huve liidu tasandil.

Meditsiiniseadmete nõuanderühma 
liikmeid võidakse vajaduse korral kutsuda 
nõustajatena kõnealustesse 
allrühmadesse.

Or. en

Muudatusettepanek 708
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm loob 
sidusrühmadega peetavate arutelude 
töörühma, mis koosneb sidusrühmade 
esindajatest ja mida korraldatakse liidu 
tasandil. Selline rühm peaks tegutsema 
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paralleelselt meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmaga ja tegema sellega 
koostööd, andes nõu komisjonile ja 
liikmesriikidele meditsiinitehnoloogia 
erinevate aspektide ja käesoleva määruse 
rakendamise kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 709
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm toetab komisjoni 
järelevalveandmetest ja turujärelevalve 
tegevustest, sealhulgas mis tahes võetud 
ennetavatest tervisekaitsemeetmetest 
ülevaate pakkumisel iga kuue kuu järel. 
See teave on juurdepääsetav artiklis 27 
osutatud Euroopa andmepanga kaudu.

Or. en

Selgitus

Tervishoiutöötajad ja üldsus saavad kasu ohutuse- ja turujärelevalve teabe ülevaatest. Kuna 
selline teave nõuab tundlikku ümberkäimist, on meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
asjakohane foorum selle teabe edastamiseks Euroopa andmepangale.

Muudatusettepanek 710
Rebecca Taylor

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 7 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 b. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm toimib teavitatud 



PE510.767v01-00 62/173 AM\936128ET.doc

ET

asutuste pädevusi käsitleva IV peatükiga 
seotud vaidluste puhul lepitusfoorumina.

Or. en

Selgitus

Ühine hindamismeeskond ja meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaksid tulemuslikult 
valvama teavitatud asutuste töö järele. Kui anda meditsiiniseadmete koordineerimisrühmale 
vastutus tühistada teavitatud asutuste tegevuse peatamine, suurendab see nendepoolset 
järelevalvet.

Muudatusettepanek 711
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 78 – lõige 8 – lõik 1 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma toimimine, 
sealhulgas vajaduse korral arvamuste või 
soovituste või muude seisukohtade 
vastuvõtmine meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma poolt.

Or. en

Muudatusettepanek 712
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) hinnata koos komisjoni ja 
riigiasutusega, mis vastutab oma 
asutamisliikmesriigi teavitatud asutuste 
eest, ühiselt vastavushindamise asutuse 
poolset teavitamistaotlust kõigil juhtudel, 
kui taotlev asutus väidab end olevat pädev 
III klassis loetletud ehk kehasse 
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implanteeritavate, ravimina käsitletavat 
ainet sisaldavate meditsiiniseadmete asjus 
või selliste meditsiiniseadmete asjus, mille 
tootmisel on kasutatud inim- või loomset 
päritolu eluvõimetuks muudetud kudesid 
või rakke või nende preparaate. 

Or. en

Muudatusettepanek 713
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt a b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a b) koostab ja dokumenteerib 
vastavushindamistoimingutega tegelevate 
töötajate kõrgetasemelised pädevuse- ja 
kvalifikatsioonipõhimõtted, valiku- ja 
volitamismenetlused (teadmised, 
kogemused ja muu nõutav pädevus) ja 
nõutava koolituse (esialgne ja pidev). 
Kvalifikatsioonikriteeriumide puhul 
käsitletakse erinevaid ülesandeid 
vastavushindamisprotsessis ning ka 
määramise kohaldamisalaga hõlmatud 
seadmeid, tehnoloogiaid ja valdkondi;

Or. en

Muudatusettepanek 714
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt a c (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a c) vaatab läbi ja kiidab heaks 
liikmesriikide pädevate asutuste 
kriteeriumid, pidades silmas artikli 80 
lõike 1 eelmist punkti a b; 
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Or. en

Muudatusettepanek 715
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm koostab asjakohase 
kvalifikatsiooniga kliiniliste asjatundjate 
ja nende kliiniliste erialade loendi ja 
haldab seda loendit, mis tehakse artiklis 
44 sätestatud teavitamisnõude täitmise 
tarvis kättesaadavaks vastavushindamise 
asutustele, keda on teavitatud III klassi 
seadmetest ehk kehasse 
implanteeritavatest, ravimina käsitletavat 
ainet sisaldavatest seadmetest või sellistest 
seadmetest, mille tootmisel on kasutatud 
inim- või loomset päritolu eluvõimetuks 
muudetud kudesid või rakke või nende 
preparaate.

Or. en

Selgitus

Selleks et tagada kliiniliste tõendite täielik ja nõuetekohane hindamine kliiniliste asjatundjate 
poolt, tuleks koostada tunnustatud kliiniliste asjatundjate loend Euroopa tasandil. III klassi 
teavitatud asutused on seega kohustatud oma kliiniliste tõendite hindamiste puhul valima 
asjatundja või asjatundjad sellest loendist.

Muudatusettepanek 716
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm kuulab 
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meditsiiniseadmete nõuanderühma. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm 
võtab teadmiseks meditsiiniseadmete 
nõuanderühma vastuvõetud arvamused 
või soovitused või muud seisukohad ja 
võib neid vajaduse korral ise vastu võtta. 

Or. en

Muudatusettepanek 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm on reguleeriva raamistiku otsustav osa. Seetõttu 
tuleks selle ülesandeid üksikasjalikumalt kirjeldada.
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Muudatusettepanek 719
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

välja jäetud

Or. fr

Muudatusettepanek 720
Françoise Grossetête

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

(b) kontrollib kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste kontrollimist;

Or. fr

Muudatusettepanek 721
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

(b) pakub kooskõlas artikliga 44 teatud 
tüüpi meditsiiniseadmete teaduslikku 
hindamist;

Or. en
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Muudatusettepanek 722
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiii) osaleb kooskõlas artikliga 44 
teatavate vastavushindamiste 
kontrollimises;

(b) jälgib korrapäraselt tehnika arengut, 
eeskätt III klassi implanteeritavate 
meditsiiniseadmete puhul;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 723
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jjjjjjj) osaleb juhiste väljatöötamises, 
mille eesmärk on tagada käesoleva 
määruse tõhus ja ühetaoline 
rakendamine, eelkõige seoses teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalvega, 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuete 
kohaldamisega, tootjapoolse kliinilise 
hinnangu läbiviimisega ja teavitatud 
asutuste tehtava hindamisega;

(c) hindab, kas käesoleva määrusega 
kavandatavad meditsiiniseadmete 
põhilised ohutus- ja toimivusnõuded on 
piisavad, ning määrab kindlaks I lisa 
vajalikud muudatused;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
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otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jjjjjjj) osaleb juhiste väljatöötamises, mille 
eesmärk on tagada käesoleva määruse 
tõhus ja ühetaoline rakendamine, eelkõige 
seoses teavitatud asutuste määramise ja 
järelevalvega, üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete kohaldamisega, 
tootjapoolse kliinilise hinnangu 
läbiviimisega ja teavitatud asutuste 
tehtava hindamisega;

(c) osaleb juhiste väljatöötamises, mille 
eesmärk on tagada käesoleva määruse 
tõhus ja ühetaoline rakendamine;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm on reguleeriva raamistiku otsustav osa. Seetõttu 
tuleks selle ülesandeid üksikasjalikumalt kirjeldada.

Muudatusettepanek 725
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(kkkkkkk) abistab liikmesriikide pädevaid 
asutusi nende koordineerimistegevuses
kliiniliste uuringute, järelevalve ja 
turujärelevalve valdkonnas;

(d) töötab välja meditsiiniseadmetega 
tehtavate kliiniliste uuringute juhised;
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Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(lllllll) annab komisjonile viimase taotluse 
korra nõu ja abi kõikide käesoleva 
määruse rakendamisega seotud küsimuste 
hindamises;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm on reguleeriva raamistiku otsustav osa. Seetõttu 
tuleks selle ülesandeid üksikasjalikumalt kirjeldada.

Muudatusettepanek 727
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(lllllll) annab komisjonile viimase taotluse 
korra nõu ja abi kõikide käesoleva 
määruse rakendamisega seotud küsimuste 
hindamises;

(e) vaatab korrapäraselt läbi 
meditsiiniseadmeid käsitlevad normid ja 
standardid;

Or. en
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Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(mmmmmmm) aitab kaasa 
meditsiiniseadmeid käsitleva ühtlustatud 
haldustava edendamisele liikmesriikides.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm on reguleeriva raamistiku otsustav osa. Seetõttu 
tuleks selle ülesandeid üksikasjalikumalt kirjeldada.

Muudatusettepanek 729
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) töötab välja Euroopa 
turujärelevalveprogrammi raamistiku ja 
rakendab seda;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
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otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f a) pidevalt jälgida tehnika arengut, 
eelkõige implanteeritavate seadmete 
valdkonnas, ja hinnata, kas käesolevas 
määruses sätestatud olulised ohutus- ja 
toimivusnõuded on meditsiiniseadmete 
ohutuse ja toimivuse tagamiseks 
asjakohased, ning selgitada välja vajadus 
muuta I lisa;
(f b) töötab välja teatud 
meditsiiniseadmete kliiniliste katsete 
juhised;
(f c) aitab kaasa meditsiiniseadmeid 
käsitlevate standardite väljatöötamisele;
(f d) aitab kaasa ühtsete tehniliste 
kirjelduste väljatöötamisele;
(f e) töötab välja Euroopa 
turujärelevalveprogrammi raamistiku ja 
haldab seda;
(f f) töötab välja riiklike turujärelevalve 
asutuste kvaliteedijuhtimise süsteemi 
miinimumnõuded;
(f g) korraldab ühist turujärelevalvet ja 
ühiseid katseprojekte;
(f h) korraldab riigiametnikele 
koolitusprogramme ja vahetusi seoses 
turujärelevalvega, teavitatud asutuste 
määramise ja jälgimisega ning kliiniliste 
uuringutega;
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(f i) korraldab teabekampaaniaid ja 
ühiskülastusi;
(f j) esitab kuue kuu jooksul arvamuse 
Lisa VIIs sätestatud 
klassifitseerimiskriteeriumide 
kohaldamise kohta käsitletava seadme või 
seadmete kategooria või rühma suhtes 
vastavalt artikli 41 lõikele 3;
(f k) esitab komisjoni taotluse korral 
arvamuse seadme või seadmete kategooria 
või rühma klassifitseerimise kohta 
vastavalt artikli 41 lõikele 4.

Or. en

Muudatusettepanek 731
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f b) töötab välja riiklike turujärelevalve 
asutuste kvaliteedijuhtimise süsteemi 
miinimumnõuded;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 732
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f c (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f c) korraldab liikmesriikides ühise 
turujärelevalve ja ühised katseprojektid;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 733
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f d (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f d) korraldab liikmesriikidevahelise 
pädevuste jagamise seoses 
turujärelevalve, teavitatud asutuste ja 
kliiniliste hinnangutega;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 734
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f e (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f e) korraldab teabekampaaniaid ja 
ühiseid kontrolliprogramme;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 735
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f f (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f f) loob eeltingimused, et teatud 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadmete 
rühmade puhul – vastavalt artikli 41 
lõikele 3 – saab Lisa VII kohase 
klassifitseerimistaotluse kohta esitada 6 
kuu jooksul arvamuse;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.
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Muudatusettepanek 736
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f g (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f g) loob eeltingimused, et teatud 
meditsiiniseadme või meditsiiniseadmete 
rühmade puhul saab artikli 41 lõike 4 
kohase klassifitseerimise kohta esitada 
komisjoni taotletud arvamuse;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.

Muudatusettepanek 737
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 – lõige 1 – punkt f h (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(f h) töötab välja turustamisjärgse 
järelevalve raamprogrammi;

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete koordineerimisrühm peaks patsientide ohutuse parandamiseks mängima 
otsustavat rolli. See nõuab kohustuste üksikasjalikku kirjeldamist ja täpsustamist võrreldes 
esialgse ettepanekuga, sealhulgas ka seda, et põhinõuded ja seadmete standardid peavad 
sammu pidama tehnika arenguga. Veel üks oluline süsteemi aspekt on turujärelevalve pärast 
turulelaskmist. Piiratud rahalised vahendid ja vähene personal nõuavad paremat 
kooskõlastamist ja koostööd liikmesriikide vahel.
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Muudatusettepanek 738
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 80 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 80 a
Teaduslik nõuandekogu

1. Komisjon moodustab teadusliku 
nõuandekogu, mis koosneb kuni 
15 teaduslikust ja/või kliinilisest 
asjatundjast meditsiiniseadmete 
valdkonnas, kelle nimetab isikuliselt 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm, 
ja pakub sellele logistilist tuge.
2. Neid asjatundjaid ametisse nimetades 
tagab komisjon meditsiiniseadmeid 
käsitlevate meditsiinivaldkondade alased 
laiaulatuslikud, sobilikud ja 
tasakaalustatud teadmised, mis tahes 
huvide avaldamise, mis võiksid nende 
tööd mõjutada, ja 
konfidentsiaalsuslepingu allkirjastamise. 
Teaduslik nõuandekogu võib oma 
vastutusalas luua konkreetsete 
meditsiinivaldkondade eksperdirühmi. 
Komisjon või meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm võivad nõuda 
teaduslikult nõuandekogult nõu andmist 
mis tahes teemadel, mis on seotud 
käesoleva määruse rakendamisega.
3. Teaduslik nõuandekogu nimetab oma 
liikmete seast ühe esimehe ja ühe 
aseesimehe ametisse kolmeks aastaks; 
ametiaega on võimalik ühe korra 
pikendada. Piisavalt õigustatud 
olukordades võib nõuandekogu liikmete 
enamus nõuda esimehe ja/või aseesimehe 
tagasiastumist.
4. Teaduslik nõuandekogu kehtestab oma 
töökorra, milles sätestatakse eelkõige 
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menetlused järgmiseks:
(a) eksperdirühma toimimine;
(b) esimehe ja aseesimehe 
ametissenimetamine ja asendamine;
(c) artiklis 44 sätestatud teaduslik 
hindamine, sh kiireloomuliste juhtumite 
korral.
Töökord jõustub pärast heakskiitva
arvamuse saamist komisjonilt.

Or. en

Muudatusettepanek 739
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2 – punkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ooooooo) annavad teadusalast nõu 
teatavate seadmete või seadmete 
kategooriate või rühmade uusima tehnilise 
taseme kohta;

(b) annavad teadusalast nõu ja tehnilist abi 
teatavate seadmete või seadmete 
kategooriate või rühmade uusima tehnilise 
taseme määratluse asjus;

Or. en

Selgitus

Referentlaborite ülesannete täiendatud sõnastus ja selgem määratlus.

Muudatusettepanek 740
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 81 – lõige 2 – punkt f

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(sssssss) aitavad kaasa rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamisele;

(f) aitavad kaasa ühtsete tehniliste 
kirjelduste ja ka rahvusvaheliste 
standardite väljatöötamisele;
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Or. en

Selgitus

Referentlaboritel on asjakohased teadmised, kogemused ja tehnilised oskused, et aidata kaasa 
ühtsete tehniliste kirjelduste väljatöötamisele. Sõnastuse täiendus.

Muudatusettepanek 741
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

321. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit ei 
kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide esindajate 
suhtes.

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses ega 
tarneahelas finants- ega muid huve, mis 
võiksid mõjutada nende erapooletust. Nad 
kohustuvad tegutsema üldsuse huvides ja 
sõltumatul viisil. Nad teatavad oma 
kõikidest meditsiiniseadmete tööstusega ja 
tarneahelaga seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit ei 
kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide esindajate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 742
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

321. Meditsiiniseadmete 1. Meditsiiniseadmete 
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koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit 
ei kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide 
esindajate suhtes.

koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Huvide deklaratsioon tehakse üldsusele 
kättesaadavaks Euroopa Komisjoni 
veebisaidil.

Or. en

Muudatusettepanek 743
Michèle Rivasi

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

321. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Taotluse korral on huvide deklaratsioon 
üldsusele kättesaadav. Käesolevat artiklit
ei kohaldata meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevate sidusorganisatsioonide esindajate 
suhtes.

1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma liikmetel ja ELi 
referentlaborite töötajatel ei või olla 
meditsiiniseadmete tööstuses finants- ega 
muid huve, mis võiksid mõjutada nende 
erapooletust. Nad kohustuvad tegutsema 
üldsuse huvides ja sõltumatul viisil. Nad 
teatavad oma kõikidest meditsiiniseadmete 
tööstusega seotud otsestest ja kaudsetest 
huvidest ja ajakohastavad seda 
deklaratsiooni alati, kui olukord muutub. 
Huvide deklaratsioon on üldsusele 
kättesaadav. Käesolevat lõiget ei kohaldata 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma 
allrühmades osalevate 
sidusorganisatsioonide esindajate suhtes.

Or. en
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Muudatusettepanek 744
Antonyia Parvanova

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

322. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma poolt 
juhtumipõhiselt kutsutud eksperdid ja
muud kolmandad isikud peavad 
deklareerima oma kõnealuse küsimusega 
seotud huvid.

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma allrühmades 
osalevad sidusrühmade esindajad 
deklareerivad mis tahes otsesed ja
kaudsed huvid, mis neil võivad olla 
meditsiiniseadmete tööstuses, ja 
ajakohastavad seda deklaratsiooni iga 
kord, kui ilmneb oluline muutus. Huvide
deklaratsioon tehakse üldsusele
kättesaadavaks Euroopa Komisjoni 
veebisaidil. Seda ei kohaldata 
meditsiiniseadmete tööstuse esindajate 
suhtes.

Or. en

Muudatusettepanek 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

322. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma poolt juhtumipõhiselt 
kutsutud eksperdid ja muud kolmandad 
isikud peavad deklareerima oma 
kõnealuse küsimusega seotud huvid.

2. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma poolt juhtumipõhiselt 
kutsutud eksperdid ja muud kolmandad 
isikud deklareerivad oma kõnealuse 
küsimusega seotud huvid ja nende huvide 
deklaratsioon on üldsusele alaliselt 
juurdepääsetav.

Or. en



AM\936128ET.doc 81/173 PE510.767v01-00

ET

Muudatusettepanek 746
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 82 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 82 a
Teadusalane nõu

1. Komisjon hõlbustab selliste 
innovatiivsete seadmete tootjatele, mille 
suhtes kohaldatakse artiklis 44 sätestatud 
teaduslikku hindamist, juurdepääsu 
teadusliku nõuandekogu või ELi 
referentlabori teaduslikele nõuannetele, et 
pakkuda juurdepääsu teabele, mis käsitleb 
seadme vastavuse nõuetekohase 
hindamise kriteeriume, eelkõige seoses 
kliiniliseks hinnanguks vajalike kliiniliste 
andmetega.
2. Teadusliku nõuandekogu või ELi 
referentlabori antavad nõuanded ei ole 
siduvad.
3. Komisjon avaldab lõikes 1 osutatud 
teadusalase nõu kohta kokkuvõtted 
eeldusel, et kogu äriliselt konfidentsiaalne 
teave on kustutatud.

Or. en

Muudatusettepanek 747
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed soodustamaks registrite 
sisseseadmist teatavat tüüpi seadmete
kohta, et koguda selliste seadmete 
kasutamisega seotud turustamisjärgseid 

Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed, soodustamaks 
registrite sisseseadmist meditsiiniseadmete
kohta, et koguda selliste seadmete 
kasutamisega seotud turustamisjärgseid 
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kogemusi. Sellised registrid on abiks 
seadmete pikaajalise ohutuse ja toimivuse 
sõltumatul hindamisel.

kogemusi. Sellised registrid on abiks 
seadmete pikaajalise ohutuse ja toimivuse 
sõltumatul hindamisel ning nende 
seadmete jälgitavusel.

Or. en

Muudatusettepanek 748
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 83 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed soodustamaks registrite 
sisseseadmist teatavat tüüpi seadmete 
kohta, et koguda selliste seadmete 
kasutamisega seotud turustamisjärgseid 
kogemusi. Sellised registrid on abiks 
seadmete pikaajalise ohutuse ja toimivuse 
sõltumatul hindamisel.

Komisjon ja liikmesriigid võtavad kõik 
vajalikud meetmed soodustamaks 
koordineeritud ja ühtlustatud registrite 
sisseseadmist teatavat tüüpi seadmete 
kohta, et koguda selliste seadmete 
kasutamisega seotud turustamisjärgseid 
kogemusi. Sellised registrid on abiks 
seadmete pikaajalise ohutuse ja toimivuse 
sõltumatul hindamisel.

Or. en

Selgitus

Selliste registrite väljatöötamine peaks olema koordineeritud ja ühtlustatud, et vältida 
vähekasutatavate andmete koormavat kogumist ning tagada registrite väljatöötamisse pandud 
ressursside tõhus kasutamine. Üksnes juhul, kui registrid on korraldatud koordineeritult ja 
ühtlustatult, saab registreid analüüsida koos ja need pakuvad väärtuslikku turustamisjärgset 
ohutusteavet.

Muudatusettepanek 749
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 86 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Käesolev määrus ei piira liikmesriikide Käesolev määrus ei piira liikmesriikide 
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võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on läbipaistev ja toimub 
kulude katmise põhimõttel. Nad teatavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
tasude struktuuri ja suuruse vähemalt kolm 
kuud enne nende vastuvõtmist.

võimalust nõuda käesolevas määruses 
sätestatud tegevuste eest tasu, tingimusel, 
et tasu määramine on läbipaistev ja toimub 
kulude katmise põhimõttel. Nad teatavad 
komisjonile ja teistele liikmesriikidele 
tasude struktuuri ja suuruse vähemalt kolm 
kuud enne nende vastuvõtmist. Tasude 
struktuur ja tase on taotluse korral 
üldsusele kättesaadav.

Or. en

Muudatusettepanek 750
Andrés Perelló Rodríguez

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 87 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Liikmesriigid teatavad need 
sätted komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Liikmesriigid kehtestavad eeskirjad 
käesoleva määruse sätete rikkumise korral 
kohaldatavate karistuste kohta ja võtavad 
kõik vajalikud meetmed, et tagada nende 
rakendamine. Ettenähtud karistused peavad 
olema tõhusad, proportsionaalsed ja 
hoiatavad. Karistuse hoiatav iseloom 
kehtestatakse vastavalt toimepandud 
õiguserikkumise tulemusena saadud 
tulule. Liikmesriigid teatavad need sätted 
komisjonile hiljemalt [3 kuud enne 
käesoleva määruse kohaldamist] ja 
teavitavad komisjoni viivitamata kõikidest 
järgnevatest sätetesse tehtavatest 
muudatustest.

Or. en

Selgitus

Selleks et heidutada petturlikku käitumist ja tagada karistuse tõhusus, peab karistus olema 
selgelt suurem kui tootja poolt toime pandud õiguserikkumise või pettuse tulemusena saadud 
tulu.

Muudatusettepanek 751
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

333. Volitused võtta vastu artikli 2 lõigetes 
2 ja 3, artikli 4 lõikes 5, artikli 8 lõikes 2, 
artikli 17 lõikes 4, artikli 24 lõikes 7, artikli 
25 lõikes 7, artikli 29 lõikes 2, artikli 40 
lõikes 2, artikli 41 lõikes 4, artikli 42
lõikes 11, artikli 45 lõikes 5, artikli 51 
lõikes 7, artikli 53 lõikes 3, artikli 74 
lõikes 4 ja artikli 81 lõikes 6 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

1. Volitused võtta vastu artikli 2 lõigetes 2 
ja 3, artikli 4 lõikes 5, artikli 8 lõikes 2, 
artikli 17 lõikes 4, artikli 24 lõikes 7, artikli 
25 lõikes 7, artikli 29 lõikes 2, artikli 74 
lõikes 4 ja artikli 81 lõikes 6 osutatud 
delegeeritud õigusakte antakse komisjonile 
käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

Or. fr

Muudatusettepanek 752
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 1 – lõik 1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Delegeeritud aktide koostamisel küsib 
komisjon meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmalt nõu. 

Or. en

Muudatusettepanek 753
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

334. Artikli 2 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 
lõikes 5, artikli 8 lõikes 2, artikli 17 lõikes 
4, artikli 24 lõikes 7, artikli 25 lõikes 7, 

2. Artikli 2 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõikes 
5, artikli 8 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, 
artikli 24 lõikes 7, artikli 25 lõikes 7, artikli 
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artikli 29 lõikes 2, artikli 40 lõikes 2, 
artikli 41 lõikes 4, artikli 42 lõikes 11, 
artikli 45 lõikes 5, artikli 51 lõikes 7, 
artikli 53 lõikes 3, artikli 74 lõikes 4 ja 
artikli 81 lõikes 6 osutatud volitused 
antakse komisjonile määramata ajaks alates 
käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

29 lõikes 2, artikli 40 lõikes 2, artikli 74 
lõikes 4 ja artikli 81 lõikes 6 osutatud 
volitused antakse komisjonile määramata 
ajaks alates käesoleva määruse jõustumise 
kuupäevast.

Or. fr

Muudatusettepanek 754
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 89 – lõige 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

335. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõikes 5, 
artikli 8 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 
24 lõikes 7, artikli 25 lõikes 7, artikli 29 
lõikes 2, artikli 40 lõikes 2, artikli 41 
lõikes 4, artikli 42 lõikes 11, artikli 45 
lõikes 5, artikli 51 lõikes 7, artikli 53 
lõikes 3, artikli 74 lõikes 4 ja artikli 81 
lõikes 6 osutatud volituste delegeerimise 
igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise 
otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud 
volituste delegeerimine. Otsus jõustub 
järgmisel päeval pärast selle avaldamist 
Euroopa Liidu Teatajas või otsuses 
nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei 
mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

3. Euroopa Parlament ja nõukogu võivad 
artikli 2 lõigetes 2 ja 3, artikli 4 lõikes 5, 
artikli 8 lõikes 2, artikli 17 lõikes 4, artikli 
24 lõikes 7, artikli 25 lõikes 7, artikli 29 
lõikes 2, artikli 40 lõikes 2, artikli 74 lõikes 
4 ja artikli 81 lõikes 6 osutatud volituste 
delegeerimise igal ajal tagasi võtta. 
Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses 
nimetatud volituste delegeerimine. Otsus 
jõustub järgmisel päeval pärast selle 
avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või 
otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See 
ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud 
õigusaktide kehtivust.

Or. fr

Muudatusettepanek 755
Gaston Franco

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 93 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

„4. Kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetlusega võib komisjon kas 
liikmesriigi taotluse korral või omal 
algatusel võtta vajalikud meetmed, et 
kindlaks määrata, kas teatav toode või 
toodete rühm vastab „kosmeetikatoote” 
määratlusele või mitte.”

„4. Kooskõlas artikli 32 lõikes 2 osutatud 
regulatiivmenetlusega võib komisjon kas 
liikmesriigi taotluse korral või omal 
algatusel võtta vajalikud meetmed, et 
kindlaks määrata, kas teatav toode vastab 
„kosmeetikatoote” määratlusele või mitte. 
Kosmeetikatoodete alaline komitee ja 
asjaomased sidusrühmad pakuvad 
komisjonile kosmeetikaga seotud 
piiripealsete juhtumite korral toetust, nõu 
ja asjatundlikkust.”

Or. en

Selgitus

Piiripealsete kosmeetikatoodete kvalifitseerimine on lahutamatult seotud konkreetse toote 
juhtumipõhise hindamise, selle esitamise ja väidetega. Kosmeetikatoote riigiomase tajumise 
ja seda puudutavate väidete tarbijatepoolse tajumise puhul on olulised kultuuriline taust ja 
keel ning need on otsustavad kosmeetikatoote kvalifitseerimisel. Teavitatud otsuste tegemiseks 
kosmeetikatoodetega seotud piiripealsete juhtumite korral vajab komisjon liikmesriikide 
asjatundjate ja asjaomaste sektorite nõu.

Muudatusettepanek 756
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

343. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 
määrusele vastavad teavitatud asutused 
määrata ja neist teatada enne selle määruse 
kohaldamise kuupäeva. Teavitatud 
asutused, mis on määratud ja millest on 
teatatud käesoleva määruse kohaselt, 
võivad kohaldada käesolevas määruses 
sätestatud vastavushindamismenetlusi ja
väljastada käesoleva määruse kohaseid 
sertifikaate enne selle kohaldamise 
kuupäeva.

4. Erandina direktiivides 90/385/EMÜ ja 
93/42/EMÜ sätestatust võib käesolevale 
määrusele vastavad teavitatud asutused 
määrata ja neist teatada enne selle määruse 
kohaldamise kuupäeva. Teavitatud 
asutused, mis on määratud ja millest on 
teatatud käesoleva määruse kohaselt, 
võivad kohaldada käesolevas määruses 
sätestatud vastavushindamismenetlusi ja 
väljastada käesoleva määruse kohaseid 
sertifikaate enne selle kohaldamise 
kuupäeva, kui tagatakse, et asjakohased 



AM\936128ET.doc 87/173 PE510.767v01-00

ET

delegeeritud ja rakendusaktid on 
rakendatud.

Or. de

Muudatusettepanek 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 94 – lõige 7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

346. Seadmeid, mis kuuluvad käesoleva 
määruse reguleerimisalasse kooskõlas 
artikli 1 lõike 2 punktiga e ja mis on 
seaduslikult turule lastud või kasutusele 
võetud kooskõlas liikmesriikides enne 
käesoleva määruse kohaldamist kehtinud 
eeskirjadega, võib asjaomases liikmesriigis 
jätkuvalt turule lasta ja kasutusele võtta.

7. IIb ja III klassi seadmetele, mis 
kuuluvad käesoleva määruse
reguleerimisalasse, mis on seaduslikult 
turule lastud või kasutusse võetud 
kooskõlas liikmesriikides enne käesoleva 
määruse kohaldamist kehtinud 
eeskirjadega ja mis on juba turul 
kättesaadavad, antakse müügiluba 
vastavalt artiklis 41 osutatule. Kuuekuise 
üleminekuperioodi jooksul, mis järgneb 
käesoleva määruse jõustumiskuupäevale, 
peavad tootjad või seadmete 
turulelaskmise eest vastutav üksused 
esitama müügiloa andvale 
tsentraliseeritud või detsentraliseeritud 
asutusele – vastavalt sellele, kumb on 
asjakohane – aruande nende poolt turule 
lastud IIb ja III klassi 
meditsiiniseadmetest koos 
vastavushindamismenetluse tulemustega, 
et võimaldada turustamist käesoleva 
määruse jõustumiskuupäevale järgneval 
viieaastasel perioodil. Kui see periood on 
aegunud, ei või neid enam turule lasta, 
välja arvatud juhul, kui vahepeal on 
antud müügiluba või kui on esitatud 
taotlus müügiloa saamiseks.
Kõik teised käesoleva määruse 
reguleerimisalasse kuuluvad muud 
seadmed, mis on seaduslikult turule lastud 
või kasutusele võetud kooskõlas 
liikmesriikides enne käesoleva määruse 



PE510.767v01-00 88/173 AM\936128ET.doc

ET

kohaldamist kehtinud eeskirjadega ja mis 
on juba turul kättesaadavad, võib 
asjaomases liikmesriigis jätkuvalt turule 
lasta ja kasutusele võtta.

Or. en

Selgitus

Suure riskiga meditsiiniseadmeid saab praeguseni lasta turule üksnes teavitatud asutuse 
vastavushindamismenetluse alusel, mille on tellinud tootja; see on mõningatel juhtudel aga 
viinud tervisega seotud õnnetusteni. Kui käesolev määrus jõustub, ei tohiks nende seadmete 
puhul enam olla topeltstandardeid, olenevalt sellest, millal need turule lasti.

Muudatusettepanek 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 97 – lõige 3 – lõik 1 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(eeeeeeee) artikli 25 lõikeid 2 ja 3 ja artikli 
45 lõiget 4 kohaldatakse alates [18 kuud 
pärast lõikes 2 osutatud kohaldamise 
kuupäeva];

(a) artikli 25 lõikeid 2 ja 3 ja artikli 45 
lõiget 4 kohaldatakse alates [18 kuud 
pärast lõikes 2 osutatud kohaldamise 
kuupäeva], tingimusel et asjaomane 
elektrooniline süsteem on läbinud 
kontrolli ja toimib;

Or. en

Selgitus

Kohustust esitada andmeid elektroonilisse süsteemi saab täita üksnes juhul, kui need 
süsteemid (seadmete ja ettevõtjate registreerimise elektrooniline süsteem / elektrooniline 
süsteem teavitatud asutuste poolt väljastatud sertifikaate käsitlevate andmete võrdlemiseks ja 
töötlemiseks) on õigeks ajaks valmis ja toimivad.

Muudatusettepanek 759
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa I – punkt 2 – alapunkt c
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(iiiiiiii) tuleb vähendada nii palju kui 
võimalik jääkriski, võttes vajalikke 
kaitsemeetmeid, kaasa arvatud 
häiresüsteemid, ning

(c) tuleb vähendada nii palju kui võimalik 
jääkriski, võttes vajalikke kaitsemeetmeid, 
kaasa arvatud häiresüsteemid; seetõttu 
tuleks selle puhul võtta arvesse ohu- ja 
riskihinnangutes – mis põhinevad 
inimestele asjakohastel mudelitel, 
mürgisuse radadel, negatiivsete tulemuste 
radadel ja tõenditepõhisel toksikoloogial –
väljatöötatud uusimaid vahendeid ja 
põhimõtteid, ning

Or. en

Selgitus

- Nagu Euroopa Komisjoni teaduskomiteed on oma aruteludokumendis „Lahendused uutele 
probleemidele seoses ohuhinnangute koostamisega – oktoober 2012“ öelnud: „Ette on näha 
nihet inimeste andmete üha enama kasutuse kohta bioloogiliselt oluliste muutuste korral 
peamistes mürgistuse radades“. Lisaks kommenteeriti REACHi varasemas selleaastases 
läbivaatamises (veebruar 2013) samamoodi, et nende mehhanismidega peaks paremini 
käsitlema uusi ohu- ja riskihinnangute probleeme.

Muudatusettepanek 760
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa I – punkt 2 – alapunkt d a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(d a) ülaltoodud punktid a, b, c ja d ei 
vähenda vajadust kliiniliste uuringute ja 
turustamisjärgsete kliiniliste 
järelmeetmete järele, et piisavalt käsitleda 
seadmete riske, ohte ja toimivust.

Or. en

Muudatusettepanek 761
Sirpa Pietikäinen
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.1 – alapunkt b a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) erinevate tootjate valmistatud 
seadmeosade füüsiline kokkusobivus 
seadmete puhul, mis koosnevad enam kui 
ühest implanteeritavast osast;

Or. en

Muudatusettepanek 762
Vittorio Prodi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

357.4. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et minimeerida niipalju 
kui võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VLisa I 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VLisa I 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega. Erilist tähelepanu 
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pööratakse Euroopa Komisjoni 
teaduskomiteede (tarbekaupade 
teaduskomitee, tervise ja 
keskkonnariskide teaduskomitee, 
tekkivate ja hiljuti avastatud terviseriskide 
teaduskomitee) aruteludokumendis 
„Lahendused uutele probleemidele seoses 
ohuhinnangute koostamisega – oktoober 
2012“ ja REACH-määruse läbivaatamises 
(COM(2013) 49 final) esitatud 
soovitustele, milles mõlemas mööndakse, 
et „toksikoloogias toimub praegu 
üleminek mehaanilisemale, rajapõhisele, 
raku- ja arvutipõhisele käsitlusviisile aine 
toksilise toime hindamisel”.

Or. en

Muudatusettepanek 763
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

357.4. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et minimeerida niipalju 
kui võimalik ja vajalik seadmest pihkuda 
ja leostuda võivatest ainetest tulenevat 
ohtu. Erilist tähelepanu tuleb pöörata 
ainetele, mis on kantserogeensed, 
mutageensed või reproduktiivtoksilised 
ained vastavalt Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 16. detsembri 2008. aasta 
määruse (EÜ) nr 1272/2008 (mis käsitleb 
ainete ja segude klassifitseerimist, 
märgistamist ja pakendamist ning millega 
muudetakse direktiive 67/548/EMÜ ja 
1999/45/EÜ ja tunnistatakse need 
kehtetuks ning muudetakse määrust (EÜ) 
nr 1907/2006) VI lisa 3. osale ning 
ainetele, millel on endokriinseid häireid 
põhjustavad omadused, mille kohta on 
olemas teaduslik tõendusmaterjal sellise 
tugeva mõju kohta inimese tervisele ning 

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et võimalikul ja vajalikul 
määral minimeerida ohtlikest ainetest 
tulenevat ohtu. Ained, mis on 
kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale, kõrvaldatakse kasutusest 
5 aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, välja arvatud juhul, kui 
ohutumaid alternatiive pole saadaval. Kui 
puuduvad ohutumad alternatiivid, 
märgistatakse meditsiiniseade ja tootja 
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mida määratakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) 
artiklis 59 sätestatud menetlusega.

esitab konkreetse põhjenduse nende 
ainete kasutamise kohta, võttes arvesse 
vastavust üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele, eeskätt käesolevas 
lõikes esitatud nõuetele, tehnilised 
dokumendid ja kasutusjuhendis ka teabe 
patsiendirühmade jääkriskide kohta ning 
vajadusel asjakohaste ettevaatusabinõude 
kohta. Seadmed, mis puutuvad kokku 
patsientide kehaga ja sisaldavad 
endokriinseid häireid põhjustavate 
omadustega aineid, mille kohta on olemas 
teaduslik tõendusmaterjal sellise tugeva 
mõju kohta inimese tervisele ning mida 
määratakse Euroopa Parlamendi ja 
nõukogu 18. detsembri 2006. aasta 
määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb 
kemikaalide registreerimist, hindamist, 
autoriseerimist ja piiramist (REACH)) 
artiklis 59 sätestatud menetlusega või 
millel on vastavalt komisjoni soovitusele 
(endokriinseid häireid põhjustavate ainete 
tuvastamiskriteeriumide kohta,
2013/.../EL) teadaolevalt või eeldatavalt 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, kõrvaldatakse kasutusest 5 
aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, välja arvatud juhul, kui 
ohutumaid alternatiive pole saadaval. Kui 
puuduvad ohutumad alternatiivid, 
märgistatakse meditsiiniseade vastavalt ja 
tootja esitab konkreetse põhjenduse nende 
ainete kasutamise kohta, võttes arvesse 
vastavust üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele, eeskätt käesolevas 
lõikes esitatud nõuetele, tehnilised 
dokumendid ja annab kasutusjuhendis ka 
teavet patsiendirühmade jääkriskide kohta 
ning vajadusel asjakohaste 
ettevaatusabinõude kohta.

Or. en

Muudatusettepanek 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

357.4. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et minimeerida niipalju 
kui võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele.

Or. en

Selgitus

Ettepaneku puhul piirdub eriline tähelepanu, mida tuleks pöörata endokriinseid häireid 
põhjustavatele ainetele, üksnes REACHis määratletud ainetega. See on liiga kitsendav. 
Arvesse tuleks võtta ka näiteks komisjoni tulevasi kriteeriume endokriinseid häireid 
põhjustavate ainete kohta.

Muudatusettepanek 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

357.4. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et minimeerida niipalju 
kui võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude 
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele ning mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega.

7.4. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et minimeerida niipalju kui 
võimalik ja vajalik seadmest pihkuda ja 
leostuda võivatest ainetest tulenevat ohtu. 
Erilist tähelepanu tuleb pöörata ainetele, 
mis on kantserogeensed, mutageensed või 
reproduktiivtoksilised ained vastavalt 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. 
detsembri 2008. aasta määruse (EÜ) nr 
1272/2008 (mis käsitleb ainete ja segude
klassifitseerimist, märgistamist ja 
pakendamist ning millega muudetakse 
direktiive 67/548/EMÜ ja 1999/45/EÜ ja 
tunnistatakse need kehtetuks ning 
muudetakse määrust (EÜ) nr 1907/2006) 
VI lisa 3. osale ning ainetele, millel on 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused, mille kohta on olemas teaduslik 
tõendusmaterjal sellise tugeva mõju kohta 
inimese tervisele või mida määratakse 
Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. 
detsembri 2006. aasta määruse (EÜ) nr 
1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide 
registreerimist, hindamist, autoriseerimist 
ja piiramist (REACH)) artiklis 59 
sätestatud menetlusega või millel on 
vastavalt komisjoni soovitusele 
(endokriinseid häireid põhjustavate ainete 
tuvastamiskriteeriumide kohta, 
2013/.../EL) teadaolevalt või eeldatavalt 
endokriinseid häireid põhjustavad 
omadused.

Or. en

Selgitus

Ei ole asjakohane seostada endokriinseid häireid põhjustavate ainete tuvastamist REACH-
määruse artikliga 59, kuna see ei ole endokriinseid häireid põhjustavate ainete ammendav 
loetelu. Endokriinseid häireid põhjustava ainena tuvastamine REACH-määruse kohaselt, mis 
on väga aeglane (senini on seda tehtud väga väheste ainete puhul) ja mille puhul järgitakse 
teistsugust loogikat (kandidaatide loend), peaks olema vaid üks võimalus. Komisjonil on 
praegu käsil protsess endokriinseid häireid põhjustavate ainete tuvastamiskriteeriumide 
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kehtestamiseks ning edaspidises soovituses peaks juba esitatama piisavad viited.

Muudatusettepanek 766
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kui seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Seadmed või nende osad, mis on ette 
nähtud

Or. en

(AT4 muudatusettepanekuga jagatakse käesolev lõik kunstlikult mitmeks osaks (ülaltoodud 
tekstile järgneva täpploendi tõttu). Seda muudatusettepanekut tuleb lugeda koos samade 

autorite muudatusettepanekuga alapunkti põhiosa kohta, mis järgneb täpploendile (ja mille 
kohta ei tehta muudatusettepanekut).

Selgitus

Selle alapunkti algust tuleb muuta kooskõlas seonduva muudatusettepaneku soovitusega 
liikuda teatud kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ftalaatide 
märgistamise juurest edasi kantserogeensete, mutageensete või reproduktiivtoksiliste ja 
endokriinseid häireid põhjustavate ainete keelustamiseni, välja arvatud juhul, kui saadaval ei 
ole ohutumaid alternatiive.

Muudatusettepanek 767
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 1 – taane 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, mis on liigitatud 
kategooria 1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 Lisa VI 3. osa alusel,
peab neil seadmetel ja/või igal pakendil või 
vajaduse korral kaubastatava üksuse 

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud 
aine massist ftalaate, peab neil ainetel 
endil ja/või igal pakendil või vajaduse 
korral kaubastatava üksuse pakendil olema 
märge, et neis seadmeis leidub ftalaate, 
mis kõrvaldatakse järk-järgult kasutusest 
5 aasta jooksul alates käesoleva määruse 
jõustumisest, välja arvatud juhul, kui 
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pakendil olema märge ftalaatide leidumise 
kohta neis seadmeis. Kui selliste seadmete 
kavandatud kasutus hõlmab laste, 
rasedate ja imetavate naiste ravi, peab 
tootja tehnilises dokumentatsioonis esitama 
täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, 
eelkõige käesolevas lõikes esitatud 
nõuetega, ning peab kasutusjuhendis 
esitama teabe selle kohta, millised on 
nende patsiendirühmade jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

ohutumaid alternatiive ei ole saadaval.
Kui puuduvad ohutumad alternatiivid, 
märgistatakse meditsiiniseadmed vastavalt 
ja peab tootja tehnilises dokumentatsioonis 
esitama täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, 
eelkõige käesolevas lõikes esitatud 
nõuetega, ning peab kasutusjuhendis 
esitama teabe selle kohta, millised on 
nende patsiendirühmade jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada. Kui selliste seadmete 
kavandatud kasutus hõlmab laste, 
rasedate ja imetavate naiste ravi, 
keelustatakse ftalaadid alates 1. 
jaanuarist 2017.

Or. en

Muudatusettepanek 768
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.4 – lõik 1 – taane 3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

sisaldavad vähemalt 0,1% plastifitseeritud
aine massist ftalaate, mis on liigitatud 
kategooria 1A või 1B kantserogeenseteks, 
mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel, 
peab neil seadmetel ja/või igal pakendil või 
vajaduse korral kaubastatava üksuse 
pakendil olema märge ftalaatide leidumise 
kohta neis seadmeis. Kui selliste seadmete 
kavandatud kasutus hõlmab laste, 
rasedate ja imetavate naiste ravi, peab 
tootja tehnilises dokumentatsioonis esitama 
täpse põhjenduse selliste ainete 
kasutamiseks, võttes arvesse kooskõla 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuetega, 
eelkõige käesolevas lõikes esitatud 

ei sisalda 0,1% või enam aine 
homogeensest massist aineid, mis on 
liigitatud kategooria 1A või 1B 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks määruse 
(EÜ) nr 1272/2008 VI lisa 3. osa alusel, või 
mis on esimese alapunkti kohaselt 
tuvastatud kui endokriinseid häireid 
põhjustavad ained, välja arvatud juhul, 
kui tootja suudab tõestada, et olemas ei 
ole sobivaid ohutumaid aineid või 
seadmeid, mis ei sisalda neid aineid.



AM\936128ET.doc 97/173 PE510.767v01-00

ET

nõuetega, ning peab kasutusjuhendis 
esitama teabe selle kohta, millised on 
nende patsiendirühmade jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

Kui tootja suudab tõestada, et olemas ei 
ole sobivaid ohutumaid aineid või 
seadmeid, mis ei sisalda neid aineid, peab 
neil seadmetel ja/või igal pakendil või 
vajaduse korral kaubastatava üksuse 
pakendil olema märge selliste ainete
leidumise kohta neis seadmeis, mis on 
liigitatud kategooria 1A või 1B 
kantserogeenseteks, mutageenseteks või 
reproduktiivtoksilisteks aineteks või mis 
on tuvastatud endokriinseid häireid 
põhjustavate ainetena. Tootja peab
tehnilises dokumentatsioonis esitama täpse 
põhjenduse selliste ainete kasutamiseks, 
võttes arvesse kooskõla üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuetega, eelkõige käesolevas 
lõikes esitatud nõuetega, ning peab 
kasutusjuhendis esitama teabe selle kohta, 
millised on patsientide jääkriskid ja, kui 
vaja, milliseid ettevaatusabinõusid 
kasutada.

Or. en

(Seotud samade autorite muudatusettepanekuga käesoleva alapunkti esimese kaheksa sõna 
kohta (AT4AM muudatus).)

Selgitus

Kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ained on keelatud 
kosmeetikatoodetes ja kantserogeensed, mutageensed või reproduktiivtoksilised ftalaadid on 
keelatud mänguasjades. Sarnased piirangud tuleks kehtestada meditsiiniseadmetele, kus 
selliste ainete kasutamine on vältimatu, juhul kui ei ole olemas ohutumaid alternatiive. 
Samamoodi tuleks toimida teadaolevate sisesekretsioonisüsteemi kahjustavate ainete puhul. 
Alternatiivide puudumise korral peaksid tootjad seadmetele kandma vastavasisulise märke ja 
esitama konkreetse põhjenduse selle kohta, kas käesolevas määruses sätestatud 
ohutuseeskirjad on täidetud, ja seda kõigi patsientide, mitte üksnes teatud patsiendirühmade 
puhul.

Muudatusettepanek 769
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
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Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 7 – alapunkt 7.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

357.6. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et vähendada 
miinimumini ohtu, mis on seotud 
kasutatavate osakeste suuruse ja 
omadustega. Kui seadmed koosnevad 
nanomaterjalist või sisaldavad sellist 
nanomaterjali, mis võib sattuda patsiendi 
või kasutaja kehasse, tuleb võtta 
erimeetmeid.

7.6. Seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et vähendada miinimumini 
ohtu, mis on seotud kasutatavate osakeste 
suuruse ja omadustega. Kui seadmed 
koosnevad nanomaterjalist või sisaldavad 
sellist nanomaterjali, mis võib sattuda 
patsiendi või kasutaja kehasse, tuleb võtta 
erimeetmeid. Tootja esitab tehnilistes 
dokumentides konkreetsed tõendid, et 
nanomaterjalide kasutamine vastab 
üldistele ohutus- ja toimivusnõuetele. 
Esitada tuleb konkreetsed tõendid, mis 
vastavad nanomaterjali spetsiifilistele 
omadustele. Samuti esitab tootja 
kasutusjuhendis teabe selle kohta, 
millised on patsientide jääkriskid, ja 
vajaduse korral ka ettevaatusabinõude 
kohta.

Or. en

Selgitus

Kui meditsiiniseadmetes kasutatakse nanomaterjale, peaksid tootjad asjaomase nanomaterjali 
puhul konkreetselt tõendama, et selle kasutamine on kooskõlas üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuetega. Tõendites tuleks selgelt käsitleda nanomaterjali spetsiifilist laadi. See 
hõlbustaks artiklis 19 ja põhjenduses 13 ette nähtud rangeima vastavushindamise 
kohaldamist.

Muudatusettepanek 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 8 – alapunkt 8.7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

8.7 a. Meditsiiniseadmete tootjad 
teavitavad seadmete kasutajaid 
nõuetekohase desinfitseerimise 
tasemetest, et tagada patsiendi ohutus, ja 
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kõikidest kättesaadavatest meetoditest 
nende desinfitseerimistasemete 
saavutamiseks. Tootjad peavad oma 
seadmeid katsetama, kasutades kõiki 
väljatöötatud meetodeid, et tagada 
patsiendi ohutus, ja põhjendama iga 
otsust lükata teatav lahendus tagasi kas 
näidates, et see ei ole tõhus, või näidates, 
et see kahjustab nende seadmete 
meditsiinilist kasulikkust suuremal 
määral kui muud lahendused, mida nad 
ise soovitavad.

Or. xm

Selgitus

Tootjad soovitavad protokolle, meetodeid ja lahendusi, võtmata nõuetekohaselt arvesse 
tegelikku tõhusust või nende kättesaadavust asjaomasel turul. Mõnel juhul sisaldavad tootjate 
soovitused pigem tööstuslikel huvidel põhinevaid eelistusi kui patsiendi ohutuse kaalutlusi.

Muudatusettepanek 771
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit ja tooted, mis 
koosnevad ainetest või ainete segust, mis 
on ette nähtud allaneelamiseks, 
sissehingamiseks või rektaalselt või 
vaginaalselt manustamiseks

9. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit

Or. de

Muudatusettepanek 772
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit ja tooted, mis 
koosnevad ainetest või ainete segust, mis 
on ette nähtud allaneelamiseks, 
sissehingamiseks või rektaalselt või 
vaginaalselt manustamiseks

9. Seadmed, mis sisaldavad ainet, mida 
käsitletakse kui ravimit

Or. en

Muudatusettepanek 773
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 
või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 774
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 

välja jäetud
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või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa
asjaomastele nõuetele.

Or. en

Selgitus

Nende seadmete ohutus tagatakse sellega, et need vastavad tunnustatud ühtlustatud 
standarditele või ühtsetele tehnilistele kirjeldustele. Seetõttu ei paku nõue, et ravimite 
katsetamisel tuleb järgida analüütilisi, farmakoloogilis-toksikoloogilisi ja kliinilisi 
standardeid ning protokolle (direktiivi 2001/83/EÜ I lisa), patsiendi ohutuse seisukohast 
kasulikku lisateavet.

Muudatusettepanek 775
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 
või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

välja jäetud

Or. de

Muudatusettepanek 776
Dagmar Roth-Behrendt

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 

välja jäetud
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manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 
või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

Or. en

Muudatusettepanek 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ettenähtud aineid või 
ainesegusid, mis inimkehasse imenduvad 
või seal hajuvad, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Viide direktiivi 2001/83/EÜ I lisale on tarbetu, kuna ravimid on juba määratluse kohaselt 
erineva toimemehhanismiga kui seadmed. Viide direktiivi 2001/83/EÜ I lisale nende toodete 
puhul, mis ei ole ravimid, on nii teaduslikus kui tehnilises mõttes asjakohatu ja see viiks 
asjakohatu hindamiseni.

Muudatusettepanek 778
Anja Weisgerber, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 9 – alapunkt 9.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

359.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 

9.2. Tooted, mis sisaldavad 
allaneelamiseks, sissehingamiseks või 
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rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ettenähtud aineid või ainesegusid, mis
inimkehasse imenduvad või seal hajuvad, 
peavad analoogselt vastama direktiivi 
2001/83/EÜ I lisa asjaomastele nõuetele.

rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ettenähtud aineid või ainesegusid, mille 
imendumine inimkehasse või seal 
hajumine on mõeldud soovitud toime 
saavutamiseks, peavad analoogselt 
vastama direktiivi 2001/83/EÜ I lisa 
asjaomastele nõuetele.

Or. de

Selgitus

Kui toote imendumine ja hajumine kehas ei ole teatud meditsiinilise toime saavutamiseks 
mõeldud, siis ei ole inimtervishoius kasutatavate ravimite direktiivi 2001/83/EÜ kohased 
tõendamised ja uuringud võimalikud.

Muudatusettepanek 779
Dan Jørgensen

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 10 – alapunkt 10.2 – alapunkt a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(2 a) Edendada tuleb loomi 
mittekasutavate meetodite arendamist. 
Loomkatseid tuleks vähendada ja 
selgroogsetega tuleks katseid teha viimase 
võimalusena. Direktiivi 2010/63/EL 
kohaselt tuleb loomkatsed asendada, neid 
tuleb vähendada või täiustada. Seetõttu 
tuleks kehtestada eeskirjad korduvkatsete 
vältimiseks ning katsete ja uuringute 
kordamine selgroogsetega tuleks keelata. 

Or. en

Selgitus
Vastavalt loomade kaitset ja heaolu käsitleva protokolli nõudele – nagu seda on rakendatud 
Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklis 13 –, et poliitika kavandamisel ning rakendamisel 
pööravad ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele, tuleks lisada, et 
loomkatsed tuleb hoida absoluutse miinimumi juures ning et neid tuleb teha kooskõlas 
loomade kaitset ja heaolu käsitleva protokolli nõudega – nagu seda on rakendatud Euroopa 
Liidu toimimise lepingu artiklis 13 –, et poliitika kavandamisel ning rakendamisel pööravad 
ühendus ja liikmesriigid täit tähelepanu loomade heaolu nõuetele, ja tuleks lisada, et 
loomkatsed tuleb hoida absoluutse miinimumi juures ning et neid tuleb teha viimase abinõuna 
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ja et edendatakse alternatiivsete meetodite kasutamist. Samuti on see kooskõlas REACH-
määruse, ELi taimekaitsevahendeid ja biotsiide käsitlevate õigusaktide nõuetega, et see peaks 
olema üksnes viimane abinõu ja et edendatakse alternatiivsete meetodite kasutamist. Samuti 
on see kooskõlas REACH-määruse, ELi taimekaitsevahendeid ja biotsiide käsitlevate 
õigusaktide nõuetega.

Muudatusettepanek 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 11 – alapunkt 11.1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.1 a. Ühendussüsteemi tüübikinnitus 
peab olema ühtne, et mitte seada ohtu 
selliste seadmete puhul ette nähtud 
tööomadusi. Ühendussüsteemide 
tüübikinnituse puudumine ei taga, vaid 
piirab kasutusotstarvet ega taga patsiendi 
õigust.

Or. it

Muudatusettepanek 781
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 11 – alapunkt 11.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

361.7. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et kasutajal, patsiendil ja 
muudel isikutel oleks hõlbus seadet ja/või 
tekkivaid jääke ohutult kõrvaldada.

11.7. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et kasutajal, patsiendil ja 
muudel isikutel oleks hõlbus seadet, 
aineid, millega seda töödeldi, ja/või 
tekkivaid jääke ohutult kõrvaldada ning 
kui on võimalik ja asjakohane, 
asendatakse seade kõrgema 
ohutustasemega seadmega. Seejuures 
tuleb vähendada ka patsientidele ja 
kasutajatele mõjuvaid ohte, mis võivad 
tekkida keemilise või tuumamaterjali 
kasutamisega.

Or. de
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Muudatusettepanek 782
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 11 – alapunkt 11.7

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

361.7. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et kasutajal, patsiendil ja 
muudel isikutel oleks hõlbus seadet ja/või 
tekkivaid jääke ohutult kõrvaldada.

11.7. Seadmed peavad olema kavandatud 
ja valmistatud nii, et kasutajal, patsiendil ja 
muudel isikutel oleks hõlbus seadet ja 
seadmes kasutatud aineid ja/või tekkivaid 
jääke ohutult kõrvaldada ning võimaluse ja 
vajaduse korral asendada see selliste 
seadmete ja meetodite kasutamisega, mille 
ohutusomadusi on täiustatud, et 
võimalikult palju vähendada patsientide, 
kasutajate ja teiste isikute kokkupuudet 
potentsiaalselt kahjulike ainetega nagu
kemikaalid või tuumamaterjalid.

Or. en

Muudatusettepanek 783
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 13 – alapunkt 13.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(fffffffff) Seadmed peavad olema 
kavandatud, valmistatud ja pakendatud nii, 
et patsientide, kasutajate ja muude isikute 
kokkupuude kiirgusega oleks nii vähene 
kui võimalik ja kui asjakohane, ilma et 
sellega piirataks terapeutiliseks või 
diagnostiliseks eesmärgiks vajalike annuste 
kasutamist.

(a) Seadmed peavad olema kavandatud, 
valmistatud ja pakendatud nii, et 
patsientide, kasutajate ja muude isikute 
kokkupuude kiirgusega oleks – kooskõlas 
seadme sihtotstarbega – nii vähene kui 
võimalik ja asjakohane, võimaluse korral 
asendatakse need kasutusviisid kõrgema 
ohutustasemega kasutusviisiga, ilma et 
sellega piirataks terapeutiliseks või 
diagnostiliseks eesmärgiks vajalike annuste 
kasutamist.

Or. de
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Muudatusettepanek 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 13 – alapunkt 13.3 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmeid kavandatakse ja valmistatakse 
nii, et patsientide, kasutajate ja muude 
isikute kokkupuude soovimatu juhu- või 
hajukiirgusega oleks minimaalne, niivõrd
kuivõrd see on võimalik ja asjakohane.

Seadmeid kavandatakse ja valmistatakse 
nii, et patsientide, kasutajate ja muude 
isikute kokkupuude soovimatu juhu- või 
hajukiirgusega oleks minimaalne, niivõrd 
kuivõrd see on võimalik ja asjakohane, 
võimaluse korral tuleb valida meetodid, 
mis vähendavad patsientide, kasutajate ja 
teiste võimalike asjaomaste isikute 
kiirguskoormust.

Or. de

Muudatusettepanek 785
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 13 – alapunkt 13.4 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jjjjjjjjj) Ioniseeriva kiirguse tekitamiseks 
ettenähtud meditsiiniseadmed peavad 
olema kavandatud ja valmistatud nii, et 
võimaldada, kui see on võimalik, vastavalt 
kavandatud kasutusele, tekkiva kiirguse 
tugevuse, geomeetria ja energiajaotuse (või 
kvaliteedi) seadistamist ja juhtimist.

(a) Ioniseeriva kiirguse tekitamiseks 
ettenähtud meditsiiniseadmed peavad 
olema kavandatud ja valmistatud nii, et 
võimaldada, kui see on võimalik, vastavalt 
kavandatud kasutusele, tekkiva kiirguse 
tugevuse, geomeetria ja energiajaotuse (või 
kvaliteedi) seadistamist ja juhtimist ning 
võimaluse korral tuleb kasutada 
seadmeid, mis võivad tekitatud kiirgust 
igal ajal ravi ajal ja ravijärgselt 
kontrollida.

Or. de
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Muudatusettepanek 786
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 16 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

366. Kaitse mehaaniliste ja soojusohtude
eest

16. Kaitse ohtude eest, mis tekivad 
seadmetest, mida tootjad kavandavad 
eneseuuringuks

Or. de

Muudatusettepanek 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa 1 – osa III – punkt 19 – alapunkt 19.1 – punkt 1 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) Toote nimetus ei tohi viidata 
ravimipreparaadi, biotsiidi, 
kosmeetikatoote ega toidulisandi 
nimetusele.

Or. pl

Selgitus

Turul on hulgaliselt tooteid, mille puhul meditsiinilise toote nimetus on identne ravimi nimega 
või sisaldab suurt osa ravimi nimetusest. Desinfitseerimisvahendite puhul on toodetel sageli 
sama nimetus kui ravimitel ja biotsiididel. Seni ei ole see küsimus olnud meditsiinilisi tooteid 
käsitlevates õigusaktides piisavalt reguleeritud ja seetõttu tuleks seda toodete kasutusohutuse 
tagamiseks ja kasutajate eksitamise välistamiseks täpsustada.

Muudatusettepanek 788
Gilles Pargneaux

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 19 – alapunkt 19.1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ppppppppp) Märgistus peab olema (d) Märgistus peab olema inimesele 
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inimesele loetaval kujul, kuid seda võib 
täiendada masinloetava märgistusega, 
nagu raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

loetaval kujul ja peab olema täiendatud
masinloetava märgistusega, nagu 
raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

Or. fr

Selgitus

Meditsiiniseadmete etiketid peavad olema samaaegselt inimesele loetavas vormis ja 
masinloetavas vormis, et ei oleks raske registreerida kordumatut identifitseerimistunnust.

Muudatusettepanek 789
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 19 – alapunkt 19.1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ppppppppp) Märgistus peab olema 
inimesele loetaval kujul, kuid seda võib 
täiendada masinloetava märgistusega, 
nagu raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

(d) Märgistus peab olema inimesele 
loetaval kujul ja seda täiendatakse
masinloetava märgistusega, nagu 
raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete märgistused peaksid hõlmama mõlemat vormingut, nii inimesele loetavat 
kui ka masinloetavat, sest masinloetava vormingu puhul on märgistuse skannimine ja 
kordumatu tunnuse registreerimine enamikul juhtudel kiirem ja täpsem.

Muudatusettepanek 790
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 19 – alapunkt 19.1 – lõik 1 – punkt d

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ppppppppp) Märgistus peab olema 
inimesele loetaval kujul, kuid seda võib 
täiendada masinloetava märgistusega, 

(d) Märgistus peab olema inimesele 
loetaval kujul ja seda täiendatakse
masinloetava märgistusega, nagu 
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nagu raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

raadiosagedustuvastataval (RFID) või 
vöötkoodi kujul.

Or. en

Selgitus

Meditsiiniseadmete märgistused peaksid hõlmama nii inimesele loetavat kui ka masinloetavat 
vormingut, muul juhul võib olla raske registreerida kordumatut tunnust.

Muudatusettepanek 791
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa II – punkt 19 – alapunkt 19.2 – alapunkt a a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a a) nimetus „Käesolev toode on 
meditsiiniseade”.

Or. en

Muudatusettepanek 792
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 19 – alapunkt 19.3 – alapunkt l

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vvvvvvvvvv) Kui seadmel on märge selle 
kohta, et seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, siis teave tootjale 
teadaolevate omaduste ja tehniliste 
asjaolude kohta, mis võiksid kujutada 
endast ohtu seadme korduval kasutamisel. 
Kui vastavalt punkti 19.1 alapunktile c 
kasutusjuhendeid ei vajata, tuleb teave teha 
kasutajale nõudmise korral kättesaadavaks.

(1) Kui seadmel on märge selle kohta, et 
seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, siis teave tootjale 
teadaolevate omaduste ja tehniliste 
asjaolude kohta, mis võiksid kujutada 
endast ohtu seadme korduval kasutamisel. 
Kui tegemist on seadmega, mis kuulub 
taastöödeldamatute seadmete loendisse 
artikli 15 punkti 4 järgi, teave selle kohta, 
et seadet ei tohi mingil juhul taastöödelda.
Kui vastavalt punkti 19.1 alapunktile c 
kasutusjuhendeid ei vajata, tuleb teave teha 
kasutajale nõudmise korral kättesaadavaks.
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Or. cs

Muudatusettepanek 793
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – osa III – punkt 19 – alapunkt 19.3 – alapunkt q

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(aaaaaaaaaaa) Tavakasutajatele 
ettenähtud seadmetega seoses asjaolud, 
mille puhul peaks kasutaja pidama nõu 
tervishoiutöötajaga.

(q) Tavakasutajatele ettenähtud seadmetega 
seoses asjaolud, mille puhul peaks kasutaja 
pidama nõu tervishoiutöötajaga. 
Patsientide kasutusjuhendite osad tuleks 
koos patsientide organisatsioonidega läbi 
vaadata, tagamaks, et need tõesti vastavad 
patsientide vajadustele ning on 
arusaadavad ja juurdepääsetavad.

Or. en

Muudatusettepanek 794
Milan Cabrnoch

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – punkt 1 – alapunkt 2 – alapunkt b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(sssssssssss) nende liikmesriikide keelte 
loetelu, kus on kavas toodet turustada;

(b) viide nende liikmesriikide loetelule, kus 
on kavas toodet turustada;

Or. cs

Muudatusettepanek 795
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – lõik 1 – punkt 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dokumendid peavad sisaldama kokkuvõtet 
järgmisest:

Dokumendid peavad sisaldama kogu 
olemasolevat teavet, mis puudutab 
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järgmist:

Or. de

Selgitus

Tervishoiutöötajatel peab olema meditsiiniseadmete põhikasutajatena ja seetõttu, et arstid on 
kohustatud tagama oma patsientide ohutuse, juurdepääs kõigile tehnilistele ja kliinilistele 
andmetele, mis tootjad on kättesaadavaks teinud, selleks et valida oma patsientide jaoks 
sobivaim seade ja neid vastavalt sellele teavitada.

Muudatusettepanek 796
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – jagu I – punkt 5 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Dokumendid peavad sisaldama kokkuvõtet 
järgmisest:

Dokumendid peavad sisaldama kogu 
saadaolevat teavet järgmise kohta:

Or. en

Muudatusettepanek 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa II – jagu I – punkt 6 – alapunkt 6.2 – alapunkt e

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(jjjjjjjjjjjj) Kui seade tuleb nõuetekohaseks 
tööks ühendada teis(t)e seadme(te)ga, tuleb 
esitada seadmete ühendamise juhised, ja 
tõendusmaterjal, et selliselt ühendatud 
seadmete töö on kooskõlas üldiste ohutuse 
ja toimivuse nõuetega, kui asjaomane 
seade on ühendatud teiste seadmetega, 
võttes arvesse tootja esitatud 
kasutusomadusi.

(e) Kui seade tuleb nõuetekohaseks tööks 
ühendada ühendussüsteemi abil teis(t)e 
seadme(te)ga, tuleb esitada seadmete 
ühendamise juhised, ja tõendusmaterjal, et 
selliselt ühendatud seadmete töö on 
kooskõlas üldiste ohutuse ja toimivuse 
nõuetega, kui asjaomane seade on 
ühendatud teiste seadmetega, võttes 
arvesse tootja esitatud kasutusomadusi. 
Selline ühenduskombinatsioon peab 
olema tüübikinnitusega, et tagada 
kasutusotstarve ja patsiendi ravimine.
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Or. it

Muudatusettepanek 798
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa IV – punkt 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

380. CE-vastavusmärgis koosneb tähtedest 
„CE” järgmisel kujul:

1. CE-vastavusmärgis koosneb tähtedest 
„CE” koos täiendiga „meditsiiniseade” 
järgmisel kujul:

Or. de

Muudatusettepanek 799
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MIINIMUMNÕUDED, MIDA PEAVAD 
TÄITMA TEAVITATUD ASUTUSED

NÕUDED, MIDA PEAVAD TÄITMA 
TEAVITATUD ASUTUSED

Or. de

Selgitus

Selleks et kehtestada kõigi liikmesriikide teavitatud asutustele ühtsed nõuded ja tagada 
õiglased ja võrdsed tingimused, tuleks „miinimumnõuete” asemel rääkida pigem „nõuetest” 
teavitatud asutustele. Lisaks vastab see terminoloogia sellele, mida kasutatakse Euroopa 
Parlamendi ja nõukogu otsuses nr 768/2008/EÜ seoses teavitatud asutustega.

Muudatusettepanek 800
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – pealkiri 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

MIINIMUMNÕUDED, MIDA PEAVAD NÕUDED, MIDA PEAVAD TÄITMA 
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TÄITMA TEAVITATUD ASUTUSED TEAVITATUD ASUTUSED 

Or. en

Muudatusettepanek 801
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.2.1. Teavitatud asutus peab olema 
kolmas pool, sõltumatu tootjast, kelle toote 
vastavust hinnatakse. Teavitatud asutus 
peab olema sõltumatu muudest 
ettevõtjatest, kellel on tootega seotud 
huvisid, ja ka kõikidest tootja 
konkurentidest.

1.2.1. Teavitatud asutus, sealhulgas ka 
tema personal, peab olema kolmas pool, 
sõltumatu tootjast, kelle toote vastavust ta 
hindab. Teavitatud asutus peab olema 
sõltumatu muudest ettevõtjatest, kellel on 
tootega seotud huvisid, ja ka kõikidest 
tootja konkurentidest. Sellega ei välistata 
vastavushindamisi mis tahes ülalmainitud 
ettevõtjate või konkurentide puhul.

Or. en

Selgitus

Selgitus, et seda nõuet kohaldatakse ka teavitatud asutuste värvatud personali suhtes. 
Selgitus, et teavitatud asutus saab teha vastavushindamisi erinevatele ettevõtjatele, kes 
toodavad erinevaid või sarnaseid tooteid.

Muudatusettepanek 802
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 1 – alapunkt 1.2 – alapunkt 1.2.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.2.4. Tuleb tagada teavitatud asutuste, 
nende juhtkonna ja hindamistöötajate 
erapooletus. Teavitatud asutuse juhtkonna 
ja hindamistöötajate tasu ei tohi sõltuda 
hindamistulemustest.

1.2.4. Tuleb tagada teavitatud asutuste, 
nende juhtkonna, hindamistöötajate ja 
alltöövõtjate erapooletus. Teavitatud 
asutuse juhtkonna, hindamistöötajate ja
alltöövõtjate tasu ei tohi sõltuda 
hindamistulemustest.
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Or. en

Selgitus

Kui teavitatud asutus kasutab oma tegevustes väliskonsultante, tuleb nende väliskonsultantide 
suhtes kohaldada samu nõudeid kui teavitatud asutuse personalile.

Muudatusettepanek 803
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 1 – alapunkt 1.5 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitatud asutuse käsutuses on oma 
rahalised vahendid, mis on vajalikud 
vastavushindamiseks ja sellega seotud 
tegevuseks. Teavitatud asutus peab 
dokumenteerima ja tõendama oma 
finantssuutlikkust ja majanduslikku 
jätkusuutlikkust ja elujõulisust, võttes 
arvesse konkreetseid asjaolusid esialgses 
käivitamisjärgus.

Teavitatud asutuse, sealhulgas ka tema 
tütarettevõtjate käsutuses on oma rahalised 
vahendid, mis on vajalikud 
vastavushindamiseks ja sellega seotud 
tegevuseks. Teavitatud asutus peab 
dokumenteerima ja tõendama oma 
finantssuutlikkust ja majanduslikku 
jätkusuutlikkust ja elujõulisust, võttes 
arvesse konkreetseid asjaolusid esialgses 
käivitamisjärgus.

Or. en

Selgitus

Kõrgeima ohutustaseme tagamiseks tuleks kõigi teavitatud asutuse tütarettevõtjate suhtes 
kohaldada samu nõudeid kui teavitatud asutuse enese suhtes.

Muudatusettepanek 804
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.6.1. Teavitatud asutus osaleb 
asjakohases standardimistegevuses ning 
teavitatud asutuste kooskõlastusrühma 
tegevuses või tagab, et tema hindamise eest 

1.6.1. Teavitatud asutus osaleb asjakohases 
standardimistegevuses ning teavitatud 
asutuste kooskõlastusrühma tegevuses või 
tagab, et tema hindamise eest vastutavad 
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vastutavad töötajad on teavitatud 
asjakohasest standardimistegevusest ja 
teavitatud asutuste kooskõlastusrühma 
tegevusest ning et teavitatud asutuse 
hinnangute andmise ja otsuste 
vastuvõtmise eest vastutavad töötajad on 
kursis kõigi asjakohaste õigusaktide, 
suuniste ja heade tavade dokumentidega, 
mis on vastu võetud käesoleva määruse 
raames.

töötajad, sealhulgas alltöövõtjad, on 
teavitatud asjakohasest 
standardimistegevusest ja teavitatud 
asutuste kooskõlastusrühma tegevusest ja 
saanud vastavat koolitust ning et 
teavitatud asutuse hinnangute andmise ja 
otsuste vastuvõtmise eest vastutavad 
töötajad on kursis kõigi asjakohaste 
õigusaktide, standardite, suuniste ja heade 
tavade dokumentidega, mis on vastu 
võetud käesoleva määruse raames.

Or. en

Selgitus

Alltöövõtjate kohta peaksid kehtima sama kõrged standardid kui teavitatud asutuste 
hindamistöötajatele.

Muudatusettepanek 805
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 1 – alapunkt 1.6 – alapunkt 1.6.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

11.6.2. Teavitatud asutus peab järgima 
teavitatud asutuste eest vastutavates 
riiklikes asutustes heakskiidetud 
tegevusjuhendit, milles käsitletakse muu 
hulgas teavitatud asutuste kõlbelisi 
äritavasid meditsiiniseadmete valdkonnas. 
Tegevusjuhendis tuleb esitada järelevalve 
mehhanism ja viis, kuidas kontrollida 
seda, kuidas teavitatud asutused 
tegevusjuhendit täidavad.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
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peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 806
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 2 – alapunkt 2.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

12.2. Teavitatud asutuse 
kvaliteedijuhtimissüsteem peab käsitlema 
vähemalt järgmist:

2.2. Teavitatud asutuse ja tema 
alltöövõtjate kvaliteedijuhtimissüsteem 
peab käsitlema vähemalt järgmist:

Or. en

Selgitus

Et tagada kõrgeima ohutustaseme saavutamine, tuleks ka teavitatud asutuse alltöövõtjate 
suhtes kohaldada sama nõuet.

Muudatusettepanek 807
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 2 – alapunkt 2.2 – taane 8 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– täiendkoolitus.

Or. en

Selgitus

Teavitatud asutuste kvaliteedijuhtimissüsteem peaks sisaldama korrapärase koolituse 
programme.

Muudatusettepanek 808
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – sissejuhatav osa
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1.1. Teavitatud asutus peab olema 
võimeline suurima erialase usaldusväärsuse 
ja igale valdkonnale vastava tehnilise 
pädevusega täitma kõiki ülesanded, mis on 
käesoleva määrusega ette nähtud, 
sõltumata sellest, kas ülesandeid täidab 
teavitatud asutus ise või täidetakse neid 
selle asutuse nimel ja vastutusel.

3.1.1. Teavitatud asutus ja tema mis tahes 
alltöövõtja peab olema võimeline suurima 
erialase usaldusväärsuse ja igale 
valdkonnale vastava tehnilise pädevusega 
täitma kõiki ülesanded, mis on käesoleva 
määrusega ette nähtud, sõltumata sellest, 
kas ülesandeid täidab teavitatud asutus ise 
või täidetakse neid selle asutuse nimel ja 
vastutusel.

Or. en

Selgitus

Et tagada kõrgeima ohutustaseme saavutamine, tuleks ka teavitatud asutuse alltöövõtjate 
suhtes kohaldada sama nõuet.

Muudatusettepanek 809
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1.1. Teavitatud asutus peab olema 
võimeline suurima erialase usaldusväärsuse 
ja igale valdkonnale vastava tehnilise 
pädevusega täitma kõiki ülesanded, mis on 
käesoleva määrusega ette nähtud, 
sõltumata sellest, kas ülesandeid täidab 
teavitatud asutus ise või täidetakse neid 
selle asutuse nimel ja vastutusel.

3.1.1. Teavitatud asutus peab olema 
võimeline suurima erialase usaldusväärsuse 
ja igale valdkonnale vastava tehnilise 
pädevusega täitma kõiki ülesanded, mis on 
käesoleva määrusega ette nähtud, 
sõltumata sellest, kas ülesandeid täidab 
teavitatud asutus ise või täidetakse neid 
selle asutuse nimel ja vastutusel. 
Nõuetekohase kvaliteedi tagamiseks 
protsessi jälgitakse.

Or. sl

Muudatusettepanek 810
Alda Sousa
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitatud asutusel peavad olema 
vajalikud töötajad ning kõik vajalikud 
seadmed ja valdused, kas asutuse 
omanduses või asutusele kättesaadavad, et 
nõuetekohaselt täita 
vastavushindamistoiminguteks vajalikke 
tehnilisi ja haldusülesandeid, mille jaoks 
on asutusest teavitatud.

Teavitatud asutusel peavad olema
vajalikud töötajad ning kõik vajalikud 
seadmed ja valdused, kas asutuse 
omanduses või asutusele kättesaadavad, et 
nõuetekohaselt täita 
vastavushindamistoiminguteks vajalikke 
tehnilisi, teaduslikke ja haldusülesandeid, 
mille jaoks on asutusest teavitatud.

Or. en

Muudatusettepanek 811
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eeldab asutuse kooseisus piisava hulga 
selliste teadustöötajate olemasolu, kellel on 
vajalikud teadmised ja kogemused 
seadmete meditsiinilise funktsionaalsuse ja 
toimivuse hindamiseks, milleks asutusest 
on teatatud, võttes arvesse käesolevas 
määruses ja eelkõige I lisas sätestatud 
nõudeid.

See eeldab asutuse kooseisus piisava hulga 
selliste teadustöötajate alalist olemasolu, 
kellel on vajalikud teadmised ja 
kogemused seadmete meditsiinilise 
funktsionaalsuse ja toimivuse hindamiseks, 
milleks asutusest on teatatud, võttes 
arvesse käesolevas määruses ja eelkõige I 
lisas sätestatud nõudeid.

Kasutatakse alalisi kohapealseid 
töötajaid, aga teavitatud asutustel peab 
olema paindlikkust palgata 
sihtotstarbeliselt ja ajutiselt 
välisasjatundjaid, kui see on vajalik.

Or. en

Muudatusettepanek 812
Philippe Juvin
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

See eeldab asutuse kooseisus piisava hulga 
selliste teadustöötajate olemasolu, kellel on 
vajalikud teadmised ja kogemused 
seadmete meditsiinilise funktsionaalsuse ja 
toimivuse hindamiseks, milleks asutusest 
on teatatud, võttes arvesse käesolevas 
määruses ja eelkõige I lisas sätestatud 
nõudeid.

See eeldab asutuse kooseisus piisava hulga 
selliste teadustöötajate olemasolu, kellel on 
vajalikud ja piisavad teadmised, 
diplomeeritud ülikooliharidus ja 
kogemused seadmete meditsiinilise 
funktsionaalsuse ja toimivuse hindamiseks, 
milleks asutusest on teatatud, võttes 
arvesse käesolevas määruses ja eelkõige I 
lisas sätestatud nõudeid.

Or. fr

Muudatusettepanek 813
Philippe Juvin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.1 – lõik 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Hindamise eest vastutav personal peab 
tegema kontrollkäike vähemalt kord 
aastas ja ette teatamata kõikidesse oma 
vastutusalase kuuluvate 
meditsiiniseadmete tootmise ruumidesse. 
See etteteatamata kontrollkäik eeldab, et 
tootjat ei teavitata mingil hetkel selle 
inspektsiooni võimalikust kuupäevast ja 
kellaajast.
Hindamise eest vastutav personal peab 
teavitama kõiki meditsiiniseadme tootmise 
ja turuleviimisega seotud liikmesriikide 
pädevaid asutusi tehtud iga-aastaste 
inspektsioonide tulemustest. Need 
tulemused kantakse aruandesse.
Nimetatud personal peab ühtlasi tegema 
tehtud iga-aastastest inspektsioonidest 
ülevaate asjaomasele vastutavale pädevale 
asutusele.
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Or. fr

Muudatusettepanek 814
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ning kõikide 
tootekategooriate puhul, mille jaoks on 
asutusest teatatud, peavad teavitatud 
asutusel olema oma koosseisus vajalikud 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad, kellel 
on vajalikud tehnilised teadmised ning 
piisavad ja asjakohased kogemused, mis on 
seotud meditsiiniseadmete ja vastavate 
tehnoloogiatega vastavushindamise 
ülesannete täitmiseks, sh kliiniliste 
andmete hindamiseks.

3.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ning kõikide 
tootekategooriate puhul, mille jaoks on 
asutusest teatatud, peavad teavitatud 
asutusel olema oma koosseisus vajalikud 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad, kellel 
on vajalikud tehnilised teadmised ning 
piisavad ja asjakohased kogemused, mis on 
seotud meditsiiniseadmete ja vastavate 
tehnoloogiatega vastavushindamise 
ülesannete täitmiseks, sh kliiniliste 
andmete hindamiseks või 
alltöövõtjapoolsele hindamisele hinnangu 
andmiseks.

Or. en

Selgitus

Teavitatud asutuse kohapealsed töötajad peaksid olema kvalifitseeritud hindama seadme 
tehnilisi ja kliinilisi toimikuid või peaksid olema kvalifitseeritud andma hinnangut teavitatud 
asutuse alltöövõtja tehtud hindamise kvaliteedile ja asjakohasusele.

Muudatusettepanek 815
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ning kõikide 
tootekategooriate puhul, mille jaoks on 

3.1.2. Alati ja kõikide 
vastavushindamismenetluste ning kõikide 
tootekategooriate puhul, mille jaoks on 
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asutusest teatatud, peavad teavitatud 
asutusel olema oma koosseisus vajalikud 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad, kellel 
on vajalikud tehnilised teadmised ning 
piisavad ja asjakohased kogemused, mis on 
seotud meditsiiniseadmete ja vastavate 
tehnoloogiatega vastavushindamise 
ülesannete täitmiseks, sh kliiniliste 
andmete hindamiseks.

asutusest teatatud, peavad teavitatud 
asutusel olema oma koosseisus vajalikud 
haldus-, tehnilised ja teadustöötajad, kellel 
on vajalikud meditsiinilised, tehnilised ja 
võimaluse korral farmakoloogilised 
teadmised ning piisavad ja asjakohased 
kogemused, mis on seotud 
meditsiiniseadmete ja vastavate 
tehnoloogiatega vastavushindamise 
ülesannete täitmiseks, sh kliiniliste 
andmete hindamiseks.

Or. en

Muudatusettepanek 816
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI –punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.1.3. Teavitatud asutus peab selgelt 
dokumenteerima vastavushindamisega 
tegelevate töötajate ülesannete, 
vastutusalade ja volituste ulatuse ja piirid 
ning teatama seda asjaomastele töötajatele.

3.1.3. Teavitatud asutus peab selgelt 
dokumenteerima vastavushindamisega 
tegelevate töötajate, sealhulgas mis tahes 
alltöövõtjate ja tütarettevõtjate ülesannete, 
vastutusalade ja volituste ulatuse ja piirid 
ning teatama seda asjaomastele töötajatele.

Or. en

Muudatusettepanek 817
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.1. Teavitatud asutus koostab ja 
dokumenteerib 
vastavushindamistoimingutega tegelevate 
töötajate kvalifikatsioonikriteeriumid, 
valiku- ja volitamismenetlused (teadmised, 

3.2.1. Teavitatud asutus koostab ja 
dokumenteerib 
vastavushindamistoimingutega tegelevate 
töötajate kvalifikatsioonikriteeriumid, 
valiku- ja volitamismenetlused (teadmised, 
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kogemused ja muu nõutav pädevus) ja 
nõutava koolituse (esialgne väljaõpe ja 
täiendkoolitus). 
Kvalifikatsioonikriteeriumides tuleb võtta 
arvesse erinevaid vastavuse hindamise 
toiminguid (nt audit, toote katsetamine, 
hindamine, toote kavandi ja toimiku 
läbivaatamine, otsuste tegemine), samuti 
seadmeid, tehnoloogiaid ja valdkondi (nt, 
biokokkusobivus, steriliseerimine, inim- ja 
loomset päritolu koed ja rakud, kliiniline 
hindamine), mis on määramise 
pädevusalas.

kogemused ja muu nõutav pädevus) ja 
nõutava koolituse (esialgne väljaõpe ja 
täiendkoolitus). 
Kvalifikatsioonikriteeriumides tuleb võtta 
arvesse erinevaid vastavuse hindamise 
toiminguid (nt audit, toote katsetamine, 
hindamine, toote kavandi ja toimiku 
läbivaatamine, otsuste tegemine), samuti 
seadmeid, tehnoloogiaid ja valdkondi (nt, 
biokokkusobivus, steriliseerimine, inim- ja 
loomset päritolu koed ja rakud, kliiniline 
hindamine, riskijuhtimine), mis on 
määramise pädevusalas.

Or. de

Selgitus

Teavitatud asutuste töötajate kvalifikatsiooninõuded peaksid sisaldama riskijuhtimist.

Muudatusettepanek 818
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.1. Teavitatud asutus koostab ja 
dokumenteerib 
vastavushindamistoimingutega tegelevate 
töötajate kvalifikatsioonikriteeriumid, 
valiku- ja volitamismenetlused (teadmised, 
kogemused ja muu nõutav pädevus) ja 
nõutava koolituse (esialgne väljaõpe ja 
täiendkoolitus). 
Kvalifikatsioonikriteeriumides tuleb võtta 
arvesse erinevaid vastavuse hindamise 
toiminguid (nt audit, toote katsetamine, 
hindamine, toote kavandi ja toimiku 
läbivaatamine, otsuste tegemine), samuti 
seadmeid, tehnoloogiaid ja valdkondi (nt, 
biokokkusobivus, steriliseerimine, inim- ja 
loomset päritolu koed ja rakud, kliiniline 
hindamine), mis on määramise 
pädevusalas.

3.2.1. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm koostab ja 
dokumenteerib 
vastavushindamistoimingutega tegelevate 
töötajate kõrgetasemelised pädevuse- ja 
kvalifikatsioonikriteeriumide põhimõtted, 
valiku- ja volitamismenetlused (teadmised, 
kogemused ja muu nõutav pädevus) ja 
nõutava koolituse (esialgne väljaõpe ja 
täiendkoolitus). 
Kvalifikatsioonikriteeriumides tuleb võtta 
arvesse erinevaid vastavuse hindamise 
toiminguid (nt audit, toote katsetamine, 
hindamine, toote kavandi ja toimiku 
läbivaatamine, otsuste tegemine), samuti 
seadmeid, tehnoloogiaid ja valdkondi (nt, 
biokokkusobivus, steriliseerimine, inim- ja 
loomset päritolu koed ja rakud, kliiniline 
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hindamine), mis on määramise 
pädevusalas.

Or. en

Selgitus

Tagamaks, et ühtlustatud pädevuse- ja kvalifikatsioonikriteeriume kehtestavad ametiasutused, 
mitte teavitatud asutused, peaksid meditsiiniseadmete koordineerimisrühma kaudu tegutsevad 
ametivõimud kehtestama teavitatud asutuste vastavushindamise töötajate pädevuse- ja 
kvalifikatsioonikriteeriumid ning ka vajalikud menetlused, mis tuleb paika panna.

Muudatusettepanek 819
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Biokokkusobivuse küsimuste, kliinilise 
hinnangu ja erinevate steriliseerimisviiside 
tarbeks tuleb määrata vastavad 
erikvalifikatsioonikriteeriumid.

Biokokkusobivuse küsimuste, ohutuse, 
kliinilise hinnangu ja erinevate 
steriliseerimisviiside tarbeks tuleb määrata 
vastavad erikvalifikatsioonikriteeriumid.

Or. en

Muudatusettepanek 820
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – taane 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kvalifikatsiooni liigid (teadmised,
kogemused ja muu pädevus), mida 
nõutakse meditsiiniseadmete 
vastavushindamise tegemiseks, ning 
asjakohased kvalifikatsioonikriteeriumid;

– kvalifikatsiooni liigid (teadmised, 
kogemused ja muu pädevus), mida 
nõutakse meditsiiniseadmete standarditel 
põhinevate vastavushindamise tegemiseks, 
ning asjakohased 
kvalifikatsioonikriteeriumid;

Or. sl
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Muudatusettepanek 821
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.3 – taane 7 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– piisav, vähemalt 3-aastane 
tööstaaž/kogemus teavitatud asutuses 
vastavushindamiste tegemisel vastavalt 
käesolevale määrusele või varem 
kohaldatud direktiividele. 
Sertifitseerimisotsuseid tegevad teavitatud 
asutuse töötajad ei ole olnud seotud 
vastavushindamisega, mille kohta tuleb 
teha sertifitseerimisotsus.

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 822
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.4. Teavitatud asutuste käsutuses peab 
olema kliinilisi asjatundjaid. Nimetatud 
töötajaid tuleb pidevalt kaasata otsuste 
tegemisel, et:

3.2.4. Teavitatud asutuste käsutuses peab 
alaliselt olema asjatundjaid, kellel on 
erialateadmised kliiniliste uuringute 
käigu, meditsiinistatistika, kliinilistele 
patsientidele ravi määramise ning hea 
kliinilise tava kohta kliiniliste uuringute 
ja võimaluse korral ka farmakoloogia 
valdkonnas. Kasutatakse alalisi 
kohapealseid töötajaid, aga teavitatud 
asutustel peab olema paindlikkust palgata 
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sihtotstarbeliselt ja ajutiselt 
välisasjatundjaid, kui see on vajalik.
Nimetatud töötajaid tuleb pidevalt kaasata 
otsuste tegemisel, et:

Or. en

Muudatusettepanek 823
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.4 – taane 6 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– tagada sõltumatus ja objektiivsus ning 
teha avalikuks võimalikud huvide 
konfliktid.

Or. en

Muudatusettepanek 824
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.5. Tootega seotud ülevaate (näiteks
kavandi dokumentide läbivaatamine, 
tehnilise dokumentatsiooni läbivaatamine
ja tüübikontroll, sealhulgas kliiniline 
hinnang, bioloogiline ohutus, 
steriliseerimine, tarkvara valideerimine)
tegemise eest vastutavatel töötajatel peab 
olema järgmine tõendatud kvalifikatsioon:

3.2.5. Tootespetsialist: III klassi seadme 
puhul tootega seotud ülevaadete, kavandi 
dokumentide läbivaatamise ja 
tüübikontrolli, eeskätt selliste aspektide 
nagu kliiniline hinnang, bioloogiline 
ohutus, steriliseerimine, tarkvara 
valideerimine, eest vastutavatel töötajatel 
peab olema järgmine tõendatud 
kvalifikatsioon:

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
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asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused“, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.5. Tootega seotud ülevaate (näiteks 
kavandi dokumentide läbivaatamine, 
tehnilise dokumentatsiooni 
läbivaatamine ja tüübikontroll, 
sealhulgas kliiniline hinnang, 
bioloogiline ohutus, steriliseerimine, 
tarkvara valideerimine) tegemise eest 
vastutavatel töötajatel peab olema 
järgmine tõendatud kvalifikatsioon:

3.2.5. Tootega seotud ülevaate (näiteks 
kavandi dokumentide läbivaatamine, 
tehnilise dokumentatsiooni 
läbivaatamine ja tüübikontroll, 
sealhulgas kliiniline hinnang, 
bioloogiline ohutus, steriliseerimine, 
tarkvara valideerimine) tegemise eest 
vastutavatel töötajatel peab olema vastav 
kvalifikatsioon, mida kinnitavad 
liikmesriigid. Kohaseks kvalifikatsiooniks 
peetakse näiteks järgmist:

Or. lt

Muudatusettepanek 826
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.2.5 a. Toote hindaja: IIa/IIb klassi 
seadmete puhul tootega seotud ülevaate 
(tehniliste toimikute läbivaatamine) või 
tüübikontrolli tegemise eest vastutavatel 
töötajatel peab olema järgmine tõendatud 
kvalifikatsioon:
– ülikooli või tehnikakõrgkooli diplom või 
vastav kvalifikatsioon asjaomasel alal, 
nagu meditsiin, loodusteadused või 
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tehnika;
– nelja-aastane töökogemus 
tervishoiutoodete alal või sellega seotud 
valdkonnas (nt tööstus, audit, tervishoid, 
teaduslik töö), millest kahe-aastane 
kogemus peab olema seotud 
vastavushindamisele kuuluvate toodete 
(nagu seadmete üldrühmas määratletud) 
või tehnoloogia väljatöötamise, tootmise, 
katsetamise või kasutamisega või 
hindamisele kuuluvate teaduslike 
küsimustega;
– asjakohased teadmised üldiste ohutus-
ja toimivusnõuete kohta, mis on 
sätestatud I lisas ning asjaomastes 
delegeeritud ja/või rakendusaktides, 
ühtlustatud standardites, ühtsetes 
tehnilistes kirjeldustes ja 
suunisdokumentides;
– asjakohased teadmised ja kogemused 
riskijuhtimise alal ning seonduvate 
meditsiiniseadmete standardite ja 
suunisdokumendite alal;
– VIII–X lisas sätestatud 
vastavushindamismenetluste 
hindamistoimingute alased teadmised ja 
kogemused, eelkõige asjaomaste töötajate 
volitustele vastavates küsimustes, ning
piisavad volitused selliste hinnangute 
andmiseks.

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 827
Holger Krahmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– nelja-aastane töökogemus 
tervishoiutoodete alal või sellega seotud 
valdkonnas (nt tööstus, audit, tervishoid, 
teaduslik töö), millest kahe-aastane 
kogemus peab olema seotud 
vastavushindamisele kuuluvate toodete või 
tehnoloogia väljatöötamise, tootmise, 
katsetamise või kasutamisega või 
hindamisele kuuluvate teaduslike 
küsimustega;

– nelja-aastane töökogemus 
tervishoiutoodete alal või sellega seotud 
valdkonnas (nt tööstus, audit, tervishoid, 
teaduslik töö), millest kahe-aastane 
kogemus peab olema seotud 
vastavushindamisele kuuluvate toodete 
(nagu seadmete üldrühmas määratletud) 
või tehnoloogia väljatöötamise, tootmise, 
katsetamise või kasutamisega või 
hindamisele kuuluvate teaduslike 
küsimustega;

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 828
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – taane 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lisaks põhineb kvalifikatsioon tehnilistel 
või teaduslikel spetsialiseerumistel, 
näiteks steriliseerimine, biokokkusobivus, 
loomne kude, inimpäritolu kude, tarkvara, 
funktsionaalne ohutus, kliiniline 
hindamine, elektriohutus, pakendamine;

Or. en
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Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 829
Alda Sousa

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – taane 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– asjakohased teadmised ja kogemused 
kliinilise hindamise valdkonnas;

Or. en

Muudatusettepanek 830
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.5 – taane 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– vastavushindamise asutused, mida on 
teavitatud III klassi seadmetest, esitavad 
meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühmale kõigi nende sise-
ja välisasjatundjate loendi, kes annavad 
hinnangu vastavushindamise kliinilistele 
ja mittekliinilistele osadele. 
Meditsiiniseadmete koordineerimisrühmal 
on volitused kontrollida valitud 
asjatundjate vastavat kvalifikatsiooni ja ta 
avaldab loendi.

Or. en
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Selgitus

See aitab tagada teavitatud asutuse asjatundjate täielikku läbipaistvust ja asjakohast 
kvalifikatsiooni.

Muudatusettepanek 831
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.6. Tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi
auditi eest vastutavatel töötajatel peab 
olema järgmine tõendatud kvalifikatsioon:

3.2.6. Audiitor: tootja 
kvaliteeditagamissüsteemi auditi eest 
vastutavatel töötajatel peab olema järgmine 
tõendatud kvalifikatsioon:

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.2.6. Tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi 
auditi eest vastutavatel töötajatel peab 
olema järgmine tõendatud 
kvalifikatsioon:

3.2.6. Tootja kvaliteedijuhtimissüsteemi 
auditi eest vastutavatel töötajatel peab 
olema vastav kvalifikatsioon, mida 
kinnitavad liikmesriigid. Kohaseks 
kvalifikatsiooniks peetakse näiteks 
järgmist:

Or. lt
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Muudatusettepanek 833
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.2 – alapunkt 3.2.6 – taane 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kvalifikatsioon peab põhinema 
tehnoloogial, nagu on määratletud 
sertifitseerimis- ja inspekteerimisasutuste 
akrediteerimise / rahvusvahelise 
akrediteerimisfoorumi või samaväärsete 
koodidega;

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 834
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 3 – alapunkt 3.4 – alapunkt 3.4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13.4.3. Kui alltöövõtjaid ja 
välisasjatundjaid kasutatakse 
vastavushindamise tegemiseks, eriti seoses 
uute, invasiivsete ja implanteeritavate 
meditsiiniseadmete või tehnoloogiatega, 
peab teavitatud asutusel endal olema piisav 
pädevus selliste toodete alal, mille 
vastavushindamise korraldamiseks asutus 
on määratud, et kontrollida asjatundjate 
arvamuste asjakohasust ja kehtivust ning 
langetada otsus tunnistuse väljaandmise 
kohta.

3.4.3. Kui alltöövõtjaid ja välisasjatundjaid 
kasutatakse vastavushindamise tegemiseks, 
eriti seoses uute, invasiivsete ja 
implanteeritavate meditsiiniseadmete või 
tehnoloogiatega, peab teavitatud asutusel 
endal olema piisav pädevus selliste toodete 
ning iga ravi- või meditsiinivaldkonna
alal, mille vastavushindamise 
korraldamiseks asutus on määratud, et 
kontrollida asjatundjate arvamuste 
asjakohasust ja kehtivust ning langetada 
otsus tunnistuse väljaandmise kohta.
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Or. en

Selgitus

Teavitatud asutuste piisavat kvalifikatsiooni ei tuleks määratleda mitte üksnes tootealase, vaid 
ka raviala ja meditsiinivaldkonna pädevuse põhjal.

Muudatusettepanek 835
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4 a. Teavitatud asutuse auditihinnangute 
minimaalne aeg
– Teavitatud asutused määravad 1. ja 2. 
etapi esialgsete auditite ning iga taotleja 
ja sertifitseeritud kliendi 
järelevalveauditite puhul kindlaks auditi 
kestuse.
– Auditi kestuse arvutamise aluseks 
võetakse tootja tegelike töötajate arv, 
kaasates kõik sertifikaadiga hõlmatud 
eraldi tootmisrajatised.
– Auditi kestuse puhul on asjakohane 
tugineda organisatsiooni töötajate 
tegelikule arvule, organisatsioonisiseste 
protsesside keerukusele, auditi 
kohaldamisalasse kuuluvate 
meditsiiniseadmete laad ja omadused ning 
meditsiiniseadmete tootmiseks ja 
kontrollimiseks rakendatavatele 
erinevatele tehnoloogiatele. Auditi kestust 
tuleks kohaldada vastavalt mis tahes 
olulistele teguritele, mis on omased 
üksnes auditeerimisele kuuluvale 
organisatsioonile. Teavitatud asutus 
peaks kasutama kaalutlusõigust, 
tagamaks, et auditi kestuse mis tahes 
varieerumine ei ohustaks auditite 
tulemuslikkust.
– Mis tahes plaanilise kohapealse auditi 
kestus ei saa olla vähem kui ühe audiitori 
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tööpäev.
– Mitme koha sertifitseerimine ühe 
kvaliteeditagamissüsteemi raames ei saa 
tugineda valimisüsteemile.

Or. en

Selgitus

Tegevusjuhendi töötas vabatahtliku enesereguleerimisalgatusena välja enamik teavitatud 
asutusi. See põhineb kehtival reguleerival raamistikul ja teavitatud asutused kohandavad seda 
pidevalt. Seetõttu ei peaks määruses osutama sellisele õigusloomega mitteseotud 
dokumendile. Tegevusjuhendi sisu peamised osad, mis ei ole veel hõlmatud „nõuetega, mida 
peavad täitma teavitatud asutused”, tuleks määrusesse lisada.

Muudatusettepanek 836
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14.1. Teavitatud asutuse otsuste tegemise 
protsessi tuleb selgelt dokumenteerida, 
sealhulgas vastavushindamissertifikaatide 
väljaandmise, kehtivuse peatamise, 
tagasivõtmise, kehtetuks tunnistamise, 
väljaandmisest keeldumise, muudatuste 
tegemise või piirangute kehtestamise ja 
lisade väljaandmise osas.

4.1. Teavitatud asutuse otsuste tegemise 
protsessi tuleb selgelt dokumenteerida ja 
teha see üldsusele kättesaadavaks, 
sealhulgas vastavushindamissertifikaatide 
väljaandmise, kehtivuse peatamise, 
tagasivõtmise, kehtetuks tunnistamise, 
väljaandmisest keeldumise, muudatuste 
tegemise või piirangute kehtestamise ja 
lisade väljaandmise osas.

Or. en

Muudatusettepanek 837
Zofija Mazej Kukovič

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14.1. Teavitatud asutuse otsuste tegemise 
protsessi tuleb selgelt dokumenteerida, 
sealhulgas vastavushindamissertifikaatide 

4.1. Teavitatud asutuse otsuste tegemise 
protsess peab olema läbipaistev ja seda
tuleb selgelt dokumenteerida, sealhulgas 
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väljaandmise, kehtivuse peatamise, 
tagasivõtmise, kehtetuks tunnistamise, 
väljaandmisest keeldumise, muudatuste 
tegemise või piirangute kehtestamise ja 
lisade väljaandmise osas.

vastavushindamissertifikaatide 
väljaandmise, kehtivuse peatamise, 
tagasivõtmise, kehtetuks tunnistamise, 
väljaandmisest keeldumise, muudatuste 
tegemise või piirangute kehtestamise ja 
lisade väljaandmise osas.

Or. sl

Muudatusettepanek 838
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VI – punkt 4 – alapunkt 4.3 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

14.3. Teavitatud asutusel peavad olema 
dokumenteeritud protseduurid, mis 
hõlmavad vähemalt järgmist:

4.3. Teavitatud asutusel peavad olema 
kehtestatud dokumenteeritud avalikkusele 
kättesaadavad protseduurid, mis hõlmavad 
vähemalt järgmist:

Or. en

Muudatusettepanek 839
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– aktiivsed ja siirdatavad seadmed, 
konkreetselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. de
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Muudatusettepanek 840
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– konkreetselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks otsese kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. de

Muudatusettepanek 841
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.2 – lõik 1 – taane 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud kasutamiseks 
vahetus kokkupuutes
kesknärvisüsteemiga, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– aktiivsed ja siirdatavad seadmed, 
otseselt ette nähtud kesknärvisüsteemi vea 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, 
märkimiseks või parandamiseks vahetu 
kokkupuute teel nimetatud kehaosadega, 
millisel juhul need kuuluvad III klassi,

Or. de

Muudatusettepanek 842
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 

– aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
otseselt ette nähtud südame või 
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kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks vahetu kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks vahetu kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. de

Muudatusettepanek 843
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.3 – lõik 1 – taane 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks vahetu kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

– konkreetselt ette nähtud südame või 
keskvereringesüsteemi defekti 
kontrollimiseks, diagnoosimiseks, seireks 
või parandamiseks vahetu kokkupuute teel 
nimetatud kehaosadega, millisel juhul need 
kuuluvad III klassi,

Or. de

Muudatusettepanek 844
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.3 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– otseselt ette nähtud kasutamiseks vahetus 
kokkupuutes kesknärvisüsteemiga, millisel 
juhul need kuuluvad III klassi,

– aktiivsed või siirdatavad seadmed, 
otseselt ette nähtud kasutamiseks vahetus 
kokkupuutes kesknärvisüsteemiga, millisel 
juhul need kuuluvad III klassi,

Or. de

Muudatusettepanek 845
Frédérique Ries
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 1 – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– ette nähtud kasutamiseks otseses 
kokkupuutes südame, 
keskvereringesüsteemi või 
kesknärvisüsteemiga, mispuhul nad 
kuuluvad III klassi,

– ette nähtud kasutamiseks otseses 
kokkupuutes südame, 
keskvereringesüsteemi või 
kesknärvisüsteemiga, mispuhul nad 
kuuluvad III klassi, välja arvatud 
õmblused ja klambrid,

Or. en

Selgitus

Klassifitseerimiseeskiri ei ole täielikult kohandatud mõnedele seadmetele, nagu õmblused ja 
klambrid, mis võivad kuuluda nii IIb kui III klassi, olenevalt tootjapoolsest kavandatavast 
kasutusest. Kuna need on implanteeritavad, peaks nendele kohaldatama implantaadi kaartide 
nõudeid, mis aga lisaks suurt koormust, parandamata ohutust, kuna kirurgilisel sekkumisel 
võidakse kasutada palju õmblusi ja klambreid.

Muudatusettepanek 846
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 1 – taane 8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lülisamba ketta asendamise implantaadid 
ja siirdatavad seadmed, mis puutuvad 
kokku lülisambaga, millisel juhul nad 
kuuluvad III klassi.

– lülisamba ketta asendamise implantaadid, 
millisel juhul nad kuuluvad III klassi.

Or. de

Muudatusettepanek 847
Frédérique Ries

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 1 – taane 8
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– lülisamba ketta asendamise implantaadid 
ja siirdatavad seadmed, mis puutuvad 
kokku lülisambaga, millisel juhul nad 
kuuluvad III klassi.

– lülisamba ketta asendamise implantaadid 
ja siirdatavad seadmed, mis puutuvad 
kokku seljaajuga, millisel juhul nad 
kuuluvad III klassi.

Or. en

Selgitus

Kõik lülisambaimplantaadid, mis puutuvad otseselt kokku seljaajuga, klassifitseeritakse III 
klassi, kuna seljaaju on määratletud kesknärvisüsteemosa osana. Näib, et ei ole kliinilisi ega 
teaduslikke tõendeid, mis toetaksid selliste lülisambaimplantaatide kavandatavat kõrgemasse 
klassi liigitamist, mis puutuvad kokku lülisamba luuliste osade ja sidemetega. Nendel toodetel 
on pikk kliinilise ohutu ja tõhusa kasutuse ajalugu ning pole teatatud ühestki süstemaatilisest 
ohutusprobleemist.

Muudatusettepanek 848
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa IIII – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted, mis on 
mõeldud tahtlikult inimkehasse 
vabastamiseks, kuuluvad III klassi.

Or. en

Selgitus

Riskihindamisprotsessis võetakse arvesse nanomaterjalide kasutamise riski. Samas võivad 
selle eeskirja alla langeda liiga paljud tooted, mis ei kujuta endast tõsist terviseohtu. 
Kõrgemasse, III klassi määramine peaks toimuma ainult juhul, kui nanomaterjalide 
kasutamine on tahtlik ja osa toote kavandatud eesmärgist.
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Muudatusettepanek 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted, mis on 
mõeldud selgelt tahtlikult inimkehasse 
vabastamiseks, kuuluvad III klassi.

Or. de

Selgitus

Paljud meditsiiniseadmed sisaldavad nanomaterjale, kuid ei kujuta siiski ohtu patsiendile. 
Meditsiiniseadmete liigitamisel nanomaterjalide põhjal tuleks seega arvestada 
nanomaterjalide mõeldud toimet.

Muudatusettepanek 850
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik tooted, mille toimimisviisiks on 
vabastada nanomaterjale tahtlikult 
inimkehasse, peavad kuuluma III klassi.

Or. de

Muudatusettepanek 851
Mairead McGuinness
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted, mis on 
mõeldud tahtlikult inimkehasse 
vabastamiseks, kuuluvad III klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 852
Marian Harkin

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted 
kuuluvad III klassi, välja arvatud juhul, 
kui nanomaterjal on suletud kapslisse või 
seotud nii, et see ei pääse patsiendi ja 
kasutaja kehasse, kui toodet kasutatakse 
ettenähtud otstarbel.

Kõik nanomaterjale sisaldavad või 
nanomaterjalist valmistatud tooted, mis on 
mõeldud tahtlikult inimkehasse 
vabastamiseks, kuuluvad III klassi.

Or. en

Selgitus

Eeskiri, millega kõik sidumata nanomaterjale sisaldavad meditsiiniseadmed liigitatakse 
kõrgeima riskiga, III klassi meditsiiniseadmeteks, on teaduslikult põhjendamata ja see võib 
tekitada tervishoius kriitilisi probleeme. III klassi liigitamist tuleks kohaldada üksnes 
seadmetele, mis vabastavad nanomaterjale tahtlikult. Soovituses 2011/696/EL esitatud ja 
määruses (artikli 2 lõike 1 punkt 15) kajastatud määratlus annaks tulemuseks enamiku 
tahkete osakeste käsitlemise nanomaterjalidena. See hõlmaks toiduaineid nagu jahu, sool, 
maitseained, tahm autorehvides või printeritindis, täiteained ja pigmendid 
kosmeetikavahendites, mänguasjades, värvides, lakkides jne. Selles määratluses ei eristata 
tegelikke nanomaterjale (mis sisaldavad suures koguses nanomõõtmetes osakesi) ja muid 
tahkeid osakesi, mida saab ohutult kasutada. Suurima riskiga klassifikatsioon tuleks jätta 
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sidumata nanomaterjale sisaldavatele meditsiiniseadmetele. Kuna mõistet „sidumata” ei ole 
eeskirjas määratletud, saab seda tõlgendada kui mis tahes nanoosakese vabanemist 
meditsiiniseadmest. Sellest ei ole eriti abi, kuna teaduslikust vaatenurgast ei saa tõendada 
vabanemise täielikku puudumist. Nanomaterjali mõistega seoses annaks kavandatava 19. 
eeskirja kohaldamine paljude praegu madalaima riskiga ehk I klassi või keskmise riskiga ehk 
IIb klassi liigitatud meditsiiniseadmete liigitamise III klassi meditsiiniseadmeteks. See 
hõlmaks näiteks meditsiinilisi sukki, sidumismaterjale, kateetreid, toidu või gaaside 
manustamise sonde, meditsiinilisi kindaid ja palju muid tooteid.

Muudatusettepanek 853
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.8

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20.8. 20. eeskiri välja jäetud
Kõik afereesi tegemiseks kasutatavad 
seadmed, nagu afereesiseadmed, 
afereesikomplektid, konnektorid ja 
lahused, kuuluvad III klassi.

Or. en

Selgitus

Afereesiprotsessis kasutatavad meditsiiniseadmed on erinevad ja neid on laias valikus ning 
iseenesest ei ole asjakohane liigitada neid kõiki „ühe vitsaga lüües” III klassi. Veelgi enam –
III klassi meditsiiniseadmete puhul ettenähtud jälgitavuse, järelevalve, kõrvaltoimetest 
teatamise meetmed on juba hõlmatud vere kvaliteeti ja ohutust käsitlevate ELi direktiividega 
ja neid seadmeid puudutavate ELi ravimialaste õigusaktidega koos riiklike õigusaktide ja 
meetmetega.

Muudatusettepanek 854
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik afereesi tegemiseks kasutatavad 
seadmed, nagu afereesiseadmed, 

välja jäetud
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afereesikomplektid, konnektorid ja 
lahused, kuuluvad III klassi.

Or. de

Selgitus

Meditsiiniseadmed, mida toodetakse afereesi tegemiseks, erinevad oma vormilt ja kasutuselt. 
Seetõttu ei tundu õige, et kõik need seadmed tuleb tervikuna III klassi alla liigitada.

Muudatusettepanek 855
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik afereesi tegemiseks kasutatavad 
seadmed, nagu afereesiseadmed, 
afereesikomplektid, konnektorid ja 
lahused, kuuluvad III klassi.

välja jäetud

Or. en

Muudatusettepanek 856
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa I – punkt 6 – alapunkt 6.8 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik afereesi tegemiseks kasutatavad 
seadmed, nagu afereesiseadmed, 
afereesikomplektid, konnektorid ja 
lahused, kuuluvad III klassi.

Kõik afereesi tegemiseks kasutatavad 
seadmed, nagu afereesiseadmed, 
afereesikomplektid, konnektorid ja 
lahused, kuuluvad IIb klassi.

Or. en

Muudatusettepanek 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

20.9. 21. eeskiri välja jäetud
Tooted, mis koosnevad ainetest ja 
ainesegudest, mis on ette nähtud 
allaneelamiseks, sissehingamiseks, 
rektaalselt või vaginaalselt 
manustamiseks ja mis inimkehas 
imenduvad või hajuvad, kuuluvad III 
klassi.

Or. en

Selgitus

21. eeskirjas liigitatakse seadmeid kõrgeimasse riskiklassi üksnes manustamistee alusel. See 
ei peegelda aga enamiku nende toodetega seonduvaid riske. Pealegi läheb selliste vähese 
riskiga toodete liigitamine III klassi vastuollu avaliku turvalisusega. See võtab ära vajaliku 
tähelepanu tõesti suure riskiga toodetelt ning see võib pikendada sertifitseerimisaega, nii et 
ravivahendid ei jõua õigeks ajaks turule.

Muudatusettepanek 858
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VII – osa III – punkt 6 – alapunkt 6.9 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tooted, mis koosnevad ainetest ja 
ainesegudest, mis on ette nähtud 
allaneelamiseks, sissehingamiseks, 
rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ja mis inimkehas imenduvad või hajuvad, 
kuuluvad III klassi.

Tooted, mis koosnevad ainetest ja 
ainesegudest, mis on peamiselt ette nähtud 
allaneelamiseks, sissehingamiseks, 
rektaalselt või vaginaalselt manustamiseks 
ja mis kavandatava eesmärgi 
saavutamiseks inimkehas imenduvad ja
hajuvad, kuuluvad III klassi.

Or. en
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Muudatusettepanek 859
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 3 – alapunkt 3.2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.2. Kvaliteedijuhtimissüsteemi 
kohaldamine peab tagama, et seadmed 
vastaksid asjaomastele käesoleva määruse 
sätetele igas järgus alates seadmete 
kavandamisest kuni lõppkontrollini. Kõik 
tootja poolt tema 
kvaliteedijuhtimissüsteemi jaoks 
vastuvõetud elemente, nõudeid ja sätteid 
tuleb süstemaatiliselt ja korralikult 
dokumenteerida kirjalike juhendite ja 
korrana, nagu kvaliteediprogrammide, -
plaanide, -käsiraamatute või -aruannetena.

3.2. Kvaliteedijuhtimissüsteemi 
kohaldamine peab tagama, et seadmed 
vastaksid asjaomastele käesoleva määruse 
sätetele igas järgus alates seadmete 
kavandamisest kuni lõppkontrolli ja 
tarnimiseni. Kõik tootja poolt tema 
kvaliteedijuhtimissüsteemi jaoks 
vastuvõetud elemente, nõudeid ja sätteid 
tuleb süstemaatiliselt ja korralikult 
dokumenteerida kirjalike juhendite ja 
korrana, nagu kvaliteediprogrammide, -
plaanide, -käsiraamatute või -aruannetena.

Or. en

Selgitus

Kvaliteedi tagamise süsteem ei peaks hõlmama protsesse üksnes lõppkontrollini. Samuti 
peaks see hõlmama kõiki aspekte, mis on asjakohased õigusaktide nõuetele vastamisega ja 
toote kvaliteediga seoses (nt nõuetekohane transport ja ladustamine).

Muudatusettepanek 860
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 3 – alapunkt 3.2 – lõik 1 – punkt d – taane 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– toote määratlemise kord, mis koostatakse 
ja mida ajakohastatakse jooniste, 
tootekirjelduste ja muude asjakohaste 
dokumentide abil igas tootmisjärgus;

– toote määratlemise ja jälgitavuse kord, 
mis koostatakse ja mida ajakohastatakse 
jooniste, tootekirjelduste ja muude 
asjakohaste dokumentide abil igas 
tootmisjärgus;

Or. en
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Muudatusettepanek 861
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 3 – alapunkt 3.3 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(tttttttttttt) Teavitatud asutus peab 
kontrollima kvaliteedijuhtimissüsteemi, et 
teha kindlaks, kas see vastab punktis 3.2 
nimetatud nõuetele. Kui nõuetekohaselt 
põhjendatud ei ole, tuleb teavitatud
asutusel tuleb jälgida, et asjaomastele 
ühtlustatud standarditele või ühtsele 
tehnilisele kirjeldusele vastavad 
kvaliteedijuhtimissüsteemid vastaksid 
standardites või ühtsetes tehnilistes 
kirjeldustes esitatud nõuetele.

(a) Teavitatud asutus peab kontrollima 
kvaliteedijuhtimissüsteemi, et teha 
kindlaks, kas see vastab punktis 3.2 
nimetatud nõuetele. Teavitatud asutusel 
tuleb jälgida, et asjaomastele ühtlustatud 
standarditele vastavad 
kvaliteedijuhtimissüsteemid vastaksid 
punktis 3.2 nimetatud nõuetele.

Or. en

Selgitus

Ühtlustatud standardeid kasutatakse vahendina, mis lubab eeldada vastavust 
meditsiiniseadmeid käsitlevates direktiivides sätestatud olulistele nõuetele. Kui ühtlustatud 
standardit peetakse asjakohase kvaliteedijuhtimissüsteemi tagamisel ebapiisavaks, tuleks 
standardit muuta ja mitte täiendada ühtsete tehniliste kirjeldustega, mis kehtiksid üksnes 
ELis. Pealegi ei ole selge, millisel alusel saaks teavitatud asutus käsitleda konkreetset 
ühtlustatud standardit punkti 3.2 nõuetele vastamiseks ebapiisavana.

Muudatusettepanek 862
Christel Schaldemose

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 3 – alapunkt 3.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

432.4. Tootja peab 
kvaliteedijuhtimissüsteemi kinnitanud
teavitatud asutusele teatama kõikidest 
kavadest teha kvaliteedijuhtimissüsteemis 
või sellega hõlmatud tootevalikus olulisi 
muudatusi. Teavitatud asutus peab 
hindama kavandatavaid muudatusi ja 

3.4. Koostöös teavitatud asutusega
määratleb tootja, milliseid muudatusi 
tuleks pidada oluliseks ja millistest 
muudatustest tuleks teavitatud asutustele 
aru anda. Teavitatud asutus kontrollib 
auditite kaudu, et tootja oluliste 
muudatuste kirjeldused oleksid 
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otsustama, kas muudetud 
kvaliteedijuhtimissüsteem vastab endiselt 
punktis 3.2 osutatud nõuetele. Teavitatud 
asutus peab teatama tootjale oma otsuse, 
mis peab sisaldama auditi järeldusi ja 
põhjendatud hinnangut. 
Kvaliteedijuhtimissüsteemis või sellega 
hõlmatud tootevalikus tehtud oluliste 
muudatuste heakskiidud peavad olema 
esitatud ELi täieliku kvaliteedi tagamise 
tõendi lisa kujul.

asjakohased ja et tootja järgib neid. 
Kvaliteedijuhtimissüsteemis või sellega 
hõlmatud tootevalikus tehtud oluliste 
muudatuste heakskiidud peavad olema 
esitatud ELi täieliku kvaliteedi tagamise 
tõendi lisa kujul.

Or. da

Muudatusettepanek 863
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.1. Järelevalve eesmärk on tagada, et 
tootja täidaks kinnitatud 
kvaliteedijuhtimissüsteemist tulenevaid 
kohustusi.

4.1. Järelevalve eesmärk on tagada, et 
tootja täidaks kinnitatud kõiki 
kvaliteedijuhtimissüsteemist tulenevaid 
kohustusi.

Or. en

Muudatusettepanek 864
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.3. Teavitatud asutus teeb korrapäraselt 
ja vähemalt iga 12 kuu tagant asjakohase 
auditi ja hindamisi, et teha kindlaks, kas 
tootja rakendab kinnitatud 
kvaliteedijuhtimissüsteemi ja 
turustamisjärgse järelevalve kava, ning 
annab tootjale selle kohta 

4.3. Teavitatud asutus teeb korrapäraselt ja 
vähemalt iga 12 kuu tagant asjakohase 
auditi ja hindamisi, et teha kindlaks, kas 
tootja rakendab kinnitatud 
kvaliteedijuhtimissüsteemi ja 
turustamisjärgse järelevalve kava, ning 
annab tootjale selle kohta 
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hinnanguaruande. See peab hõlmama 
kontrollkäike tootja valdustesse ning, kui 
see on asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Selliste 
kontrollkäikude ajal peab teavitatud 
asutus vajaduse korral tegema või paluma 
teha katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib 
nõuetekohaselt. Teavitatud asutus peab 
andma tootjale inspekteerimisaruande ja 
katse tegemise korral katse protokolli.

hinnanguaruande. See peab hõlmama 
kontrollkäike tootja valdustesse ning, kui 
see on asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse.

Or. de

Selgitus

Alapunktis 4.3 kirjeldatud kohustus teha või paluda teha katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib nõuetekohaselt, on kontrollkäikude, mitte korrapäraste 
auditite osa. „ISO/IEC Guide 67 - Conformity assessment; Fundamentals of product 
certification”, tabel 1, süsteem 5 toob erinevaid näiteid järelevalvest. Erinevad 
järelevalvevõimalused tuleks määratleda VIII lisa punkti 4 erinevate alapunktide all ja mitte 
omavahel segada.

Muudatusettepanek 865
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.3. Teavitatud asutus teeb 
korrapäraselt ja vähemalt iga 12 kuu 
tagant asjakohase auditi ja hindamisi, et 
teha kindlaks, kas tootja rakendab 
kinnitatud kvaliteedijuhtimissüsteemi ja 
turustamisjärgse järelevalve kava, ning 
annab tootjale selle kohta 
hinnanguaruande. See peab hõlmama 
kontrollkäike tootja valdustesse ning, kui 
see on asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Selliste 
kontrollkäikude ajal peab teavitatud asutus 
vajaduse korral tegema või paluma teha 
katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib 

4.3. Teavitatud asutus teeb kord aastas
asjakohase auditi ja hindamisi, et teha 
kindlaks, kas tootja rakendab kinnitatud 
kvaliteeditagamissüsteemi ja 
turustamisjärgse järelevalve kava, ning 
andma tootjale selle kohta 
hindamisaruande. See peab hõlmama 
kontrollkäike tootja valdustesse ning, kui 
see on asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Selliste 
kontrollkäikude ajal peab teavitatud asutus 
vajaduse korral tegema või paluma teha 
katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib 
nõuetekohaselt. Teavitatud asutus peab 
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nõuetekohaselt. Teavitatud asutus peab 
andma tootjale inspekteerimisaruande ja 
katse tegemise korral katse protokolli.

andma tootjale inspekteerimisaruande ja 
katse tegemise korral katse protokolli.

Or. en

Selgitus

Täpsustamine, et auditeid peab tegema vähemalt „iga 12 kuu tagant”, piirab tootjate ja 
teavitatud asutuste paindlikkust liigsel määral. Auditite tegemine „kord aastas” (vastavalt 
standardile ISO/IEC 17021) jätab rohkem ruumi õigusaktidest tulenevate kohustuste 
täitmisel.

Muudatusettepanek 866
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult – vähemalt kord 5 aasta 
jooksul ning iga tootja ja seadmete 
üldrühma puhul – ja etteteatamata 
kontrollkäike asjaomastesse 
tootmiskohtadesse ja kui see on 
asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Teavitatud 
asutus peab koostama etteteatamata 
kontrollkäikude kava, mida ei tohi tootjale 
avaldada.
Selliste etteteatamata kontrollkäikude ajal 
peab teavitatud asutus tegema või paluma 
teha katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteeditagamissüsteem toimib 
nõuetekohaselt. Ta esitab tootjale 
kontrollkäigu aruande.

Or. en

Selgitus

Etteteatamata kontrollkäikude arv peab olema selgelt kindlaks määratud, et tugevdada 
vajalikku kontrolli ning tagada, et etteteatamata kontrollkäigud toimuvad kõigis 
liikmesriikides samal tasemel ja sama sagedasti. Seega tuleks etteteatamata kontrollkäike 
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korraldada vähemalt kord sertifitseerimistsükli jooksul ning iga tootja ja seadmete üldrühma 
puhul. Kuna see on äärmiselt oluline vahend, tuleks etteteatamata kontrollkäikude ulatus ja 
kord sätestada määruses, mitte seda täiendavates eeskirjades, nagu rakendusaktid.

Muudatusettepanek 867
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult vähemalt kord viie aasta 
jooksul ning iga tootja ja seadmete 
üldrühma puhul etteteatamata 
kontrollkäike asjaomastesse 
tootmiskohtadesse ja kui see on 
asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Teavitatud asutus 
peab koostama etteteatamata 
kontrollkäikude kava, mida ei tohi tootjale 
avaldada. Selliste kontrollkäikude ajal 
peab teavitatud asutus tegema või paluma 
teha katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib 
nõuetekohaselt. Ta esitab tootjale 
kontrollkäigu aruande ja katseprotokolli.

Or. en

Muudatusettepanek 868
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult – vähemalt iga viie aasta 
tagant ja iga tootja ja konkreetse 
tootegrupi kohta – ja etteteatamata 
kontrollkäike asjakohastesse 
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järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

tootmisruumidesse ja kui see on 
asjakohane, tootja varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse. Teavitatud asutus 
peab koostama etteteatamata 
kontrollkäikude kava, mida ei tohi tootjale 
avaldada.

Selliste etteteatamata kontrollkäikude ajal 
peab teavitatud asutus tegema või paluma 
teha katseid, et kontrollida, kas 
kvaliteedijuhtimissüsteem toimib 
nõuetekohaselt. Teavitatud asutus peab 
andma tootjale inspekteerimisaruande.

Or. de

Selgitus

Etteteatamata kontrollkäikude arv tuleks selgelt piiritleda. Etteteatamata kontrollkäike tuleks 
teha vähemalt kord kontrolliperioodil ja iga tootja ning seadmete üldrühma juures. 
Etteteatamata kontrollkäikude eesmärk ja protseduurid tuleks määrata kindlaks direktiivis. 
„Vajaduse korral” ja „ja katse tegemise korral katse protokolli” tuleks välja jätta, sest katsed 
tuleb alati teha. Vahe tegemine „inspekteerimisaruande” ja „katse protokolli” vahel ei ole 
vajalik, sest „katse protokoll” on „inspekteerimisaruande” osa.

Muudatusettepanek 869
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse,
mida võib ühendada korrapärase
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja tema varustajate ja/või 
alltöövõtjate valdustesse, lisaks
korrapärasele järelevalve hindamisele
punkti 4.3 kohaselt. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada. 
Teavitatud asutus teeb sellise 
etteteatamata kontrollkäigu vähemalt 
kord kolme aasta jooksul.

Or. en
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Muudatusettepanek 870
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.

4.4. Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4.3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada. 
Teavitatud asutus teeb niisugust kontrolli 
vähemalt kord kolme aasta jooksul.

Or. en

Selgitus

Ettepanekus ei ole täpsustatud etteteatamata kontrollkäikude miinimumsagedust. 
Etteteatamata kontrollkäike tuleks teha vähemalt kord kolme aasta jooksul iga tootja juurde 
ja iga tooterühma osas, lähtudes sertifitseerimise tsüklist.

Muudatusettepanek 871
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Toodangust võetava valimi asemel või 
lisaks sellele peab teavitatud asutus võtma 
tootenäidiseid turult, et kontrollida, kas 
toode on valmistatud tehnilise 
dokumentatsiooni ja/või kavandi toimiku 
kohaselt. Enne valimi koostamist peab 
teavitatud asutus täpsustama asjakohaseid 

Toodangust võetavale valimile lisaks peab 
teavitatud asutus võtma võimaluse korral 
ise või muul juhul ettevõtteväliste 
turujärelevalveasutuste kaudu 
tootenäidiseid turult. Kontrollimine, kas 
toode on valmistatud tehnilise 
dokumentatsiooni ja/või kavandi toimiku 
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valimi koostamise kriteeriume ja katsete 
käiku.

kohaselt, peab toimuma vähemalt kord 
viie aasta jooksul iga tootja ja konkreetse 
tootegrupi puhul. Enne valimi koostamist 
peab teavitatud asutus täpsustama 
asjakohaseid valimi koostamise 
kriteeriume ja katsete käiku. Valimi 
koostamine ja selle kontrollimine tehakse 
tootja kulul.

Or. de

Selgitus

Tootenäidiste võtmine turult ei ole sageli võimalik, sest teavitatud asutustel ei ole piisavat 
sekkumispädevust. Sel juhul tuleks näidised võtta turujärelevalveasutuste kaudu. Tagamaks, 
et piisavalt näidiseid on võetud, on kõik teavitatud asutused kohustatud tegema kontrolle 
vähemalt kord kontrolliperioodil.

Muudatusettepanek 872
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.4 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Teavitatud asutus peab esitama tootjale 
kontrollkäigu aruande, milles on esitatud, 
kui see on asjakohane, näidiste 
kontrollimise tulemused.

Teavitatud asutus peab esitama tootjale 
kontrollkäigu aruande, milles on esitatud, 
kui see on asjakohane, näidiste 
kontrollimise tulemused. Kõnealune 
aruanne avalikustatakse.

Or. en

Selgitus

Üks PiP skandaalist saadud peamisi õppetunde on vajadus etteteatamata kontrollkäikude 
järele. Läbipaistvuse huvides tuleb kontrollkäigu aruanne avalikustada.

Muudatusettepanek 873
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.5 – lõik 1
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III klassi liigitatud seadmete puhul peab 
järelevalve hinnang sisaldama ka seadme 
juurde kuuluvate ja seadme terviklikkuse 
seisukohast oluliste heakskiidetud osade 
ja/või materjalide kontrolli, sealhulgas 
vajaduse korral toodetud või ostetud osade 
ja/või materjalide koguse ning lõpptoodete 
koguse vastavuse kontrolli.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toodetud või ostetud toormaterjali vahelise või lõpptoodete tüübi puhul heakskiidetud oluliste 
komponentide ja nende lõpptoodete koguse vahelise vastavuse kontrollimine ei ole sageli 
võimalik. Teavitatud asutuste ülesanded ja pädevused kuuluvad tehniliste kontrollide, aga 
mitte ärianalüüside valdkonda. Vastavuse kontrollimine on raamatupidamislikel põhjustel 
üldiselt tootja kohustus.

Muudatusettepanek 874
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 4 – alapunkt 4.6

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

433.6. Teavitatud asutus peab tagama, et 
hindamismeeskonna koosseisuga on 
hõlmatud asjaomase tehnoloogia alased 
kogemused, kestev objektiivsus ja 
erapooletus; ka tuleb tagada 
hindamismeeskonna liikmete rotatsioon 
asjakohaste ajavahemike järel. Üldjuhul
ei tohi juhtiv audiitor juhtida ja osaleda 
ühe ja sama tootja auditites rohkem kui 
kolm aastat järjest.

4.6. Teavitatud asutus peab tagama, et 
hindamismeeskonna koosseisuga on 
hõlmatud asjaomase tehnoloogia alased 
kogemused, kestev objektiivsus ja 
erapooletus. Juhtiv audiitor ei tohi juhtida 
ja osaleda ühe ja sama tootja auditites 
rohkem kui viis aastat järjest.

Or. en

Selgitus

Vajalikku asjatundlikkust ja kogemust hinnatavate meditsiiniseadmete asjus tuleb kogu 
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sertifitseerimistsükli ajal pidevalt kinnitada. Juhtivale audiitorile antakse volitused juhtida 
auditeid ja osaleda nendes kuni viiel järjestikusel aastal, kooskõlas meditsiiniseadmete 
korrapärase viieaastase sertifitseerimistsükliga. Hindamismeeskonna teised liikmed ei pea
juhtivale audiitorile allumise tõttu roteeruma.

Muudatusettepanek 875
Mairead McGuinness

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 5 – alapunkt 5.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3 a. III klassi kuuluvate seadmete puhul 
hindab toimiku kliinilist osa asjakohane 
kliiniline asjatundja nende seast, kes on 
loetletud meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühma väljatöötatud 
loendis vastavalt artikli 80 punktile g.

Or. en

Muudatusettepanek 876
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa VIII – punkt 8 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

437. Tootja või tema volitatud esindaja 
peab vähemalt viis aastat ja 
implanteeritavate meditsiiniseadmete 
puhul vähemalt viisteist aastat pärast 
viimase toote viimist turule hoidma 
pädevale asutusele kättesaadavana:

8. Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt toote tööeaga võrduva aja 
jooksul, nagu tootja on selle määratlenud, 
aga vähemalt kümme aastat alates toote 
ringlusselaskmisest tootja poolt, hoidma 
pädevale asutusele kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).
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Muudatusettepanek 877
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
IX lisa – punkt 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt viis aastat ja implanteeritavate 
meditsiiniseadmete puhul vähemalt 
viisteist aastat pärast viimase toote viimist 
turule hoidma pädevale asutusele 
kättesaadavana:

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt toote tööeaga võrduva aja 
jooksul, nagu tootja on selle määratlenud, 
aga vähemalt kümme aastat alates toote 
ringlusselaskmisest tootja poolt, hoidma 
pädevale asutusele kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).

Muudatusettepanek 878
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – punkt 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

III klassi liigitatud seadmete puhul peab 
järelevalve sisaldama ka toodetud koguse 
ja hangitud tooraine koguse või tüübi 
jaoks heakskiidetud tähtsate osade ja 
valmistoodete koguse vastavuse kontrolli.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Toodetud või ostetud toormaterjali vahelise või lõpptoodete tüübi puhul heakskiidetud oluliste 
komponentide ja nende lõpptoodete koguse vahelise vastavuse kontrollimine ei ole sageli 
võimalik. Teavitatud asutuste ülesanded ja pädevused kuuluvad tehniliste kontrollide, aga 
mitte ärianalüüside valdkonda. Vastavuse kontrollimine on raamatupidamislikel põhjustel 
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üldiselt tootja kohustus.

Muudatusettepanek 879
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – punkt 6 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt viis aastat ja implanteeritavate 
meditsiiniseadmete puhul vähemalt 
viisteist aastat pärast viimase toote viimist 
turule hoidma pädevale asutusele 
kättesaadavana:

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt toote tööeaga võrduva aja 
jooksul, nagu tootja on selle määratlenud, 
aga vähemalt kümme aastat alates toote 
ringlusselaskmisest tootja poolt, hoidma 
pädevale asutusele kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).

Muudatusettepanek 880
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
X lisa – punkt 7 – alapunkt 7.5 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

455.5. Erandina punktist 6 peab tootja või 
tema volitatud esindaja vähemalt viis 
aastat pärast viimase seadme turule 
viimist hoidma pädevale asutusele 
kättesaadavana: 

7.5. Erandina punktist 6 peab tootja või 
tema volitatud esindaja vähemalt seadme
tööeaga võrduva aja jooksul, nagu tootja 
on selle määratlenud, aga vähemalt 10 
aastat alates toote ringlusselaskmisest 
tootja poolt, hoidma pädevale asutusele 
kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
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standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).

Muudatusettepanek 881
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – pealkiri 3 – osa B

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 B osa. Toote kontrollimine B osa. Toote kontrollimine ELis

Or. en

Muudatusettepanek 882
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

459. Teavitatud asutus peab tegema 
vajalikud uuringud ja katsed, et punkti 5 
kohaselt iga toodet kontrollides ja 
katsetades teha kindlaks, kas seade vastab 
määruse nõuetele.

4. Teavitatud asutus peab tegema vajalikud 
uuringud ja katsed, et punkti 5 kohaselt iga 
toodet kontrollides ja katsetades hinnata, 
kas seade vastab määruse nõuetele, või 
kontrollides ja katsetades tooteid 6. jao 
kohaselt statistiliselt.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.

Muudatusettepanek 883
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 5 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.a Statistiline vastavustõendamine

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.

Muudatusettepanek 884
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 5 a – alapunkt 5.1 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.1. Tootja esitab valmistatud tooted 
homogeensete partiidena. Esitatud toodete 
homogeensuse tõend on osa partii 
dokumentidest.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.

Muudatusettepanek 885
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 5 a – alapunkt 5.2 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.2. Igast partiist võetakse juhuslik valim. 
Valimi moodustavatest toodetest igaüht 
uuritakse eraldi ja nendega tehakse 
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asjakohased artiklis 6 sätestatud 
asjaomas(t)es standardi(te)s määratletud 
füüsilised või laboratoorsed katsed või 
nendega võrdväärsed katsed, et 
kontrollida seadmete vastavust ELi 
tüübihindamistõendis kirjeldatud tüübile 
ja käesoleva määruse nõuetele, mida 
nende suhtes kohaldatakse.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.

Muudatusettepanek 886
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 5 a – alapunkt 5.3 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.3. Toodete statistiline kontroll põhineb 
omadustel ja/või muutujatel, eeldades 
selliste kasutusomadustega valimikavade 
kasutamist, mis tagavad kõrge ohutuse ja 
toimimisvõime kooskõlas tehnika 
tasemega. Valimikavad määratakse 
kindlaks artiklis 6 osutatud ühtlustatud 
või võrdväärsete standarditega, võttes 
arvesse kõnealuste tootekategooriate 
konkreetset laadi.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.
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Muudatusettepanek 887
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 5 a – alapunkt 5.4 (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5.4. Teavitatud asutus kinnitab või laseb 
kinnitada igale heakskiidetud seadmele 
tunnuskoodi ja koostab tehtud katsete 
kohta ELi toote vastavustõendamise 
tunnistuse.
Turule võib lasta kõik partiisse kuuluvad 
tooted, välja arvatud juhul, kui mõni 
valimisse kuulunud toode ei vasta 
nõuetele.
Kui partii lükatakse tagasi, peab pädev 
teavitatud asutus võtma vajalikke 
meetmeid selle partii turulelaskmise 
tõkestamiseks.
Kui partiid lükatakse tagasi korduvalt, 
võib teavitatud asutus statistilise 
vastavustõendamise peatada.

Or. en

Selgitus

Kooskõlas otsuse 768/2008/EÜ mooduli F punktiga 5 tuleks lisada võimalus teha statistilisi 
kontrolle, eelkõige kuna tooteid ei saa tootekontrolli käigus hinnata ilma statistiliste 
kontrolliprotsessideta.

Muudatusettepanek 888
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 7 – lõik 1 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt viis aastat ja implanteeritavate 
meditsiiniseadmete puhul vähemalt 
viisteist aastat pärast viimase toote viimist 

Tootja või tema volitatud esindaja peab 
vähemalt toote tööeaga võrduva aja 
jooksul, nagu tootja on selle määratlenud, 
aga vähemalt kümme aastat alates toote 
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turule hoidma pädevale asutusele 
kättesaadavana: 

ringlusselaskmisest tootja poolt, hoidma 
pädevale asutusele kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).

Muudatusettepanek 889
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa X – B osa – punkt 8 – alapunkt 8.4 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

463.4. Erandina punktist 7 peab tootja või 
tema volitatud esindaja vähemalt viis 
aastat pärast viimase seadme turule 
viimist hoidma pädevatele asutustele 
kättesaadavana: 

8.4. Erandina punktist 7 peab tootja või 
tema volitatud esindaja vähemalt seadme
tööeaga võrduva aja jooksul, nagu tootja 
on selle määratlenud, aga vähemalt 10 
aastat alates toote ringlusselaskmisest 
tootja poolt, hoidma pädevatele asutustele 
kättesaadavana:

Or. en

Selgitus

Dokumentide säilitamisperioodi tuleks kohandada, et täita ja ühtlustada rahvusvahelisi 
standardeid (vrd nt standardiga ISO 13485).

Muudatusettepanek 890
Thomas Ulmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

483. Kliiniliste andmete põhjal tuleb teha 
kindlaks, kas seade tavalistes 
kasutustingimustes vastab I lisa punktis 1 
nimetatud omaduste ja toimivuse nõuetele, 

2. Kliiniliste andmete põhjal tuleb teha 
kindlaks, kas seade tavalistes 
kasutustingimustes vastab I lisa punktis 1 
nimetatud omaduste ja toimivuse nõuetele, 
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ning anda hinnang kõrvaltoimetele ja I lisa 
punktides 1 ja 5 nimetatud kasulikkuse ja 
ohtlikkuse suhtele.

ning anda hinnang kõrvaltoimetele ja I lisa 
punktides 1 ja 5 nimetatud kasulikkuse ja 
ohtlikkuse suhtele.

Siinjuures tuleb arvesse võtta ka 
sõltumatute teadusasutuste või 
meditsiiniühingute andmeid, mille aluseks 
on omad kliiniliste andmete kogud.

Or. de

Muudatusettepanek 891
Marina Yannakoudakis

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 2 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2 a. Sõltumatute teadusasutuste, näiteks 
akadeemiliste asutuste või 
meditsiiniühingute kaasamine kliiniliste 
andmete kogumisse ja/või analüüsimisse.

Or. en

Muudatusettepanek 892
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

486. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Meetodite võrdväärsuse tõendamist 
vastavalt punktile 4 ei loeta üldiselt 
piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses.

5. Siirdatavate seadmete puhul tuleb teha 
kliinilised uuringud, välja arvatud juhul,
kui olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Meetodite võrdväärsuse tõendamist 
vastavalt punktile 4 ei loeta üldiselt 
piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses.
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Or. en

Selgitus

Selliste seadmete puhul, millel tootmisel on kasutatud inim- või loomset päritolu kudesid või 
rakke, on sageli võimalik tugineda kliinilistele kogemustele ning samaväärsete seadmete 
ohutus- ja toimivusalastele kirjalikele aruannetele või kasutada kliiniliste tõendite nõuete 
täitmiseks tunnustatud standardeid.

Muudatusettepanek 893
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

486. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Meetodite võrdväärsuse tõendamist 
vastavalt punktile 4 ei loeta üldiselt
piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses.

5. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Uute toodete puhul ei loeta meetodite 
võrdväärsuse tõendamist vastavalt punktile 
4 piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses. Samas juba 
turul olevate seadmete jätkuvaks 
kontrolliks ja nende seadmete puhul, 
mille kohta on saadaval kliinilisi 
andmeid, ning seadmete puhul, mille 
turustamisjärgse järelevalve andmed ei 
osuta ohutusprobleemidele, võib 
võrdväärsuse tõendamist pidada piisavaks 
tõendamiseks. Käesolevas määruses 
sätestatud teaduslikule hindamisele 
esitatud seadmete puhul hindab 
võrdväärsuse tõendamist 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühm.

Or. en

Muudatusettepanek 894
Thomas Ulmer
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Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

486. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Meetodite võrdväärsuse tõendamist 
vastavalt punktile 4 ei loeta üldiselt 
piisavaks tõendamiseks käesoleva lõike 
esimese lause tähenduses.

5. Siirdatavate seadmete ja III klassi 
seadmete puhul tuleb teha kliinilisi 
uuringuid, välja arvatud juhul, kui 
olemasolevatele kliinilistele andmetele 
toetumine on nõuetekohaselt põhjendatud. 
Uute toodete puhul meetodite 
võrdväärsuse tõendamist vastavalt punktile 
4 ei loeta üldiselt piisavaks tõendamiseks 
käesoleva lõike esimese lause tähenduses.

Or. de

Muudatusettepanek 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Kõik kliinilised andmed, mille tootja 
on turustamisjärgse kliinilise järelevalve 
osana kogunud, tehakse 
tervishoiutöötajatele juurdepääsetavaks.

Or. en

Muudatusettepanek 896
Holger Krahmer

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIII – punkt 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

490. Tootjal tuleb analüüsida PMCF-i 
järeldusi ning tulemused kanda PMCF-i 
hindamisaruandesse, mis kuulub tehniliste 

3. Tootjal tuleb analüüsida PMCF-i 
järeldusi ning tulemused kanda PMCF-i 
hindamisaruandesse, mis kuulub tehniliste 
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dokumentide juurde. dokumentide juurde.

Implanteeritavate meditsiiniseadmete 
puhul peab tootjapoolse PMCF-i 
hindamisaruande läbi vaatama sõltumatu 
teadusasutus, näiteks akadeemiline asutus 
või meditsiiniühing. Tootja edastab 
sõltumatule teadusasutusele selle 
läbivaatamise jaoks vajalikud andmed. Nii 
tootjapoolne PMCF-i hindamisaruanne 
kui ka selle sõltumatu teadusasutuse 
poolne retsensioon on osa III klassi 
meditsiiniseadmete tehnilistest 
dokumentidest.

Or. en

Selgitus

Muude III klassi meditsiiniseadmete, näiteks želatiinkapsleid sisaldavate meditsiiniseadmete 
ohutus tagatakse ja seda hinnatakse enne neile CE-märgise andmist tehtavate kliiniliste 
uuringutega.

Muudatusettepanek 897
Anna Rosbach

Ettepanek võtta vastu määrus
XIV lisa – osa I – punkt 1 – lõige 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kliinilise uuringu etapid, alates 
esimestest uuringu vajaduse ja põhjenduse 
kaalutlustest kuni tulemuste avaldamiseni, 
viiakse läbi kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mille 
võttis vastu Maailma Arstide Liidu 18. 
üldkogu Helsingis 1964. aastal ning mida 
viimati muutis Maailma Arstide Liidu 59. 
üldkogu Koreas Soulis 2008. aastal.

Kõik kliinilise uuringu etapid, alates 
esimestest uuringu vajaduse ja põhjenduse 
kaalutlustest kuni tulemuste avaldamiseni, 
viiakse läbi kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mille 
võttis vastu Maailma Arstide Liidu 18. 
üldkogu Helsingis 1964. aastal ning mis 
tahes hilisemate muudatustega.

Or. en
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Selgitus

On oluline tagada, et kliinilistes uuringutes järgitakse alati Helsingi deklaratsiooni uusimaid 
muudetud versioone.

Muudatusettepanek 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa I – punkt 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Kõik kliinilise uuringu etapid, alates 
esimestest uuringu vajaduse ja põhjenduse 
kaalutlustest kuni tulemuste avaldamiseni, 
viiakse läbi kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mille 
võttis vastu Maailma Arstide Liidu 18. 
üldkogu Helsingis 1964. aastal ning mida 
viimati muutis Maailma Arstide Liidu 59. 
üldkogu Koreas Soulis 2008. aastal.

Kõik kliinilise uuringu etapid, alates 
esimestest uuringu vajaduse ja põhjenduse 
kaalutlustest kuni tulemuste avaldamiseni, 
viiakse läbi kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mille 
võttis vastu Maailma Arstide Liidu 18. 
üldkogu Helsingis 1964. aastal ning mida 
viimati muutis Maailma Arstide Liidu 59. 
üldkogu Koreas Soulis 2008. aastal. 
Üksikasjalikumate tingimuste sätestamine 
seoses katseisikute osalemisega kliinilistes 
uuringutes peab kuuluma liikmesriikide 
vastutusalasse.

Or. de

Selgitus

Selle muudatusettepaneku eesmärk on selgitada, et liikmesriigid peavad määratlema 
katseisikute kliinilistes uuringutes osalemise tingimused. Selles suhtes on need seotud 
miinimumstandardite mõistega, mille kehtestas Maailma Arstide Liit Helsingi deklaratsiooni 
2008. aasta redaktsiooniga.

Muudatusettepanek 899
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa I – punkt 1 a (uus)
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Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 a. Kliinilised uuringud piiratud
teovõimega isikutel
Piiratud teovõimega isikutega, kes ei ole 
andnud või ei ole keeldunud andmast 
teadvat nõusolekut enne nende piiratud 
teovõimega isikuks tunnistamist, võib 
kliinilisi uuringuid teha üksnes juhul, kui 
lisaks üldtingimustele on täidetud kõik 
järgmised tingimused:
– on saadud seadusliku esindaja teadev 
nõusolek, mis kajastab uuringus osaleja 
eeldatavat tahet, ja seda võib igal ajal 
tühistada, ilma et see kahjustaks uuringus 
osalejat;
– piiratud teovõimega isik on saanud 
vastavalt tema arusaamisvõimele piisavalt 
teavet uuringu, sellega seotud riskide ja 
kasu kohta;
– uurija võtab nõuetekohaselt arvesse 
oma arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva piiratud teovõimega isiku 
sõnaselget tahet keelduda kliinilises 
uuringus osalemisest või lõpetada mis 
tahes ajal selles osalemine;
– ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilises uuringus osalemise eest;
– uuring on esmatähtis selliste andmete 
tõendamiseks, mis on saadud kliinilise 
uuringu käigus isikutega, kes on 
võimelised andma teadvat nõusolekut, või 
mis on saadud muude teaduslike 
meetoditega;
– kõnealused uuringud on otseselt seotud 
piiratud teovõimega isiku eluohtliku või 
kurnava terviseprobleemiga;
– kliiniline uuring on kavandatud nii, et 
viia miinimumini valu, ebamugavus, hirm 
ja mis tahes muu ettenähtav risk, mis on 
seotud haiguse ja selle arenguetapiga, 
ning nii riskilävi kui ka stressitase on 
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konkreetselt kindlaks määratud ning neid 
jälgitakse pidevalt;
– on alust arvata, et piiratud teovõimega 
isiku jaoks kaalub kliinilises uuringus 
osalemisega kaasnev kasu üles riskid või 
et kliinilise uuringuga ei kaasnegi riske;
– eetikakomitee, millel on erialateadmised 
asjaomase haiguse ja 
patsiendipopulatsiooni kohta või mis on 
saanud nõuandeid asjaomase haiguse ja 
patsiendipopulatsiooni valdkonnas 
kliinilistes, eetilistes või 
psühhosotsiaalsetes küsimustes, on 
uuringuplaani heaks kiitnud.
Piiratud teovõimega isik osaleb teadva 
nõusoleku andmise menetluses nii palju 
kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Meditsiinitoodete kliinilisi katseid puudutava ettepanekuga võrreldes on kliinilisi uuringuid 
käsitlevad sätted väga nõrgad ja ebatäpsed. Kliiniliste uuringutega võivad patsiendile 
kaasneda väga suured riskid. Seepärast tuleb sätteid täpsustada.

Muudatusettepanek 900
Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa I – punkt 1 – lõik 1 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1 b. Kliinilised uuringud alaealistel
Alaealistega võib kliinilist uuringut teha 
üksnes juhul, kui lisaks üldtingimustele 
on täidetud kõik järgmised tingimused:
– teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab alaealise 
eeldatavat tahet;
– alaealine on saanud lastega töötamiseks 
väljaõppinud või kogenud arstilt (kas 
uurijalt või uuringu meeskonna liikmelt) 
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oma vanusele ja küpsusele vastava kogu 
asjakohase teabe nii uuringu kui ka 
sellega seotud riskide ja kasu kohta;
– uurija võtab kohaselt arvesse oma 
arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva alaealise sõnaselget tahet 
keelduda kliinilises uuringus osalemisest 
või lõpetada mis tahes ajal selles 
osalemine;
– ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilises uuringus osalemise eest;
– uuring on esmatähtis selliste andmete 
tõendamiseks, mis on saadud kliinilise 
uuringu käigus isikutega, kes on 
võimelised andma teadvat nõusolekut, või 
mis on saadud muude teaduslike 
meetoditega;
– uuring on otseselt seotud alaealise 
terviseprobleemiga või on tegemist 
uuringuga, mida saab teha ainult 
alaealistel;
– kliiniline uuring on kavandatud nii, et 
viia miinimumini valu, ebamugavus, hirm 
ja mis tahes muu ettenähtav risk, mis on 
seotud haiguse ja selle arenguetapiga, 
ning nii riskilävi kui ka stressitase on 
konkreetselt kindlaks määratud ning neid 
jälgitakse pidevalt;
– patsiendirühm saab kliinilisest 
uuringust teatavat otsest kasu;
– järgitud on vastava ravimiameti 
teaduslikke suuniseid;
– eetikakomitee on pediaatriliste 
erialateadmiste abil või pärast pediaatria 
valdkonna kliiniliste, eetilisusega seotud 
ja psühhosotsiaalsete probleemide kohta 
nõuannete saamist uuringuplaani heaks 
kiitnud.
Alaealine osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema vanust ja küpsusastet.

Or. en
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Selgitus

Meditsiinitoodete kliinilisi katseid puudutava ettepanekuga võrreldes on kliinilisi uuringuid 
käsitlevad sätted väga nõrgad ja ebatäpsed. Kliiniliste uuringutega võivad patsiendile 
kaasneda väga suured riskid. Ettepanekuga soovitakse säilitada kaitse vähemalt sel tasemel, 
mis on tagatud ravimite kliiniliste katsete puhul alates 2001. aastast direktiiviga 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa II – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

496.1.3. Juhtiva uurija ja koordineeriva 
uurija andmed, nende kvalifikatsioon ja 
uurimiskoht (uurimiskohad).

3.1.3. Juhtiva uurija ja koordineeriva uurija 
andmed, nende kvalifikatsioon ja 
uurimiskoht (uurimiskohad), samuti 
sponsori ja uuriva asutuse vahelise 
lepingu andmed ning rahastamise 
üksikasjad.

Or. de

Selgitus

On standardprotseduur, et eetikakomiteedel on juurdepääs lepingutele, mis sõlmitakse 
sponsori ja uurivaasutuse vahel ning nad peavad neid uuringuprotokolli hindamisel 
arvestama.

Muudatusettepanek 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa II – punkt 3 – alapunkt 3.1 – alapunkt 3.1.4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

496.1.4. Kliinilise uuringu üldkokkuvõte. 3.1.4. Kliinilise uuringu üldkokkuvõte
asjaomase riigi ametlikus keeles.

Or. de
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Selgitus

Võimaldamaks kasutatavuse objektiivset hindamist on uuringukava kokkuvõte vastavas 
ametlikus keeles olulise tähtsusega.

Muudatusettepanek 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XIV – osa II – punkt 3 – alapunkt 3.15 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3.15 a. Uuringus osalejate edasise ravi 
plaan pärast kliinilise uuringu lõpetamist.

Or. de

Selgitus

Helsingi deklaratsioon kehtestab, et protokoll peab määratlema kokkuleppe katseisikute 
uuringujärgseks juurdepääsuks sekkumistele, mis uuringuga kasulikuks tunnistati, või muule 
abile või hüvedele.

Muudatusettepanek 904
Christofer Fjellner

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XV

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

 Artikli 2 lõike 1 alapunktis 1 osutatud 
meditsiiniseadme määratluse viimase 
lõiguga hõlmatud toodete loetelu

välja jäetud

1. Kontaktläätsed;
2. Implantaadid kehaosade muutmiseks 
või kinnitamiseks;
3. Näo või muud dermise või limaskesta 
täiteained;
4. Rasvaimuseadmed;
5. Invasiivsete laserite seadmed, mida 
kasutatakse inimese kehal;
6. Intensiivse pulseeruva valguse seade.
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Or. en

Selgitus

XV lisas esitatud implantaate või muid invasiivseid tooteid (esteetilise otstarbega tooted), 
millel ei ole meditsiinilist otstarvet, ei tuleks käsitleda meditsiiniseadmetena ja neid ei tuleks 
reguleerida kavandatava meditsiiniseadmeid käsitleva määrusega. Selliste toodete 
kaasamine, millel ei ole meditsiinilist otstarvet, võib nõrgendada meditsiiniseadme mõistet ja 
muuta meditsiiniseadmeid käsitleva määruse mitteeristavaks. Käesolev määrus on mõeldud 
tagama, et turule lastud meditsiiniseadmed on ohutud ja toimivad ettenähtud viisil. Turule 
laskmiseks peab toote meditsiiniline kasu kaaluma üles riski. Seda ei kohaldata XV lisas 
esitatud implantaatide ja muude invasiivsete toodete suhtes. Esteetilise otstarbega tooteid 
peaks reguleerima eraldi määrusega, mis võiks hõlmata laiemat valikut esteetilise otstarbega 
tooteid. Selles määruses võiks vajadusel viidata meditsiiniseadmete määrusele.

Muudatusettepanek 905
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XV – punkt 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Keemilised koorijad

Or. en

Selgitus

Praegu valitseb segadus, kas ja millist määrust kohaldatakse naha keemilistele koorijatele ja 
mõned võivad sattuda lünka.

Muudatusettepanek 906
Nora Berra

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa XV – punkt 4

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

504. Rasvaimuseadmed; 4. Rasvaimuseadmed ja lipolüüsiseadmed;

Or. fr
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Muudatusettepanek 907
Linda McAvan

Ettepanek võtta vastu määrus
XV lisa – punkt 5

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

505. Invasiivsete laserite seadmed, mida 
kasutatakse inimese kehal;

5. Laserite seadmed, mida kasutatakse 
inimese kehal;

Or. en

Selgitus

Kõiki kosmeetilistes protseduurides kasutatavaid lasereid tuleks reguleerida 
meditsiiniseadmena. Paljud dermatoloogilised laserid on turule lastud kui „mitteinvasiivsed” 
või „väheinvasiivsed”, nii et võib tekkida segadus, mis on hõlmatud. Isegi uuemad ja väikese 
riskiga veresoontelaserid võivad põhjustada armistumisi.


