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Tarkistus 599
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten liitteiden VIII, IX 
ja X mukaisesti antamien todistusten on 
oltava laadittu sen jäsenvaltion 
määrittelemällä unionin virallisella 
kielellä, johon ilmoitettu laitos on 
sijoittautunut, tai muutoin ilmoitetun 
laitoksen hyväksymällä unionin virallisella 
kielellä. Todistusten vähimmäissisältö 
vahvistetaan liitteessä XII.

1. Ilmoitettujen laitosten liitteiden VIII, IX 
ja X mukaisesti antamien todistusten on 
oltava laadittu ilmoitetun laitoksen 
hyväksymällä unionin virallisella kielellä. 
Todistusten vähimmäissisältö vahvistetaan 
liitteessä XII.

Or. cs

Tarkistus 600
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Ilmoitettujen laitosten liitteiden VIII, IX 
ja X mukaisesti antamien todistusten on 
oltava laadittu sen jäsenvaltion 
määrittelemällä unionin virallisella kielellä, 
johon ilmoitettu laitos on sijoittautunut, tai 
muutoin ilmoitetun laitoksen hyväksymällä 
unionin virallisella kielellä. Todistusten 
vähimmäissisältö vahvistetaan 
liitteessä XII.

1. Arvioinnista vastaavan ilmoitetun 
laitoksen on ennen todistusten antamista 
otettava tarvittaessa huomioon tämän 
asetuksen 59 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitetun kliinisen tutkimuksen raportin 
tulokset. Ilmoitettujen laitosten liitteiden 
VIII, IX ja X mukaisesti antamien 
todistusten on oltava laadittu sen 
jäsenvaltion määrittelemällä unionin 
virallisella kielellä, johon ilmoitettu laitos 
on sijoittautunut, tai muutoin ilmoitetun 
laitoksen hyväksymällä unionin virallisella 
kielellä. Todistusten vähimmäissisältö 
vahvistetaan liitteessä XII.

Or. fr
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Tarkistus 601
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Vaatimustenmukaisuustodistusten 
voimassaolon ajan asianomaisen 
ilmoitetun laitoksen on tehtävä vähintään 
kerran vuodessa tarkastus ilman 
ennakkoilmoitusta sen lääkinnällisen 
laitteen valmistuspaikassa, jonka 
arvioinnista se vastaa. Tämä tarkastus 
ilman ennakkoilmoitusta tarkoittaa, että 
valmistajalle ei tiedoteta missään 
vaiheessa tarkastuksen päivämäärästä tai 
kellonajoista.

Or. fr

Tarkistus 602
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jos ilmoitettu laitos toteaa, ettei 
valmistaja enää täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen on suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen peruutettava todistus 
määräaikaisesti tai kokonaan tai 
kohdistettava siihen rajoituksia, jollei 
kyseisten vaatimusten noudattamista ole 
varmistettu siten, että valmistaja toteuttaa 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet 
ilmoitetun laitoksen asettamassa 
asianmukaisessa määräajassa. Ilmoitetun 
laitoksen on perusteltava päätöksensä.

3. Jos ilmoitettu laitos toteaa, ettei 
valmistaja enää täytä tämän asetuksen 
vaatimuksia, sen on suhteellisuusperiaate 
huomioon ottaen peruutettava todistus 
määräaikaisesti tai kokonaan tai 
kohdistettava siihen rajoituksia, jollei 
kyseisten vaatimusten noudattamista ole 
varmistettu siten, että valmistaja toteuttaa 
asianmukaiset korjaavat toimenpiteet 
ilmoitetun laitoksen asettamassa 
asianmukaisessa määräajassa. Ilmoitetun 
laitoksen on perusteltava päätöksensä ja 
tiedotettava siitä niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joiden 
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alueella lääkinnällinen laite valmistetaan 
ja saatetaan markkinoille, Euroopan 
komissiolle ja koordinointiryhmälle.

Or. fr

Tarkistus 603
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
45 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä XII vahvistettua 
todistusten vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

5. Siirretään komissiolle valta antaa 
88 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla muutetaan 
tai täydennetään liitteessä XII vahvistettua 
todistusten vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 604
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
46 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. Se tiedottaa niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joita 
lääkinnällisen laitteen tuotanto ja 
markkinoille saattaminen koskevat, 
komissiolle ja koordinointiryhmälle.

Or. fr

Tarkistus 605
Thomas Ulmer
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Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Poiketen siitä, mitä 42 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä 
sallia sellaisen laitteen markkinoille 
saattamisen tai käyttöönoton kyseisen 
jäsenvaltion alueella, jonka osalta 
42 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ei ole 
toteutettu ja jonka käyttö on 
kansanterveyden tai potilasturvallisuuden 
kannalta tarpeellista.

1. Poiketen siitä, mitä 42 artiklassa 
säädetään, toimivaltainen viranomainen voi 
asianmukaisesti perustellusta pyynnöstä ja
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän hyväksynnän ollessa 
saatavilla sallia sellaisen laitteen 
markkinoille saattamisen tai käyttöönoton 
kyseisen jäsenvaltion alueella, jonka osalta 
42 artiklassa tarkoitettuja menettelyjä ei ole 
toteutettu ja jonka käyttö on 
kansanterveyden tai potilasturvallisuuden 
kannalta tarpeellista. Tämä 
poikkeustapaus on mahdollinen vain, jos 
valmistaja esittää asetetussa määräajassa 
tarvittavat kliiniset tiedot toimivaltaiselle 
viranomaiselle.

Or. de

Tarkistus 606
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille päätöksistä, joilla 
sallitaan laitteen saattaminen markkinoille 
tai käyttöönotto 1 kohdan mukaisesti, jos 
tällainen lupa annetaan muuta käyttöä kuin 
yksittäistä potilasta varten.

2. Jäsenvaltion on tiedotettava komissiolle, 
kyseisen lääkinnällisen laitteen 
arvioinnista vastaavalle ilmoitetulle 
laitokselle, koordinointiryhmälle ja muille 
jäsenvaltioille päätöksistä, joilla sallitaan 
laitteen saattaminen markkinoille tai 
käyttöönotto 1 kohdan mukaisesti, jos 
tällainen lupa annetaan muuta käyttöä kuin 
yksittäistä potilasta varten.

Or. fr
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Tarkistus 607
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Jäsenvaltion pyynnöstä ja silloin, kun 
se on kansanterveyden tai 
potilasturvallisuuden kannalta tarpeellista 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa, 
komissio voi täytäntöönpanosäädöksin 
laajentaa jäsenvaltion 1 kohdan 
mukaisesti myöntämän luvan 
voimassaoloa unionin alueelle ennalta 
määrätyksi ajanjaksoksi ja vahvistaa 
ehdot laitteen markkinoille saattamiselle 
tai käyttöönotolle. Nämä 
täytäntöönpanosäädökset hyväksytään 
88 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Poistetaan.

Komissio hyväksyy välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattaen 88 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, 
joka liittyy ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen.

Or. pl

Perustelu

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.

(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)
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Tarkistus 608
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 
valmistetaan ja pakataan siten, että ne 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista 
lääkinnällisten laitteiden 
käyttötarkoituksista ja saavuttavat 
valmistajan ilmoittamat, suunnitelman 
mukaiset suorituskyvyt;

(a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 
valmistetaan ja pakataan siten, että ne 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 
1 kohdan 1 alakohdassa tarkoitetuista 
lääkinnällisten laitteiden 
käyttötarkoituksista ja saavuttavat 
valmistajan tai toimeksiantajan 
ilmoittamat, suunnitelman mukaiset 
suorituskyvyt;

Or. de

Tarkistus 609
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) tarkistetaan, että laitteilla saadaan 
aikaan suunnitelman mukaiset hyödyt 
potilaalle sellaisina kuin valmistaja on ne 
määritellyt;

(b) tarkistetaan, että laitteilla saadaan 
aikaan suunnitelman mukaiset hyödyt 
potilaalle sellaisina kuin valmistaja tai 
toimeksiantaja on ne määritellyt;

Or. de

Tarkistus 610
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
50 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Kliiniset tutkimukset on suunniteltava 
sellaisiksi ja ne on suoritettava siten, että 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan ja että kliinisessä 
tutkimuksessa tuotettavat kliiniset tiedot 
ovat luotettavia ja varmoja.

3. Kliiniset tutkimukset on suunniteltava 
sellaisiksi ja ne on suoritettava siten, että 
kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan ja että kliinisessä 
tutkimuksessa tuotettavat kliiniset tiedot
ovat luotettavia ja varmoja. Kliinisiä 
tutkimuksia ei tule suorittaa, jos niihin 
liittyvät riskit ovat merkittävämpiä kuin 
lääkinnällisestä laitteesta saatavat 
mahdolliset hyödyt.
Jäsenvaltioille on annettava mahdollisuus 
kieltää tiettyjen laiteryhmien tai 
koealueiden kliiniset tutkimukset tai 
niiden on voitava vaatia tiettyjä 
toimintaedellytyksiä. 

Or. de

Tarkistus 611
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajan on 
esitettävä hakemus ja siihen liittyvät 
liitteessä XIV olevassa II luvussa 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on kuuden päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliininen 
tutkimus tämän asetuksen soveltamisalaan 
ja sisältääkö hakemus vaaditut asiakirjat.

Kliinisen tutkimuksen toimeksiantajan on 
esitettävä hakemus ja siihen liittyvät 
liitteessä XIV olevassa II luvussa 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
on 14 päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliininen 
tutkimus tämän asetuksen soveltamisalaan 
ja sisältääkö hakemus vaaditut asiakirjat.

Or. de
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Tarkistus 612
Peter Liese

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

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kyse on yhdestä tai useammasta 
asianomaisesta jäsenvaltiosta, jotka eivät 
ole samaa mieltä siitä, pitäisikö kliininen 
tutkimus hyväksyä, asianomaisten 
jäsenvaltioiden on yritettävä sopia 
johtopäätöksestä. Jos johtopäätökseen ei 
päästä, Euroopan komissio tekee 
päätöksen kuultuaan asianomaisia 
jäsenvaltioita.

Or. en

Perustelu

Raportoivan jäsenvaltion päätös on muita jäsenvaltioita sitova. Raportoiva jäsenvaltio 
saattaa kannattaa kliinistä tutkimusta, vaikka asianomaisten jäsenvaltioiden enemmistön 
viranomaiset ja eettiset toimikunnat olisivat eri mieltä. Vaikka viranomaiset ja eettiset 
toimikunnat pyrkivät yhdessä sopimukseen, on oltava mahdollisuus ratkaista ristiriidat. 
Komissio on vastuussa parlamentille ja neuvostolle, joten sillä on raportoivaa jäsenvaltioita 
paremmat valtuudet tehdä tällainen päätös.

Tarkistus 613
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti kolmen päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinisen tutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat.

Mikäli jäsenvaltio ei ole lähettänyt 
toimeksiantajalle ilmoitusta 2 kohdan 
mukaisesti kuuden päivän kuluessa 
selvitysten tai täydennetyn hakemuksen 
vastaanottamisesta, kliinisen tutkimuksen 
katsotaan kuuluvan tämän asetuksen 
soveltamisalaan ja hakemuksen katsotaan 
sisältävän vaaditut asiakirjat.
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Or. de

Tarkistus 614
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
ne lopettavat kliiniset tutkimukset tai 
keskeyttävät ne kokonaan tai 
väliaikaisesti, jos ilmenee uutta tieteellistä 
näyttöä ja toimivaltainen viranomainen ei 
siksi enää salli kliinisiä tutkimuksia tai 
jos eettinen komitea ei enää antaisi 
tutkimuksille hyväksyntäänsä.

Or. de

Perustelu

Uusi tieteellinen näyttö ja uudet tieteelliset saavutukset voivat johtaa siihen, että kliininen 
tutkimus ei ole enää tarpeellinen. Tällöin toimivaltaisilla viranomaisilla tulee olla 
mahdollisuus keskeyttää kliiniset tutkimukset.

Tarkistus 615
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) kun kyse on luokkaan III 
luokitelluista tutkittavista laitteista ja 
luokkiin II a tai II b luokiteltavista 
implantoitavista tai pitkäaikaiseen 
käyttöön tarkoitetuista invasiivisista 
laitteista, heti kun asianomainen 
jäsenvaltio on ilmoittanut toimeksiantajalle 
hyväksynnästään;

(a) heti kun asianomainen jäsenvaltio on 
ilmoittanut toimeksiantajalle 
hyväksynnästään;
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Or. de

Tarkistus 616
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kun kyse on muista tutkittavista 
laitteista kuin a alakohdassa tarkoitetuista 
laitteista, välittömästi hakemuksen 
esittämispäivämäärän jälkeen edellyttäen, 
että asianomainen jäsenvaltio on niin 
päättänyt ja on toimitettu todisteet siitä, 
että kliiniseen tutkimukseen osallistuvien 
tutkittavien oikeuksia, turvallisuutta ja 
hyvinvointia suojellaan;

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 617
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) 35 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

(c) 60 päivän kuluttua 4 kohdassa 
tarkoitetusta validointipäivästä, ellei 
asianomainen jäsenvaltio ole tämän 
ajanjakson kuluessa ilmoittanut 
toimeksiantajalle, että se hylkää 
hakemuksen kansanterveyttä, 
potilasturvallisuutta tai yleistä järjestystä 
koskevien syiden perusteella.

Or. de
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Tarkistus 618
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
51 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Eettinen komitea
Ennakkolupa kliinistä tutkimusta varten 
voidaan saada vain, jos riippumaton 
eettinen komitea antaa kliiniselle 
tutkimukselle myönteisen arvion. Eettisen 
komitean lausunnossa on otettava 
huomioon lääketieteellinen 
toteutettavuus, tutkittavien hyväksyntä sen 
jälkeen, kun heidän tietoonsa on annettu 
kaikki tiedot kliiniseen tutkimukseen 
liittyvistä mahdollisista riskeistä ja 
vaaroista, sekä tutkimuslaitosten ja 
tutkijoiden soveltuvuus.
Eettinen komitea pyrkii suojelemaan 
tutkittavien, käyttäjien tai muiden 
henkilöiden oikeuksia, hyvinvointia ja 
turvallisuutta. Komitean on oltava 
riippumaton eikä se saa antaa 
tutkimuksen, toimeksiantajan tai minkään 
muun vaikuttaa toimintaansa. Sen on 
noudatettava sekä kansallisia että 
kansainvälisiä standardeja.
Eettinen komitea koostuu riittävästä 
määrästä jäseniä, joilla on tarvittava 
pätevyys. Eettisessä komiteassa on 
kuitenkin oltava myös 
kansalaisyhteiskunnan edustajia.

Or. de

Perustelu

Kliinisten tutkimusten yhteydessä myös lääketieteellisten laitteiden osalta on luotava selvät 
säännöt eettisen komitean toiminnalle. Lääketieteellisten laitteiden osalta eettiselle komitealle 
asetettavat vaatimukset olisi järkevää mukauttaa Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen lopulliseen versioon ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisistä 
lääketutkimuksista ja direktiivin 2001/20/EY kumoamiseen.
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Tarkistus 619
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei 
hakemuksen arvioivilla henkilöillä ole 
eturistiriitoja ja että he ovat 
riippumattomia toimeksiantajasta,
tutkimuspaikkana toimivasta laitoksesta 
ja tutkimukseen osallistuvista tutkijoista 
sekä muusta mahdollisesta sopimattomasta 
vaikutuksesta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että
hakemuksen arvioivat henkilöt ovat 
riippumattomia toimeksiantajasta,
tutkijoista sekä muusta mahdollisesta 
sopimattomasta vaikutuksesta.

Or. fr

Tarkistus 620
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon vähintään yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon vähintään yhden 
potilaan näkökanta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon vähintään yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon potilaiden näkökanta.

Arvioijien luettelo on annettava 
toimeksiantajan saataville.

Or. en

Tarkistus 621
Marina Yannakoudakis
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Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 6 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon vähintään yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon vähintään yhden 
potilaan näkökanta.

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
arviointiin osallistuu kohtuullinen määrä 
henkilöitä, joilla on yhdessä tarvittava 
pätevyys ja kokemus. Arvioinnissa on 
otettava huomioon enemmän kuin yhden 
sellaisen henkilön näkökanta, jonka 
erityisala ei liity tieteeseen. Lisäksi on 
otettava huomioon vähintään yhden 
potilaan näkökanta.

Or. en

Perustelu

”Vähintään yksi potilas” ei riitä. Yhden potilaan näkemys ei riitä, ja yhden potilaan on 
vaikeaa edustaa kaikkien tutkimuksessa olevien potilaiden näkemystä.

Tarkistus 622
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
51 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään teknologian kehittymisen tai 
kansainvälisen sääntelyn kehityksen 
perusteella vaatimuksia, jotka koskevat 
kliinistä tutkimusta koskevan hakemuksen 
mukana toimitettavia asiakirjoja ja jotka 
esitetään liitteessä XIV olevassa II luvussa.

7. Siirretään komissiolle valta antaa 
88 artiklan mukaisesti 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla muutetaan 
tai täydennetään teknologian kehittymisen 
tai kansainvälisen sääntelyn kehityksen 
perusteella vaatimuksia, jotka koskevat 
kliinistä tutkimusta koskevan hakemuksen 
mukana toimitettavia asiakirjoja ja jotka 
esitetään liitteessä XIV olevassa II luvussa.

Or. fr

Tarkistus 623
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) jäsenvaltioiden välinen sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välinen 
tietojenvaihto 56 artiklan mukaisesti;

(b) jäsenvaltioiden välinen sekä 
jäsenvaltioiden ja komission välinen 
tietojenvaihto 56 artiklan mukaisesti; 
kaikki asiaankuuluvat päivitykset 
tutkimusta koskeviin tietoihin on 
lähetettävä tietokantoihin, muun muassa 
jäsenvaltioiden toteuttamat toimenpiteet 
tutkimuksen päättämisestä, lykkäämisestä 
tai muuttamisesta, sekä päivitetyt tiedot 
hyöty-riskisuhteesta tai toteutetuista 
kiireellisistä turvallisuustoimenpiteistä;

Or. en

Tarkistus 624
Rebecca Taylor

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

Komission teksti Tarkistus

(c a) 58 artiklan 5 kohdassa tarkoitetut 
toimeksiantajien toimittamat kliinisen 
tutkimuksen tutkimusraportit;

Or. en

Perustelu

On selvennettävä, että kliinisen tutkimuksen tutkimusraportit ovat osa yleisön ja 
terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla olevia tietoja. Näillä tarkistuksilla varmistetaan, 
että kliinisiä tutkimuksia koskevien neuvottelujen todennäköinen tulos on suhteellisen 
johdonmukainen.

Tarkistus 625
Gilles Pargneaux
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Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 52 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
tietoja saa saattaa ainoastaan 
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
ja komission päätöksellä 2010/227/EY 
perustetun eurooppalaisen lääkinnällisten 
laitteiden tietokannan (Eudamed) kanssa. 
Lukuun ottamatta 52 artiklassa tarkoitettuja 
tietoja, sähköiseen järjestelmään koottavia 
ja siinä käsiteltäviä tietoja saa saattaa 
ainoastaan jäsenvaltioiden ja komission 
saataville.

Or. fr

Perustelu

Myös sähköisen järjestelmän yhteentoimivuus eurooppalaisen lääkinnällisten laitteiden 
tietokannan (Eudamed) kanssa on mainittava.

Tarkistus 626
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 52 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 

2. Komissio varmistaa 1 kohdassa 
tarkoitettua sähköistä järjestelmää 
perustaessaan, että järjestelmä toimii 
yhteen asetuksen (EU) N:o […/…] 
[…] artiklan mukaisesti perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Lukuun ottamatta 52 artiklassa 
tarkoitettuja tietoja, sähköiseen 
järjestelmään koottavia ja siinä käsiteltäviä 
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tietoja saa saattaa ainoastaan 
jäsenvaltioiden ja komission saataville.

tietoja saa saattaa jäsenvaltioiden ja 
komission saataville. Komissio varmistaa 
myös, että terveydenhuollon 
ammattilaisilla ja potilailla on pääsy 
sähköiseen järjestelmään. Yleisölle on 
taattava pääsy tietokannan tietoihin 
asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 627
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
53 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
89 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla määritellään, mitkä 
sähköiseen järjestelmään kootuista ja siinä 
käsitellyistä kliinisiä tutkimuksia 
koskevista muista tiedoista on julkaistava, 
jotta mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o […/…] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Sovelletaan 52 artiklan 3 ja 
4 kohtaa.

3. Siirretään komissiolle valta antaa 
88 artiklan mukaisia 
täytäntöönpanosäädöksiä, joilla 
määritellään, mitkä sähköiseen 
järjestelmään kootuista ja siinä käsitellyistä 
kliinisiä tutkimuksia koskevista muista 
tiedoista on julkaistava, jotta 
mahdollistetaan yhteentoimivuus 
asetuksella (EU) N:o […/…] perustetun 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevan EU-tietokannan 
kanssa. Sovelletaan 52 artiklan 3 ja 
4 kohtaa.

Or. fr

Tarkistus 628
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
57 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinisen tutkimuksen päättymisestä 

3. Toimeksiantajan on vuoden kuluessa 
kliinisen tutkimuksen päättymisestä 
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toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
tiivistelmä kliinisen tutkimuksen tuloksista
liitteessä XIV olevan I luvun 2.7 kohdassa 
tarkoitetun kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinisen tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XIV olevan II luvun 
3 kohdassa tarkoitetussa kliinisen 
tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa on 
tarkennettava kliinisen tutkimuksen 
tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

toimitettava asianomaisille jäsenvaltioille 
kliinisen tutkimuksen tulokset
liitteessä XIV olevan I luvun 2.7 kohdassa 
tarkoitetun kliinistä tutkimusta koskevan 
tutkimusraportin muodossa. Mikäli 
kliinisen tutkimuksen tutkimusraportin 
toimittaminen ei tieteellisistä syistä ole 
mahdollista vuoden kuluessa, se on 
toimitettava heti kun se on saatavilla. 
Tällöin liitteessä XIV olevan II luvun 
3 kohdassa tarkoitetussa kliinisen 
tutkimuksen tutkimussuunnitelmassa on 
tarkennettava kliinisen tutkimuksen 
tulosten toimittamisajankohta 
perusteluineen.

Or. en

Perustelu

Vaikka kliinisen tutkimuksen tutkimusraportti on eräänlainen tiivistelmä, on tärkeää, että 
valmistajat ymmärtävät, että tämä raportti on osa yleisön saatavilla olevia tietoja.

Tarkistus 629
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Useammassa kuin yhdessä 
jäsenvaltiossa suoritettavan kliinisen 
tutkimuksen toimeksiantaja voi 51 artiklan 
soveltamiseksi toimittaa 53 artiklassa 
tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta 
keskitetyn hakemuksen, joka toimitetaan 
heti vastaanottamisajankohtana sähköisesti 
asianomaisille jäsenvaltioille.

1. Kliinisen tutkimuksen toimeksiantaja voi 
51 artiklan soveltamiseksi toimittaa 
53 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta hakemuksen, joka 
toimitetaan heti vastaanottamisajankohtana 
sähköisesti asianomaisille jäsenvaltioille.

Or. en

Perustelu

Kaikkien tutkimusten tapauksessa pitäisi olla saatavilla mahdollisuus toimittaa tiedostot 
tietokannan kautta, vaikka tutkimus tehtäisiin vain yhdessä jäsenvaltiossa.
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Tarkistus 630
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
58 artikla – 3 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) laadittava koordinoidun arvioinnin 
tuloksista raportti, joka muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden on otettava 
huomioon tehtäessä päätöstä 
toimeksiantajan hakemuksesta 51 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

(b) laadittava koordinoidun arvioinnin 
tuloksista raportti, joka muiden 
asianomaisten jäsenvaltioiden on
hyväksyttävä tehtäessä päätöstä 
toimeksiantajan hakemuksesta 51 artiklan 
5 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 631
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
59 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) uudet havainnot jostakin a–
c alakohdassa tarkoitetuista tapahtumista.

(d) uudet havainnot jostakin a–
c alakohdassa tarkoitetuista tapahtumista.

Myös käyttäjien virheistä johtuvia 
vaaratilanteita koskevat tiedot olisi 
kerättävä, koska ne ovat merkittävä 
lääkinnällisiä laitteita koskevien 
vaaratilanteiden lähde. Näillä tiedoilla 
voidaan edistää turvallisuuden 
parantamista ja parantaa laitetta koskevia 
tietoja.
Asetuksessa on myös määrättävä 
jäsenvaltiot ottamaan käyttöön muut kuin 
sähköiset raportointimuodot, jotta 
voidaan varmistaa, että potilaat, joilla ei 
pääsyä verkkoon, pystyvät raportoimaan.

Or. en
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Tarkistus 632
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Tämän kohdan a alakohtaa sovelletaan 
myös vahingoittuneiden potilaiden kanssa 
toimiviin terveydenhuollon 
ammattilaisiin.

Or. en

Tarkistus 633
Nora Berra

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

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat
vaaratilanteet;

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät 
vaaratilanteet;

Or. en

Tarkistus 634
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät vakavat
vaaratilanteet;

(a) unionin markkinoilla saataville 
asetettuihin laitteisiin liittyvät 
vaaratilanteet;

Or. en
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Tarkistus 635
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, myös 
lääkäreitä ja farmaseutteja, käyttäjiä ja 
potilaita raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen laitteen 
valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta. 
Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen.

Or. fr

Tarkistus 636
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, myös 
lääkäreitä ja farmaseutteja, käyttäjiä ja 
potilaita raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
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toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen laitteen 
valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta. 
Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen.

Or. fr

Perustelu

Tämä tarkistus on lääketurvadirektiivin puitteissa omaksutun lähestymistavan mukainen.

Tarkistus 637
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, myös 
lääkäreitä ja farmaseutteja, käyttäjiä ja 
potilaita raportoimaan oletetuista 1 kohdan 
a alakohdassa tarkoitetuista vakavista 
vaaratilanteista maansa toimivaltaisille 
viranomaisille. Niiden on kirjattava 
tällaiset raportit keskitetysti kansallisella 
tasolla. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen saa tällaisia raportteja, sen 
on toteutettava tarvittavat toimenpiteet 
varmistaakseen, että kyseisen laitteen 
valmistaja saa tiedon vaaratilanteesta. 
Valmistajan on varmistettava 
asianmukaisten jatkotoimien toteuttaminen.

Or. en

Perustelu

Tämä säännös edustaa lääketurvadirektiivissä omaksuttua lähestymistapaa.
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Tarkistus 638
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille. Niiden on 
kirjattava tällaiset raportit keskitetysti 
kansallisella tasolla. Mikäli jäsenvaltion 
toimivaltainen viranomainen saa tällaisia 
raportteja, sen on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet varmistaakseen, että kyseisen 
laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Jäsenvaltioiden on toteutettava kaikki 
tarvittavat toimenpiteet rohkaistakseen 
terveydenhuollon ammattilaisia, käyttäjiä 
ja potilaita raportoimaan oletetuista 
1 kohdan a alakohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista maansa 
toimivaltaisille viranomaisille ja 
helpottaakseen kyseistä raportointia. 
Niiden on kirjattava tällaiset raportit 
keskitetysti kansallisella tasolla. Mikäli 
jäsenvaltion toimivaltainen viranomainen 
saa tällaisia raportteja, sen on toteutettava 
tarvittavat toimenpiteet varmistaakseen, 
että kyseisen laitteen valmistaja saa tiedon 
vaaratilanteesta. Valmistajan on 
varmistettava asianmukaisten jatkotoimien 
toteuttaminen.

Or. en

Tarkistus 639
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista. Jäsenvaltioiden on myös 
tarjottava terveydenhuollon 
ammattilaisille, käyttäjille ja potilaille 
muita muotoja, joiden avulla 
raportoidaan epäillyistä vaaratilanteista 
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kansallisille toimivaltaisille 
viranomaisille.

Or. en

Tarkistus 640
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Jäsenvaltioiden on koordinoidusti 
kehitettävä verkkopohjaisia jäsenneltyjä 
standardilomakkeita, sekä muita kuin 
sähköisiä muotoja, joiden avulla 
terveydenhuollon ammattilaiset, käyttäjät 
ja potilaat voivat raportoida vakavista 
vaaratilanteista.

Or. en

Tarkistus 641
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajilla on velvollisuus 
raportoida 1 kohdassa tarkoitetuista 
vakavista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
kyseinen laite on asetettu saataville.

4. Yksilölliseen käyttöön valmistettujen 
laitteiden valmistajilla on velvollisuus 
raportoida välittömästi 1 kohdassa 
tarkoitetuista vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä sen jäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jossa 
kyseinen laite on asetettu saataville.

Or. en
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Tarkistus 642
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Komissio perustaa yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa sähköisen 
järjestelmän seuraavien tietojen 
kokoamista ja käsittelyä varten ja hallinnoi 
tätä järjestelmää:

1. Komissio kehittää yhteistyössä 
jäsenvaltioiden kanssa edelleen komission 
päätöksellä 2010/227/EU perustettua 
eurooppalaista lääkinnällisten laitteiden 
tietokantaa ja hallinnoi sähköistä 
järjestelmää seuraavien tietojen 
kokoamista ja käsittelyä varten:

Or. en

Tarkistus 643
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 1 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) valmistajien 63 a artiklan mukaisesti 
laatimat määräaikaiset 
turvallisuuskatsaukset;

Or. en

Tarkistus 644
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
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laitosten saataville. laitosten saataville sekä valmistajien
saataville, jos tiedot koskevat omaa 
tuotetta.

Or. de

Tarkistus 645
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville.

2. Sähköiseen järjestelmään koottavat ja 
siinä käsiteltävät tiedot on saatettava 
jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saataville. Komissio laatii joka 
kuudes kuukausi lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kanssa 
yhteistyössä katsauksen näistä tiedoista 
yleisölle ja terveydenhuollon 
ammattilaisille. Nämä tiedot ovat 
saatavilla 27 artiklassa tarkoitetussa 
eurooppalaisessa tietopankissa.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanne- ja markkinavalvontatietoja 
koskevasta katsauksesta. Koska nämä tiedot edellyttävät hienovaraista käsittelyä, 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 
antamiseksi eurooppalaiseen tietopankkiin.

Tarkistus 646
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että 
terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa.

3. Komissio varmistaa, että 
terveydenhuollon ammattilaisilla on täysin 
vapaa pääsy sähköiseen järjestelmään ja 
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa.

Or. de

Perustelu

Jotta lääkinnällisiä laitteita voidaan käyttää järkiperäisesti, lääkärien ja kirurgien on 
otettava tehokkuus ja turvallisuus huomioon valitessaan, mitä laitteita he käyttävät. Kaikkien 
tietojen on oltava terveydenhuollon ammattilaisten saatavilla, mukaan luettuna yksityiskohdat 
teknisestä suorituskyvystä, valmistajien teettämät ennakko- ja jälkimarkkinatutkimukset, jotta 
he voivat toimittaa laitteitaan hyväksyttäviksi.

Tarkistus 647
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Komissio varmistaa, että 
terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
yleisöllä on pääsy sähköiseen järjestelmään 
asianmukaisessa laajuudessa.

3. Komissio varmistaa, että 
terveydenhuollon ammattilaisilla ja 
yleisöllä on täysi pääsy sähköiseen 
järjestelmään voimassa olevan tietosuoja-
ja teollis- ja tekijänoikeuslainsäädännön 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 648
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 a kohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut kyseistä laitetta koskevat 
raportit ja tiedot toimitetaan myös 
automaattisesti sähköisen järjestelmän 
kautta ilmoitetulle laitokselle, joka on 
antanut todistuksen 45 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten sisällyttämistä markkinavalvontaviranomaisten tiedonvaihtoon on 
tehostettava, ja se on määriteltävä selkeästi. Erityisesti ilmoitetut laitokset tarvitsevat –
automatisoitujen ja yhtenäistettyjen viestintämenettelyjen puitteissa – vahvistettuja tietoja, 
jotta ne voivat tunnistaa kehitysvaiheita, ottaa uudet tiedot välittömästi huomioon ja reagoida 
ripeästi ja asianmukaisesti tapahtumiin ja vaaratilanteisiin esimerkiksi jälkivalvonnan tai 
todistuksen määräaikaisen tai lopullisen peruuttamisen avulla.

Tarkistus 649
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Tämän artiklan 5 kohdassa 
tarkoitetut kyseistä laitetta koskevat 
raportit ja tiedot toimitetaan myös 
automaattisesti sähköisen järjestelmän 
kautta ilmoitetulle laitokselle, joka on 
antanut todistuksen 45 artiklan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 650
Thomas Ulmer
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Ehdotus asetukseksi
62 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Ylimääräistä kansallista 
ilmoitusjärjestelmää ei tarvita, vaan vain 
eurooppalaista järjestelmää sovelletaan.

Or. de

Tarkistus 651
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
63 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

63 a artikla
Määräaikaiset turvallisuuskatsaukset

1. Luokkaan III luokiteltujen 
lääkinnällisten laitteiden valmistajien on 
ilmoitettava 62 artiklassa tarkoitettuun 
sähköiseen järjestelmään seuraavat 
tiedot:
(a) lääkinnällisen laitteen hyötyjen ja 
riskien kannalta merkityksellisten tietojen 
yhteenvedot, myös tulokset kaikista 
tutkimuksista, joissa on arvioitu 
mahdollista vaikutusta hyväksyntään;
(b) tieteellinen arviointi lääkinnällisen 
laitteen riski-hyötysuhteesta;
(c) kaikki lääkinnällisen laitteen 
myyntimääriin liittyvät tiedot, myös arvio 
lääkinnälliselle laitteelle altistuvasta 
väestöstä.
2. Edellä 1 kohdassa tarkoitettujen 
tietojen ilmoitustiheys vahvistetaan 
44 artiklassa tarkoitetussa 
koordinointiryhmän tieteellisessä 
arvioinnissa.
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Valmistajien on toimitettava 
toimivaltaiselle viranomaiselle 
määräaikainen turvallisuuskatsaus 
pyydettäessä viipymättä tai vähintään 
kerran vuodessa asianomaisen 
lääkinnällisen laitteen ensimmäistä 
markkinoille saattamista seuraavien 
kahden vuoden aikana.
3. Koordinointiryhmä tarkastelee 
määräaikaisia turvallisuuskatsauksia 
arvioidakseen, onko uusia riskejä 
ilmestynyt tai ovatko riskit muuttuneet, tai 
onko lääkinnällisen laitteen riski-
hyötysuhde muuttunut.
4. Koordinointiryhmä harkitsee 
määräaikaisten turvallisuuskatsausten 
arvioinnin perusteella, onko 
asianomaisen lääkinnällisen laitteen 
suhteen toteutettava toimia. 
Koordinointiryhmä ilmoittaa ilmoitetulle 
laitokselle, mikäli tieteellisen arvioinnin 
tulos on kielteinen. Tällöin ilmoitetun 
laitoksen on tapauksesta riippuen 
pidettävä lupa voimassa, muutettava sitä 
tai peruutettava se määräajaksi tai 
kokonaan. 

Or. en

Tarkistus 652
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden alueella ilmennyttä vakavaa 
vaaratilannetta tai niiden alueella 
toteutettua tai toteutettavaa 
käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 

Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet sen varmistamiseksi, että 
niiden alueella ilmennyttä vaaratilannetta 
tai niiden alueella toteutettua tai 
toteutettavaa käyttöturvallisuutta korjaavaa 
toimenpidettä koskevat tiedot, jotka 
saatetaan niiden tietoon 61 artiklan 
mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
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mukaisesti, analysoi kansallisella tasolla 
niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa.

niiden toimivaltainen viranomainen, jos 
mahdollista yhdessä valmistajan kanssa.

Or. en

Tarkistus 653
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli toimivaltainen viranomainen toteaa 
61 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastaanotettujen raporttien osalta, että 
tiedot koskevat vakavaa vaaratilannetta, 
sen on viipymättä ilmoitettava näistä 
raporteista 62 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta, jollei 
valmistaja ole jo raportoinut samasta 
vaaratilanteesta.

Mikäli toimivaltainen viranomainen toteaa 
61 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
vastaanotettujen raporttien osalta, että 
tiedot koskevat vaaratilannetta, sen on 
viipymättä ilmoitettava näistä raporteista 
62 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 654
Claudiu Ciprian Tănăsescu

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava raportoituja 
vakavia vaaratilanteita ja 
käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 
koskeva riskinarviointi ottaen huomioon 
sellaiset perusteet kuin syy-seuraussuhde, 
ongelman havaittavuus ja uusiutumisen 
todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 
haitan esiintymisen todennäköisyys ja 
haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava raportoituja 
vakavia vaaratilanteita ja 
käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 
koskeva riskinarviointi ottaen huomioon 
sellaiset perusteet kuin syy-seuraussuhde, 
ongelman havaittavuus ja uusiutumisen 
todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 
haitan esiintymisen todennäköisyys ja 
haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 
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hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 
käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 
vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 
valmistajan suunnittelemien tai 
toteuttamien käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 
muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 
tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 
suorittamaa vaaratilanteen tutkintaa.

hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 
käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 
vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 
valmistajan suunnittelemien tai 
toteuttamien käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 
muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 
tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 
suorittamaa vaaratilanteen tutkintaa ja 
otettava huomioon potilaiden näkemykset.

Or. en

Tarkistus 655
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava raportoituja 
vakavia vaaratilanteita ja 
käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 
koskeva riskinarviointi ottaen huomioon 
sellaiset perusteet kuin syy-seuraussuhde, 
ongelman havaittavuus ja uusiutumisen 
todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 
haitan esiintymisen todennäköisyys ja 
haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 
hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 
käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 
vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 
valmistajan suunnittelemien tai 
toteuttamien käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 
muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 
tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 
suorittamaa vaaratilanteen tutkintaa.

2. Kansallisten toimivaltaisten 
viranomaisten on suoritettava raportoituja
vaaratilanteita ja käyttöturvallisuutta 
korjaavia toimenpiteitä koskeva 
riskinarviointi ottaen huomioon sellaiset 
perusteet kuin syy-seuraussuhde, ongelman 
havaittavuus ja uusiutumisen 
todennäköisyys, laitteen käyttötiheys, 
haitan esiintymisen todennäköisyys ja 
haitan vakavuus, laitteesta saatavat kliiniset 
hyödyt, suunnitellut ja mahdolliset 
käyttäjät sekä väestö, johon asialla on 
vaikutusta. Niiden on myös arvioitava 
valmistajan suunnittelemien tai 
toteuttamien käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden riittävyys sekä 
muiden korjaavien toimenpiteiden tarve ja 
tyyppi. Niiden on seurattava valmistajan 
suorittamaa vaaratilanteen tutkintaa.

Or. en



PE510.767v01-00 34/182 AM\936128FI.doc

FI

Tarkistus 656
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kyse on 1 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
laitteista ja vakava vaaratilanne tai 
käyttöturvallisuutta korjaava toimenpide 
voidaan yhdistää aineeseen, jota erikseen 
käytettynä pidettäisiin lääkkeenä, arvioivan 
toimivaltaisen viranomaisen tai 6 kohdassa 
tarkoitetun koordinoivan toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava asiasta 
lääkkeiden alalla toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai Euroopan 
lääkevirastolle, jota ilmoitettu laitos kuuli 
42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Mikäli kyse on 1 artiklan 4 kohdan 
ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetuista 
laitteista ja vaaratilanne tai 
käyttöturvallisuutta korjaava toimenpide 
voidaan yhdistää aineeseen, jota erikseen 
käytettynä pidettäisiin lääkkeenä, arvioivan 
toimivaltaisen viranomaisen tai 6 kohdassa 
tarkoitetun koordinoivan toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava asiasta 
lääkkeiden alalla toimivaltaiselle 
viranomaiselle tai Euroopan 
lääkevirastolle, jota ilmoitettu laitos kuuli 
42 artiklan 2 kohdan toisen alakohdan 
mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 657
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli kyse on laitteista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan 
2 kohdan e alakohdan mukaisesti, ja 
vakava vaaratilanne tai käyttöturvallisuutta 
korjaava toimenpide voidaan yhdistää 
laitteen valmistuksessa käytettyihin 
ihmisperäisiin kudoksiin tai soluihin, 
toimivaltaisen viranomaisen tai 6 kohdassa 
tarkoitetun koordinoivan toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava asiasta 
ihmiskudosten ja -solujen alalla 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jota 
ilmoitettu laitos kuuli 42 artiklan 2 kohdan 

Mikäli kyse on laitteista, jotka kuuluvat 
tämän asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan 
2 kohdan e alakohdan mukaisesti, ja 
vaaratilanne tai käyttöturvallisuutta
korjaava toimenpide voidaan yhdistää 
laitteen valmistuksessa käytettyihin 
ihmisperäisiin kudoksiin tai soluihin, 
toimivaltaisen viranomaisen tai 6 kohdassa 
tarkoitetun koordinoivan toimivaltaisen 
viranomaisen on tiedotettava asiasta 
ihmiskudosten ja -solujen alalla 
toimivaltaiselle viranomaiselle, jota 
ilmoitettu laitos kuuli 42 artiklan 2 kohdan 
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kolmannen alakohdan mukaisesti. kolmannen alakohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 658
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Arvioinnin suoritettuaan arvioivan 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava 62 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta muille 
toimivaltaisille viranomaisille korjaavista 
toimenpiteistä, jotka valmistaja on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa tai jotka 
valmistajalta vaaditaan vakavan 
vaaratilanteen uusiutumisriskin 
minimoimiseksi, mukaan luettuina tiedot 
tilanteeseen johtaneista tapahtumista ja sen 
arvioinnin tuloksista.

4. Arvioinnin suoritettuaan arvioivan 
toimivaltaisen viranomaisen on viipymättä 
tiedotettava 62 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta muille 
toimivaltaisille viranomaisille korjaavista 
toimenpiteistä, jotka valmistaja on 
toteuttanut tai aikoo toteuttaa tai jotka 
valmistajalta vaaditaan uusiutumisriskin 
minimoimiseksi, mukaan luettuina tiedot 
tilanteeseen johtaneista tapahtumista ja sen 
arvioinnin tuloksista.

Or. en

Tarkistus 659
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

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

Komission teksti Tarkistus

(a) kun saman valmistajan samaa laitetta 
tai laitetyyppiä koskevia samanlaisia 
vakavia vaaratilanteita esiintyy 
useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa;

(a) kun saman valmistajan samaa laitetta 
tai laitetyyppiä koskevia samanlaisia 
vaaratilanteita esiintyy useammassa kuin 
yhdessä jäsenvaltiossa;

Or. en
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Tarkistus 660
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) seurattava valmistajan suorittamaa 
vakavan vaaratilanteen tutkintaa ja 
toteutettavia korjaavia toimenpiteitä;

(a) seurattava valmistajan suorittamaa 
vaaratilanteen tutkintaa ja toteutettavia 
korjaavia toimenpiteitä;

Or. en

Tarkistus 661
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
63 artikla – 7 kohta – 1 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) kuultava kyseistä laitetta koskevan 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti 
antanutta ilmoitettua laitosta siitä, miten 
vakava vaaratilanne vaikuttaa todistukseen;

(b) kuultava kyseistä laitetta koskevan 
todistuksen 45 artiklan mukaisesti 
antanutta ilmoitettua laitosta siitä, miten 
vaaratilanne vaikuttaa todistukseen;

Or. en

Tarkistus 662
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Luokkiin II b ja III luokiteltavien laitteiden 
valmistajilla on velvollisuus raportoida 
62 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen 
järjestelmään tilastollisesti merkittävästä 
sellaisten muiden kuin vakavien
vaaratilanteiden tai sellaisten odotettavissa 
olevien ei-toivottujen sivuvaikutusten 

Luokkiin II b ja III luokiteltavien laitteiden 
valmistajilla on velvollisuus raportoida 
62 artiklassa tarkoitettuun sähköiseen 
järjestelmään tilastollisesti merkittävästä 
kaikkien vaaratilanteiden tai sellaisten 
odotettavissa olevien ei-toivottujen 
sivuvaikutusten esiintyvyyden tai 
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esiintyvyyden tai vakavuuden 
lisääntymisestä, joilla on merkittävää 
vaikutusta liitteessä I olevassa 1 ja 
5 kohdassa tarkoitettuun riski-
hyötyanalyysiin ja jotka ovat aiheuttaneet 
tai voivat aiheuttaa potilaiden, käyttäjien 
tai muiden henkilöiden terveyteen tai 
turvallisuuteen kohdistuvia sellaisia 
riskejä, joita ei voida hyväksyä 
suunniteltuihin hyötyihin suhteutettuina. 
Merkittävä lisääntyminen on määriteltävä 
suhteessa tällaisten kyseistä laitetta, 
laiteluokkaa tai laiteryhmää koskevien 
vaaratilanteiden tai odotettavissa olevien 
ei-toivottujen sivuvaikutusten 
ennakoitavaan määrään tai vakavuuteen 
tiettynä ajanjaksona, joka vahvistetaan 
valmistajan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnissa. Sovelletaan 63 artiklaa.

vakavuuden lisääntymisestä, joilla on 
merkittävää vaikutusta liitteessä I olevassa 
1 ja 5 kohdassa tarkoitettuun riski-
hyötyanalyysiin ja jotka ovat aiheuttaneet 
tai voivat aiheuttaa potilaiden, käyttäjien 
tai muiden henkilöiden terveyteen tai 
turvallisuuteen kohdistuvia sellaisia 
riskejä, joita ei voida hyväksyä 
suunniteltuihin hyötyihin suhteutettuina. 
Merkittävä lisääntyminen on määriteltävä 
suhteessa tällaisten kyseistä laitetta, 
laiteluokkaa tai laiteryhmää koskevien 
vaaratilanteiden tai odotettavissa olevien 
ei-toivottujen sivuvaikutusten 
ennakoitavaan määrään tai vakavuuteen 
tiettynä ajanjaksona, joka vahvistetaan 
valmistajan vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnissa. Sovelletaan 63 artiklaa.

Or. en

Tarkistus 663
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
64 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Lääkinnälliset laitteet, jotka kuuluvat 
veren laadusta ja turvallisuudesta 
annettujen Euroopan unionin säädösten 
piiriin.
1. Tämä asetus ei korvaa Euroopassa jo 
olemassa olevia ja täytäntöönpantuja 
säädöksiä veren ja veren komponenttien 
keräämisestä, tutkimisesta, käsittelystä, 
säilytyksestä ja jakelusta.
2. Veren ja veren komponenttien 
keräämiseen, tutkimiseen, käsittelyyn, 
säilytykseen ja jakeluun tarkoitetut 
lääkinnälliset laitteet kuuluvat pääasiassa 
Euroopan unionin direktiivin 2002/98 
soveltamisalaan ja tässä 27. tammikuuta 
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2003 annetussa neuvoston direktiivissä 
säädettiin laatu- ja 
turvallisuusvaatimukset ihmisveren ja 
veren komponenttien keräämistä, 
tutkimista, käsittelyä, säilytystä ja jakelua 
varten.
3. Jäljitettävyyttä ja 
vaaratilannejärjestelmää veren ja veren 
komponenttien alalla koskevilla 
toimenpiteillä on korkeampi vaatimustaso 
kuin tässä asetuksessa. Niiden 
säilyttäminen olisi potilaiden etujen 
mukaista.

Or. de

Tarkistus 664
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) vakavien vaaratilanteiden ja 
käyttöturvallisuutta korjaavien 
toimenpiteiden luokittelu suhteessa 
tiettyihin laitteisiin taikka laiteluokkiin tai 
-ryhmiin;

(a) vaaratilanteiden ja käyttöturvallisuutta 
korjaavien toimenpiteiden luokittelu 
suhteessa tiettyihin laitteisiin taikka 
laiteluokkiin tai -ryhmiin;

Or. en

Tarkistus 665
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) yhdenmukaistetut lomakkeet 61 ja 
64 artiklassa tarkoitettuja vakavista
vaaratilanteista ja käyttöturvallisuutta 
korjaavista toimenpiteistä annettavia 

(b) yhdenmukaistetut lomakkeet 61 ja 
64 artiklassa tarkoitettuja vaaratilanteista ja 
käyttöturvallisuutta korjaavista 
toimenpiteistä annettavia raportteja, 
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raportteja, määräaikaisia 
tiivistelmäraportteja ja kehityssuuntauksia 
koskevia raportteja varten, jotka 
valmistajien on esitettävä;

määräaikaisia tiivistelmäraportteja ja 
kehityssuuntauksia koskevia raportteja 
varten, jotka valmistajien on esitettävä;

Or. en

Tarkistus 666
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
66 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) määräajat valmistajien esittämille 61 ja 
64 artiklassa tarkoitetuille vakavia
vaaratilanteita ja käyttöturvallisuutta 
korjaavia toimenpiteitä koskeville 
raporteille, määräaikaisille 
tiivistelmäraporteille ja kehityssuuntauksia 
koskeville raporteille; määräajoissa on 
otettava huomioon raportoitavan 
tapahtuman vakavuus;

(c) määräajat valmistajien esittämille 61 ja 
64 artiklassa tarkoitetuille vaaratilanteita ja 
käyttöturvallisuutta korjaavia toimenpiteitä 
koskeville raporteille, määräaikaisille 
tiivistelmäraporteille ja kehityssuuntauksia 
koskeville raporteille; määräajoissa on 
otettava huomioon raportoitavan 
tapahtuman vakavuus;

Or. en

Tarkistus 667
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

Täytäntöönpanosäädöksiä laadittaessa 
komission on pyydettävä lääkinnällisten 
laitteiden neuvoa-antavan ryhmän neuvoa 
etukäteen.

Or. en
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Perustelu

Avoimuuden ja sidosryhmien täysimääräisen osallistumisen takaamiseksi komission on 
pääsääntöisesti pyydettävä sidosryhmiltä neuvoa lääkinnällisten laitteiden neuvoa-antavan 
ryhmän kautta.

Tarkistus 668
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
67 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

67 a artikla
Talouden toimijoiden tarkastaminen

1. Markkinavalvonnan yhteydessä 
jokaisen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen varmistaa asianmukaisilla 
tarkastuksilla, että talouden toimijat, 
joiden laitteet on tarkoitettu saatettavaksi 
unionin markkinoille, noudattavat tämän 
asetuksen määräyksiä.
Näistä talouden toimijoiden tiloissa riskin 
perusteella tehdyistä tarkastuksista vastaa 
sen jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen, johon talouden toimija on 
sijoittautunut.
2. Toimivaltaista viranomaista edustavien 
virkamiesten on suoritettava nämä 
tarkastukset ja heillä on oltava toimivalta
(a) mennä sisään talouden toimijoiden 
tiloihin ja tarkistaa fyysisesti tila, jossa 
valmistetut laitteet on tarkoitettu 
saatettavaksi unionin markkinoille, sekä
tiloissa harjoitettavat käytännöt;
(b) ottaa tarvitsemansa näytteet muun 
muassa virallisen laboratorion 
riippumattomia analyyseja varten;
(c) tutkia kaikki asiakirjat ja kaikki tiedot, 
jotka liittyvät tarkastuksen kohteeseen;
(d) tutkia asiaankuuluvat tilat, arkistot ja 
asiakirjat sellaisten yleisten turvallisuus-
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ja suorituskykyvaatimusten ja 
vaaratilanteita koskevien velvoitteiden 
osalta, jotka talouden toimijoiden on 
täytettävä.
Toimivaltaisen viranomaisen nimeämät 
asiantuntijat voivat avustaa toimivaltaisen 
viranomaisen virkailijoita.
3. Jokaisen tämän artiklan 1 kohdassa 
tarkoitetun tarkastuksen jälkeen 
toimivaltainen viranomainen laatii 
selvityksen siitä, noudattaako tutkittu taho 
tämän asetuksen nojalla sovellettavia 
lakisääteisiä ja teknisiä vaatimuksia.
Tarkastuksen suorittaneen toimivaltaisen 
viranomaisen on toimitettava tämän 
selvityksen sisältö tarkastuksen kohteelle. 
Ennen selvityksen antamista 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
tarkastetulle talouden toimijalle 
mahdollisuus esittää huomautuksia.
Tässä kohdassa tarkoitettu lopullinen 
tarkastusselvitys syötetään 27 artiklan 
f kohdassa tarkoitettuun sähköiseen 
järjestelmään. Sähköisessä järjestelmässä 
olevat selvitykset ovat jäsenvaltioiden, 
komission ja ilmoitettujen laitosten 
saatavilla. 
4. Mikäli jäsenvaltion toimivaltainen 
viranomainen epäilee, että toisessa 
jäsenvaltiossa sijaitseva talouden toimija 
ei noudata tässä asetuksessa esitettyjä 
lakisääteisiä vaatimuksia, tai jos se 
haluaa tutkia erityisiä aiheita, se voi 
pyytää tästä lisätietoja kyseiseltä 
jäsenvaltiolta ja pyytää erityisesti 
tekemään tarkastuksen tai suorittamaan 
yhteisen tarkastuksen. Nämä tarkastukset 
voidaan tehdä myös jäsenvaltion tai 
komission pyynnöstä.
5. Rajoittamatta unionin ja kolmansien 
maiden välisiä mahdollisia sopimuksia 
1 kohdassa tarkoitettuja tarkastuksia 
voidaan myös suorittaa kolmanteen 
maahan sijoittautuneen talouden 
toimijoiden tiloissa, jos laite on tarkoitettu 
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asetettavaksi saataville unionin 
markkinoilla. Kolmanteen maahan 
sijoittautuneen talouden toimijan on siksi 
suostuttava tässä artiklassa tarkoitettuun 
tarkastukseen.
6. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten välisessä yhteistyössä 
jaetaan tietoja sekä tarkastusohjelmista 
että tehtyjen tarkastusten tuloksista. 
Jäsenvaltioiden toimivaltaiset 
viranomaiset tekevät yhteistyötä myös 
tarkastuksen koordinoinnissa unionin ja 
kolmansien maiden välillä, erityisesti 
erityisaiheista. Komissiolle on ilmoitettava 
asiasta.

Or. fr

Perustelu

Toimivaltaisten viranomaisten talouden toimijoille tekemän tarkastuksen periaatetta on 
selkiytettävä, koska se on olennainen osa markkinavalvontaa. Ihmisille tarkoitettuja lääkkeitä 
koskevan direktiiviin 2001/83/EY mukaisesti on ehdotettava uutta artiklaa, jossa esitetään 
periaatteet toimivaltaisten viranomaisten suorittamalle talouden toimijoiden tarkastukselle 
lääkinnällisten laitteiden alalla.

Tarkistus 669
Horst Schnellhardt

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet, 
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet, 
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
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voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 
perustelluissa tapauksissa ne voivat mennä 
talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa 
tarvittavat näytteet laitteista. Ne voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi vakavan riskin 
aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 
perustelluissa tapauksissa ja myös ilman 
ennakkovaroitusta ne voivat mennä 
talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa 
tarvittavat näytteet laitteista. Ne voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi vakavan riskin 
aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

Or. de

Perustelu

Petosriskin minimoimiseksi lääkinnällisten laitteiden valmistuksen yhteydessä on aiheellista 
suorittaa tarkastuksia myös ilman ennakkovaroitusta.

Tarkistus 670
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet, 
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 
perustelluissa tapauksissa ne voivat 
mennä talouden toimijoiden tiloihin ja 

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet,
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja ne voivat mennä 
talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa 
tarvittavat näytteet laitteista virallisissa 
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ottaa tarvittavat näytteet laitteista. Ne 
voivat hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi vakavan riskin 
aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

laboratorioissa tehtäviä analyysejä varten. 
Ne voivat hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi vakavan riskin 
aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

Or. en

Tarkistus 671
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet, 
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja tarpeellisissa ja 
perustelluissa tapauksissa ne voivat mennä 
talouden toimijoiden tiloihin ja ottaa 
tarvittavat näytteet laitteista. Ne voivat 
hävittää tai muulla tavalla tehdä 
käyttökelvottomiksi vakavan riskin 
aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

1. Toimivaltaisten viranomaisten on 
suoritettava laitteiden ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevia asianmukaisia 
tarkastuksia, joihin on soveltuvissa 
tapauksissa sisällyttävä asiakirjojen 
tarkastus ja riittävään otantaan perustuvia 
fyysisiä tarkastuksia ja 
laboratoriotarkastuksia. Niiden on otettava 
huomioon riskin arviointia ja hallintaa 
koskevat vakiintuneet periaatteet, 
vaaratilannejärjestelmästä saatavat tiedot ja 
valitukset. Toimivaltaiset viranomaiset 
voivat vaatia talouden toimijoita 
asettamaan saataville sellaiset asiakirjat ja 
tiedot, jotka ovat tarpeen niiden tehtävien 
suorittamiseksi, ja tarpeellisissa
tapauksissa ne voivat mennä talouden 
toimijoiden tiloihin ja ottaa tarvittavat 
näytteet laitteista. Ne voivat hävittää tai 
muulla tavalla tehdä käyttökelvottomiksi 
riskin aiheuttavat laitteet, jos ne pitävät sitä 
tarpeellisena.

Or. en

Tarkistus 672
Nora Berra
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Toimivaltaisten viranomaisten on 
nimettävä tarkastajia, joilla on valta 
suorittaa 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia. Toimivaltaisten 
viranomaisten nimeämät asiantuntijat 
voivat toimia avustajina tarkastuksissa. 
Talouden toimijan 
sijoittautumisjäsenvaltion tarkastajat 
suorittavat tarkastukset.

Or. en

Tarkistus 673
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Ilman ennakkovaroitusta 
suoritettavien tarkastusten luonne ja 
laajuus sekä talouden toimijalle kyseisistä 
tarkastuksista aiheutuvat kustannukset 
voidaan laskea mukaan säännöllisiin 
tarkastuksiin, jos tarkastuksen yhteydessä 
ei anneta merkittäviä huomautuksia. 
Ilman ennakkovaroitusta suoritettavien 
tarkastusten järjestäminen ja 
suorittaminen on aina otettava huomioon 
suhteellisuusperiaatteessa, erityisesti 
laitteeseen liittyvän vaaran suuruuden 
mukaisesti.

Or. de

Tarkistus 674
Horst Schnellhardt
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Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkasteltava ja arvioitava 
valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia 
tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava 
vähintään kerran neljässä vuodessa, ja 
niiden tulokset on ilmoitettava muille 
jäsenvaltioille ja komissiolle. Kyseisen 
jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä 
tuloksista.

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
suunniteltava, tarkasteltava ja arvioitava 
valvontatoimintansa toimivuutta. Tähän 
tarkoitukseen jäsenvaltiot laativat 
strategisia tarkastussuunnitelmia, joissa 
määrätään riskiluokitus, valvontavälit, 
valvontatoimien luonne sekä tarkastusten 
suorittamiseen tarkoitettu henkilökunta ja 
välineet. Tällainen tehtävien tarkastelu ja 
arviointi on suoritettava vähintään kerran 
neljässä vuodessa, ja sen tulokset on 
ilmoitettava muille jäsenvaltioille ja 
komissiolle. Komissio voi antaa 
suosituksia tarkastussuunnitelmiin 
tehtävistä muutoksista. Kyseisen 
jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä 
tuloksista sekä komission suosituksista.

Or. de

Perustelu

Jotta voidaan taata sääntöjen noudattaminen ja sitä kautta korkea turvallisuuden suoja 
potilaille, on paikallaan valvoa lääkinnällisten laitteiden valmistusta strategisesti potilaiden 
terveydelle aiheutuvien riskien pohjalta.

Tarkistus 675
Anna Rosbach, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkasteltava ja arvioitava 
valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia 
tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava 
vähintään kerran neljässä vuodessa, ja 
niiden tulokset on ilmoitettava muille 

2. Jäsenvaltioiden on säännöllisesti 
tarkasteltava ja arvioitava 
valvontatoimintansa toimivuutta. Tällaisia 
tarkasteluja ja arviointeja on suoritettava 
vähintään kerran kahdessa vuodessa, ja 
niiden tulokset on ilmoitettava muille 
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jäsenvaltioille ja komissiolle. Kyseisen 
jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä 
tuloksista.

jäsenvaltioille ja komissiolle. Kyseisen 
jäsenvaltion on julkistettava tiivistelmä 
tuloksista.

Or. en

Tarkistus 676
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Rajoittamatta unionin ja kolmansien 
maiden välillä tehtyjä kansainvälisiä 
sopimuksia 1 kohdassa tarkoitettuja 
tarkastuksia voidaan myös suorittaa 
kolmanteen maahan sijoittautuneen 
talouden toimijoiden tiloissa, jos laite on 
tarkoitettu asetettavaksi saataville unionin 
markkinoilla.

Or. en

Tarkistus 677
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 b. Jokaisen 1 kohdassa tarkoitetun 
tarkastuksen jälkeen kyseisen 
toimivaltaisen viranomaisen on 
raportoitava tarkastetulle talouden 
toimijalle tämän asetuksen noudattamisen 
tasosta. Ennen raportin antamista 
toimivaltaisen viranomaisen on annettava 
tarkastetulle talouden toimijalle 
mahdollisuus esittää huomautuksia.

Or. en
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Tarkistus 678
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
67 artikla – 5 c kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 c. Komissio laatii yksityiskohtaiset 
suuntaviivat tässä artiklassa tarkoitettujen 
tarkastusten suorittamisen periaatteista, 
erityisesti tarkastajien 
kelpoisuusvaatimukset mukaan luettuina, 
ja tarkastusjärjestelyistä sekä talouden 
toimijoiden hallussa olevien tietojen 
saannista.

Or. en

Tarkistus 679
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden, komission ja ilmoitettujen 
laitosten saatavilla.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten sisällyttämistä markkinavalvontaviranomaisten tiedonvaihtoon on 
tehostettava, ja se on määriteltävä selkeästi. Erityisesti ilmoitetut laitokset tarvitsevat –
automatisoitujen ja yhtenäistettyjen viestintämenettelyjen puitteissa – vahvistettuja tietoja, 
jotta ne voivat tunnistaa kehitysvaiheita, ottaa uudet tiedot välittömästi huomioon ja reagoida 
ripeästi ja asianmukaisesti tapahtumiin ja vaaratilanteisiin esimerkiksi jälkivalvonnan tai 
todistuksen määräaikaisen tai lopullisen peruuttamisen avulla.
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Tarkistus 680
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
68 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.

2. Edellä 1 kohdassa mainitut tiedot 
siirretään viipymättä sähköisen 
järjestelmän kautta kaikille toimivaltaisille 
viranomaisille, joita asia koskee, ja ne ovat 
jäsenvaltioiden ja komission saatavilla.
Komissio laatii joka kuudes kuukausi 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän kanssa yhteistyössä 
katsauksen näistä tiedoista yleisölle ja 
terveydenhuollon ammattilaisille. Nämä 
tiedot ovat saatavilla 27 artiklassa 
tarkoitetussa eurooppalaisessa 
tietopankissa.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanne- ja markkinavalvontatietoja 
koskevasta katsauksesta. Koska nämä tiedot edellyttävät hienovaraista käsittelyä, 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 
antamiseksi eurooppalaiseen tietopankkiin.

Tarkistus 681
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

Tämän artiklan 1 kohdan a, b, c ja 
d alakohdassa mainitut tiedot annetaan 
koordinointiryhmän saataville, ja se 
tiedottaa niistä lääkinnällisten laitteiden 
neuvoa-antavan ryhmän kokouksessa sen 
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jälkeen, kun tiedot ovat tulleet saataville.

Or. en

Tarkistus 682
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Mikäli jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on 
vaaratilannejärjestelmästä saatujen tai 
muiden tietojen perusteella syytä uskoa, 
että laite aiheuttaa potilaisiin, käyttäjiin tai 
muihin henkilöihin kohdistuvan terveys-
tai turvallisuusriskin, niiden on suoritettava 
kyseiselle laitteelle arviointi, joka kattaa 
kaikki sellaiset tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, jotka ovat laitteen 
aiheuttaman riskin kannalta 
merkityksellisiä. Asianomaisten talouden 
toimijoiden on tehtävä tarpeen mukaan 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa.

Mikäli jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on 
vaaratilannejärjestelmästä saatujen tai 
muiden tietojen perusteella syytä uskoa, 
että laite aiheuttaa potilaisiin, käyttäjiin tai 
muihin henkilöihin kohdistuvan terveys-
tai turvallisuusriskin, niiden on suoritettava 
kyseiselle laitteelle arviointi, joka kattaa 
kaikki sellaiset tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, jotka ovat laitteen 
aiheuttaman riskin kannalta 
merkityksellisiä. Asianomaisten talouden 
toimijoiden on tehtävä tarpeen mukaan 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa. Tämän arvioinnin puitteissa 
toimivaltaiset viranomaiset tiedottavat 
valvonnasta vastaaville ilmoitetuille 
laitoksille, jos kyse on luokan II a, II b ja 
III laitteista, sekä muille toimivaltaisille 
viranomaisille arvioinnin tuloksista ja 
toimenpiteistä, jotka toteutetaan 
arvioinnin tuloksen perusteella.

Or. fr

Tarkistus 683
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
69 artikla – 1 kohta – 1 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(1) Mikäli jäsenvaltion toimivaltaisilla 
viranomaisilla on 
vaaratilannejärjestelmästä saatujen 
tietojen tai muiden tietojen perusteella 
syytä uskoa, että laite aiheuttaa 
potilaisiin, käyttäjiin tai muihin 
henkilöihin kohdistuvan terveys- tai 
turvallisuusriskin, ne saavat suorittaa 
kyseiselle laitteelle arvioinnin, joka kattaa 
kaikki sellaiset tässä asetuksessa säädetyt 
vaatimukset, jotka ovat laitteen 
aiheuttaman riskin kannalta 
merkityksellisiä. Asianomaisten talouden 
toimijoiden on tehtävä tarpeen mukaan 
yhteistyötä toimivaltaisten viranomaisten 
kanssa.

Or. en

Tarkistus 684
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
suoritettuaan 69 artiklaan perustuvan 
arvioinnin toteavat, että potilaisiin, 
käyttäjiin tai muihin henkilöihin 
kohdistuvan terveys- tai turvallisuusriskin 
aiheuttava laite ei ole tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukainen, niiden 
on viipymättä vaadittava asianomaista 
talouden toimijaa toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset ja perustellut korjaavat 
toimenpiteet, joilla laite saatetaan 
vaatimustenmukaiseksi, laitteen 
markkinoilla saataville asettaminen 
kielletään tai sitä rajoitetaan, laitteen 
markkinoilla saataville asettamiselle 
asetetaan erityisiä ehtoja, laite poistetaan 

1. Mikäli toimivaltaiset viranomaiset 
suoritettuaan 69 artiklaan perustuvan 
arvioinnin toteavat, että potilaisiin, 
käyttäjiin tai muihin henkilöihin 
kohdistuvan terveys- tai turvallisuusriskin 
aiheuttava laite ei ole tässä asetuksessa 
säädettyjen vaatimusten mukainen, niiden 
on välittömästi vaadittava asianomaista 
talouden toimijaa toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset ja perustellut korjaavat 
toimenpiteet, joilla laite saatetaan 
vaatimustenmukaiseksi, laitteen 
markkinoilla saataville asettaminen 
kielletään tai sitä rajoitetaan, laitteen 
markkinoilla saataville asettamiselle 
asetetaan erityisiä ehtoja, laite poistetaan 
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markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely riskin luonteen mukaan 
määräytyvän kohtuullisen ajan kuluessa.

markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely riskin luonteen mukaan 
määräytyvän kohtuullisen ajan, joka on 
selvästi määritetty ja josta on tiedotettu 
asiaankuuluvalle talouden toimijalle,
kuluessa.

Or. en

Tarkistus 685
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset 
katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei 
rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on 
68 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta ilmoitettava komissiolle 
ja muille jäsenvaltioille arvioinnin 
tuloksista ja toimenpiteistä, jotka ne ovat 
vaatineet talouden toimijoita suorittamaan.

2. Kun toimivaltaiset viranomaiset 
katsovat, että vaatimustenvastaisuus ei 
rajoitu kansalliselle alueelle, niiden on 
68 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta ilmoitettava 
välittömästi komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille arvioinnin tuloksista ja 
toimenpiteistä, jotka ne ovat vaatineet 
talouden toimijoita suorittamaan.

Or. en

Tarkistus 686
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Talouden toimijoiden on varmistettava, 
että kaikki asianmukaiset korjaavat 
toimenpiteet toteutetaan kaikkien 
asianomaisten laitteiden osalta, jotka 
talouden toimijat ovat asettaneet saataville 
markkinoilla eri puolilla unionia.

3. Talouden toimijoiden on viipymättä 
varmistettava, että kaikki asianmukaiset 
korjaavat toimenpiteet toteutetaan kaikkien 
asianomaisten laitteiden osalta, jotka 
talouden toimijat ovat asettaneet saataville 
markkinoilla eri puolilla unionia.
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Or. en

Tarkistus 687
Mairead McGuinness, Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 3 kohta – 1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1) Mikäli kyseiset laitteet on palautettava, 
talouden toimijan on suoritettava kaikki 
kohtuulliset toimenpiteet palauttamisen 
toteuttamiseksi ennen toimivaltaisen 
viranomaisen sille ilmoittaman ja 
selkeästi määritetyn 1 kohdassa 
tarkoitetun määräajan loppua.

Or. en

Tarkistus 688
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Niiden on viipymättä ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä 
toimenpiteistä 68 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Niiden on välittömästi ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä 
toimenpiteistä 68 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 689
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 6 kohta
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Komission teksti Tarkistus

6. Menettelyn käynnistänyttä jäsenvaltiota 
lukuun ottamatta ´muiden jäsenvaltioiden 
on viipymättä tiedotettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille niillä olevista 
lisätiedoista, jotka koskevat kyseisen 
laitteen vaatimustenvastaisuutta, sekä 
toimenpiteistä, jotka ne ovat kyseisen 
laitteen osalta toteuttaneet. Jos ne ovat 
vastustavat ilmoitettua kansallista 
toimenpidettä, niiden on viipymättä
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vastalauseensa 68 artiklassa 
tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

6. Menettelyn käynnistänyttä jäsenvaltiota 
lukuun ottamatta ´muiden jäsenvaltioiden 
on viipymättä tiedotettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille niillä olevista 
lisätiedoista, jotka koskevat kyseisen 
laitteen vaatimustenvastaisuutta, sekä 
toimenpiteistä, jotka ne ovat kyseisen 
laitteen osalta toteuttaneet. Jos ne ovat 
vastustavat ilmoitettua kansallista 
toimenpidettä, niiden on välittömästi
esitettävä komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vastalauseensa 68 artiklassa 
tarkoitetun sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 690
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Mikäli mikään jäsenvaltio tai komissio 
ei kahden kuukauden kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 
ole esittänyt vastalausetta yhden 
jäsenvaltion toteuttaman väliaikaisen 
toimenpiteen osalta, mainitun toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

7. Mikäli mikään jäsenvaltio tai komissio 
ei yhden kuukauden kuluessa 4 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta 
ole esittänyt vastalausetta yhden 
jäsenvaltion toteuttaman väliaikaisen 
toimenpiteen osalta, mainitun toimenpiteen 
katsotaan olevan oikeutettu.

Or. en

Tarkistus 691
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
70 artikla – 8 kohta
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Komission teksti Tarkistus

8. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että asianomaista laitetta 
koskevat asianmukaiset rajoittavat 
toimenpiteet toteutetaan viipymättä.

8. Kaikkien jäsenvaltioiden on 
varmistettava, että asianomaista laitetta 
koskevat asianmukaiset rajoittavat 
toimenpiteet toteutetaan välittömästi.

Or. en

Tarkistus 692
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
71 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli kahden kuukauden kuluessa 
70 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta jokin 
jäsenvaltio esittää vastalauseen toisen 
jäsenvaltion toteuttaman väliaikaisen 
toimenpiteen osalta tai komissio pitää 
toimenpidettä unionin lainsäädännön 
vastaisena, komissio arvioi kansallisen 
toimenpiteen. Komissio antaa arvioinnin 
tulosten perusteella 
täytäntöönpanosäädöksin päätöksen siitä, 
onko kansallinen toimenpide oikeutettu. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

1. Mikäli yhden kuukauden kuluessa 
70 artiklan 4 kohdassa tarkoitetun 
ilmoituksen vastaanottamisesta jokin 
jäsenvaltio esittää vastalauseen toisen 
jäsenvaltion toteuttaman väliaikaisen 
toimenpiteen osalta tai komissio pitää 
toimenpidettä unionin lainsäädännön 
vastaisena, komissio arvioi kansallisen 
toimenpiteen. Komissio antaa arvioinnin 
tulosten perusteella 
täytäntöönpanosäädöksin päätöksen siitä, 
onko kansallinen toimenpide oikeutettu. 
Nämä täytäntöönpanosäädökset 
hyväksytään 88 artiklan 3 kohdassa 
tarkoitettua tarkastelumenettelyä 
noudattaen.

Or. en

Tarkistus 693
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
72 artikla – 1 kohta
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Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio suoritettuaan 
69 artiklaan perustuvan arvioinnin toteaa, 
että vaikka laite on saatettu markkinoille ja 
otettu käyttöön laillisesti, se aiheuttaa 
potilaisiin, käyttäjiin tai muihin henkilöihin 
kohdistuvan terveys- tai turvallisuusriskin 
tai muihin kansanterveyden suojelua 
koskeviin näkökohtiin kohdistuvan riskin, 
sen on vaadittava asianomaista talouden 
toimijaa tai toimijoita toteuttamaan kaikki 
asianmukaiset väliaikaiset toimenpiteet, 
joilla varmistetaan, ettei kyseinen laite 
markkinoille saatettaessa tai käyttöön 
otettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, 
poistetaan laite markkinoilta tai järjestetään 
sitä koskeva palautusmenettely riskin 
luonteen mukaan määräytyvän kohtuullisen 
ajan kuluessa.

1. Mikäli jäsenvaltio suoritettuaan 
69 artiklaan perustuvan arvioinnin toteaa, 
että vaikka laite on saatettu markkinoille ja 
otettu käyttöön laillisesti, se aiheuttaa 
potilaisiin, käyttäjiin tai muihin henkilöihin 
kohdistuvan terveys- tai turvallisuusriskin 
tai muihin kansanterveyden suojelua 
koskeviin näkökohtiin kohdistuvan riskin, 
sen on vaadittava välittömästi asianomaista 
talouden toimijaa tai toimijoita 
toteuttamaan kaikki asianmukaiset 
väliaikaiset toimenpiteet, joilla 
varmistetaan, ettei kyseinen laite 
markkinoille saatettaessa tai käyttöön 
otettaessa enää aiheuta kyseistä riskiä, 
poistetaan laite markkinoilta tai järjestetään 
sitä koskeva palautusmenettely riskin 
luonteen mukaan määräytyvän kohtuullisen 
ajan kuluessa.

Or. en

Tarkistus 694
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltion on jonkin seuraavista 
havainnoista tehdessään vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa korjaamaan 
kyseinen vaatimustenvastaisuus 
vaatimustenvastaisuuteen suhteutetun 
kohtuullisen ajanjakson kuluessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 70 artiklan 
soveltamista.

1. Jäsenvaltion on jonkin seuraavista 
havainnoista tehdessään vaadittava 
asianomaista talouden toimijaa korjaamaan 
kyseinen vaatimustenvastaisuus 
vaatimustenvastaisuuteen suhteutetun 
kohtuullisen ja selkeästi määritetyn ja 
ilmoitetun ajanjakson kuluessa, sanotun 
kuitenkaan rajoittamatta 70 artiklan 
soveltamista.

Or. en
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Tarkistus 695
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
73 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Mikäli talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta 1 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson kuluessa, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
kaikkiin asianmukaisiin toimenpiteisiin, 
joilla rajoitetaan tuotteen asettamista 
saataville markkinoilla tai kielletään se tai 
varmistetaan, että tuote poistetaan 
markkinoilta tai järjestetään sitä koskeva 
palautusmenettely. Kyseisen jäsenvaltion 
on viipymättä ilmoitettava komissiolle ja 
muille jäsenvaltioille näistä toimenpiteistä 
68 artiklassa tarkoitetun sähköisen 
järjestelmän kautta.

2. Mikäli talouden toimija ei korjaa 
vaatimustenvastaisuutta 1 kohdassa 
tarkoitetun ajanjakson kuluessa, 
asianomaisen jäsenvaltion on ryhdyttävä 
välittömästi kaikkiin asianmukaisiin 
toimenpiteisiin, joilla rajoitetaan tuotteen 
asettamista saataville markkinoilla tai 
kielletään se tai varmistetaan, että tuote 
poistetaan markkinoilta tai järjestetään sitä 
koskeva palautusmenettely. Kyseisen 
jäsenvaltion on välittömästi ilmoitettava 
komissiolle ja muille jäsenvaltioille näistä 
toimenpiteistä 68 artiklassa tarkoitetun 
sähköisen järjestelmän kautta.

Or. en

Tarkistus 696
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Mikäli jäsenvaltio suoritettuaan 
arvioinnin, jossa havaitaan laitteeseen, 
laiteluokkaan tai laiteryhmään liittyvä 
mahdollinen riski, katsoo, että kyseisen 
laitteen tai tietyn laiteluokan tai -ryhmän 
asettaminen saataville markkinoilla tai 
käyttöönotto olisi kiellettävä, sitä olisi 
rajoitettava tai sille olisi asetettava 
erityisehtoja tai kyseinen laite tai tietty 
laiteluokka tai -ryhmä olisi poistettava 
markkinoilta tai olisi järjestettävä sitä 
koskeva palautusmenettely potilaiden, 
käyttäjien tai muiden henkilöiden 

1. Mikäli jäsenvaltio suoritettuaan 
arvioinnin, jossa havaitaan laitteeseen, 
laiteluokkaan tai laiteryhmään liittyvä 
mahdollinen riski, katsoo, että kyseisen 
laitteen tai tietyn laiteluokan tai -ryhmän 
asettaminen saataville markkinoilla tai 
käyttöönotto olisi kiellettävä, sitä olisi 
rajoitettava tai sille olisi asetettava 
erityisehtoja tai kyseinen laite tai tietty 
laiteluokka tai -ryhmä olisi poistettava 
markkinoilta tai olisi järjestettävä sitä 
koskeva palautusmenettely potilaiden, 
käyttäjien tai muiden henkilöiden 
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terveyden ja turvallisuuden tai muun 
kansanterveydellisen seikan 
suojelemiseksi, se voi toteuttaa tarpeellisia 
ja perusteltuja väliaikaisia toimenpiteitä.

terveyden ja turvallisuuden tai muun 
kansanterveydellisen seikan 
suojelemiseksi, sen on toteutettava 
tarpeelliset ja perustellut väliaikaiset 
toimenpiteet.

Or. en

Tarkistus 697
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
74 artikla – 3 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi hyväksyä välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattaen 88 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, 
joka liittyy ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen.

Komissio voi hyväksyä välittömästi 
sovellettavia täytäntöönpanosäädöksiä 
noudattaen 88 artiklan 4 kohdassa 
tarkoitettua menettelyä, kun tämä on 
tarpeen erittäin kiireellisessä tapauksessa, 
joka liittyy ihmisten terveyteen ja 
turvallisuuteen, tai jos tunnetussa 
riskitilanteessa oleva jäsenvaltio ei ryhdy 
toimiin.

Or. xm

Perustelu

Monimutkaiset hallinnolliset menettelyt tai painostusryhmien toimet voivat vaikeuttaa 
jäsenvaltioiden toimia. Komission pitäisi siksi voida hyväksyä välittömästi sovellettavia 
ennaltaehkäisytoimia.

Tarkistus 698
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lukuun ottamatta tapauksia, jotka 
edellyttävät välittömiä toimia ihmisten 

2. Lukuun ottamatta tapauksia, jotka 
edellyttävät välittömiä toimia ihmisten 
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terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan 
vakavan riskin vuoksi, asianomaiselle 
talouden toimijalle on annettava tilaisuus 
esittää kannanottonsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle asianmukaisen ajanjakson 
kuluessa ennen toimenpiteen 
hyväksymistä. Mikäli toimenpiteitä on 
toteutettu talouden toimijaa kuulematta, 
tälle on annettava tilaisuus esittää 
kannanottonsa mahdollisimman pian ja 
toteutetut toimet on arvioitava viipymättä 
uudelleen sen jälkeen.

terveyteen tai turvallisuuteen kohdistuvan 
vakavan riskin vuoksi, asianomaiselle 
talouden toimijalle on annettava tilaisuus 
esittää kannanottonsa toimivaltaiselle 
viranomaiselle asianmukaisen ja selkeästi 
määritetyn ajanjakson kuluessa ennen 
toimenpiteen hyväksymistä. Mikäli 
toimenpiteitä on toteutettu talouden 
toimijaa kuulematta, tälle on annettava 
tilaisuus esittää kannanottonsa 
mahdollisimman pian ja toteutetut toimet 
on arvioitava viipymättä uudelleen sen 
jälkeen.

Or. en

Tarkistus 699
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
75 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Hyväksytty toimenpide on välittömästi 
peruutettava tai sitä on muutettava, kun 
talouden toimija on osoittanut ryhtyneensä 
tehokkaisiin korjaaviin toimenpiteisiin.

3. Hyväksytty toimenpide on välittömästi 
peruutettava tai sitä on muutettava, kun 
talouden toimija on tyydyttävästi osoittanut 
ryhtyneensä tehokkaisiin korjaaviin 
toimenpiteisiin.

Or. en

Tarkistus 700
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
76 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta vastaava yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen. 
Niiden on annettava viranomaisilleen 

1. Jäsenvaltioiden on nimettävä tämän 
asetuksen täytäntöönpanosta vastaava yksi 
tai useampi toimivaltainen viranomainen. 
Niiden on annettava viranomaisilleen 
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riittävä toimivalta sekä riittävät resurssit, 
välineet ja tiedot, jotta nämä voivat hoitaa 
tähän asetukseen perustuvat tehtävänsä 
asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimivaltaiset viranomaiset 
komissiolle, joka julkaisee toimivaltaisten 
viranomaisten luettelon.

riittävä toimivalta sekä riittävät resurssit, 
välineet ja tiedot, jotta nämä voivat hoitaa 
tähän asetukseen perustuvat tehtävänsä 
asianmukaisesti. Jäsenvaltioiden on 
ilmoitettava toimivaltaiset viranomaiset 
komissiolle, joka julkaisee toimivaltaisten 
viranomaisten luettelon ja niiden 
yhteystiedot.

Or. en

Tarkistus 701
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
77 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään ja komission kanssa ja 
vaihdettava toistensa kanssa kaikki 
tarvittavat tiedot, jotta tätä asetusta voidaan 
soveltaa yhdenmukaisesti.

1. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten 
viranomaisten on toimittava yhteistyössä 
keskenään ja komission ja soveltuvin osin 
koordinointiryhmän kanssa ja vaihdettava 
toistensa ja komission kanssa kaikki 
tarvittavat tiedot, jotta tätä asetusta voidaan 
soveltaa yhdenmukaisesti.

Or. en

Tarkistus 702
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
78 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

78 a artikla
Lääkinnällisten laitteiden neuvoa-antava 

ryhmä
1 a. Komissio perustaa Euroopan 
lääkinnällisten laitteiden neuvoa-antavan 
ryhmän neuvomaan sitä ja 
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koordinointiryhmää lääketieteellisen 
teknologian ja siihen liittyvien palvelujen 
markkinoille saattamista ja saatavuutta 
unionissa koskevissa teknisissä, 
tieteellisissä, sosiaalisissa ja 
taloudellisissa näkökohdissa.
Ryhmä koostuu potilaiden, lääkäreiden, 
sairaanhoitajien, omaishoitajien ja 
terveysalan laitosten johtajien järjestöjen, 
asiaankuuluvien lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien ja muiden asiaankuuluvien 
järjestöjen edustajista.
Ryhmän puheenjohtajana toimii 
komission edustaja.
Ryhmän työ on avointa, ja tuloksista 
tiedotetaan komissiolle ja lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmälle ja ne 
annetaan julkisesti saataville.

Or. en

Perustelu

Perustelluilla sidosryhmillä sekä säännellyllä alalla ja muilla pitäisi olla mahdollisuus 
neuvoa komissiota ja viranomaisia lääkinnällisten laitteiden teknisistä, tieteellisistä, 
sosiaalisista ja kaupallisista näkökohdista. Sitä varten komission pitäisi perustaa 
lääkinnällisten laitteiden neuvoa-antava ryhmä. Neuvoa-antavan ryhmän työn pitäisi olla 
avointa, ja tulokset pitäisi antaa komission ja tällä asetuksella perustettavan lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän saataville.

Tarkistus 703
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Kukin jäsenvaltio nimeää 
koordinointiryhmään yhden varsinaisen 
jäsenen ja yhden varajäsenen, joilla on 
asiantuntemusta tämän asetuksen alalla, 
sekä yhden varsinaisen jäsenen ja yhden 
varajäsenen, joilla on asiantuntemusta [in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetuista 

Kukin jäsenvaltio nimeää 
koordinointiryhmään yhden varsinaisen 
jäsenen ja yhden tai useamman 
varajäsenen, joilla on asiantuntemusta 
tämän asetuksen alalla, sekä yhden 
varsinaisen jäsenen ja yhden varajäsenen, 
joilla on asiantuntemusta [in vitro -
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lääkinnällisistä laitteista annetun] 
asetuksen (EU) N:o […/…] alalla, kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenvaltio voi päättää nimetä ainoastaan 
yhden varsinaisen jäsenen ja yhden 
varajäsenen, joilla on molempien alojen 
asiantuntemus.

diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista annetun] 
asetuksen (EU) N:o […/…] alalla, kolmen 
vuoden toimikaudeksi, joka voidaan uusia. 
Jäsenvaltio voi päättää nimetä ainoastaan 
yhden varsinaisen jäsenen ja yhden tai 
useamman varajäsenen, joilla on 
molempien alojen asiantuntemus.

Or. en

Tarkistus 704
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 2 kohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Komissio tarkistaa koordinointiryhmän 
jäsenten pätevyyden. Komissio antaa joka 
vaiheessa julkisesti saataville 
tarkistuksensa tulokset ja antaa tietoa 
ryhmän jäsenten pätevyydestä. 

Or. en

Perustelu

Asetuksen asianmukaisen toimimisen vuoksi koordinointiryhmässä pitäisi olla henkilöitä, 
joilla on tunnustettu ja asiaankuuluva pätevyys lääkinnällisten laitteiden osalta Artiklassa 
edellytetään pätevyyttä mutta ei eritellä, kenen pitäisi tarkistaa kyseinen pätevyys. Pätevyys 
on tarkistettava, ja sen pitäisi olla komission tehtävä.

Tarkistus 705
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Koordinointiryhmä valvoo 
39 artiklassa tarkoitettua ilmoitettujen 
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laitosten koordinointiryhmää.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmän pitäisi valvoa ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmä, jotta 
osallistumisvaatimusten noudattaminen voidaan taata ja jotta niille voidaan tiedottaa 
paremmin ilmoitettujen laitosten tilasta koko EU:ssa.

Tarkistus 706
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Koordinointiryhmä voi tapauskohtaisesti 
kutsua asiantuntijoita ja muita kolmansia 
osapuolia osallistumaan kokouksiin tai 
pyytää näiltä kirjallisia kannanottoja.

6. Lääkinnällisiä laitteita valmistavan 
teollisuuden, terveydenhuollon 
ammattilaisten, laboratorioiden, 
potilaiden ja kuluttajien etuja unionin 
tasolla edustavat organisaatiot kutsutaan 
soveltuvissa tapauksissa 
koordinointiryhmän kokouksiin 
tarkkailijoina. Koordinointiryhmä voi 
tapauskohtaisesti kutsua muita
asiantuntijoita ja muita kolmansia 
osapuolia osallistumaan kokouksiin tai 
pyytää näiltä kirjallisia kannanottoja.

Or. en

Perustelu

Sidosryhmiä pitäisi kutsua osallistumaan ainoastaan työryhmien sijasta lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmän kokouksiin, jotta lääkinnällisiä laitteita koskevan EU:n 
sääntelyjärjestelmän avoimuus ja kattavuus voidaan taata.

Tarkistus 707
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Koordinointiryhmä voi perustaa pysyviä
tai tilapäisiä työryhmiä. Lääkinnällisiä 
laitteita valmistavan teollisuuden, 
terveydenhuollon ammattilaisten, 
laboratorioiden, potilaiden ja kuluttajien 
etuja unionin tasolla edustavat 
organisaatiot kutsutaan soveltuvissa 
tapauksissa työryhmiin tarkkailijoina.

7. Koordinointiryhmä perustaa pysyvän 
lääkinnällisten laitteiden neuvoa-antavan 
ryhmän, ja se voi perustaa soveltuvissa 
tapauksissa tilapäisiä työryhmiä.
Potilaiden, terveydenhuollon 
ammattilaisten, laboratorioiden,
kuluttajien ja lääkinnällisiä laitteita 
valmistavan teollisuuden etuja unionin 
tasolla edustavat organisaatiot kutsutaan 
työryhmiin tarkkailijoina.

Koordinointiryhmän jäsenet voidaan 
kutsua kyseisiin työryhmiin soveltuvissa 
tapauksissa neuvonantajina.

Or. en

Tarkistus 708
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Koordinointiryhmä perustaa 
sidosryhmien neuvotteluryhmän, joka 
koostuu unionin tasolla järjestäytyneiden 
sidosryhmien edustajista. Kyseinen ryhmä 
toimii lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän rinnalla ja sen 
kanssa ja neuvoo komissiota ja 
jäsenvaltioita erilaisista lääketieteelliseen 
teknologiaan liittyvistä seikoista sekä 
tämän asetuksen täytäntöönpanosta.

Or. en

Tarkistus 709
Rebecca Taylor
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Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. Koordinointiryhmä tukee komissiota 
vaaratilannetietoja ja 
markkinavalvontatoimia koskevan 
katsauksen laatimisessa, mukaan lukien 
kaikki toteutetut ennaltaehkäisevät 
terveydensuojelutoimenpiteet, 
puolivuosittain. Nämä tiedot ovat 
saatavilla 27 artiklassa tarkoitetussa 
eurooppalaisessa tietopankissa.

Or. en

Perustelu

Terveydenhuollon ammattilaiset ja yleisö hyötyvät vaaratilanne- ja markkinavalvontatietoja 
koskevasta katsauksesta. Koska nämä tiedot edellyttävät hienovaraista käsittelyä, 
lääkinnällisten laitteiden koordinointiryhmä on asianmukainen foorumi näiden tietojen 
antamiseksi eurooppalaiseen tietopankkiin.

Tarkistus 710
Rebecca Taylor

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 7 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 b. Koordinointiryhmä toimii 
välitysfoorumina ilmoitettujen laitosten 
pätevyyttä koskevaa IV lukua koskevissa 
kiistoissa.

Or. en

Perustelu

Yhteisen arviointiryhmän ja koordinointiryhmän pitäisi valvoa tehokkaasti ilmoitettujen 
laitosten työtä. Ilmoitetun laitoksen määräaikaisen peruuttamisen kumoamista koskevan 
mahdollisuuden antaminen koordinointiryhmälle lisää niiden valvontaa.
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Tarkistus 711
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
78 artikla – 8 kohta – 1 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– neuvoa-antavan ryhmän toiminta, 
mukaan lukien soveltuvissa tapauksissa 
neuvoa-antavan ryhmän lausuntojen tai 
suositusten tai muiden kantojen 
hyväksyminen.

Or. en

Tarkistus 712
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) arvioida yhdessä komission ja 
sijoittautumisjäsenvaltion ilmoitetuista 
laitoksista vastuussa olevan kansallisen 
viranomaisen kanssa 
vaatimustenmukaisuuden
arviointilaitoksen hakemusta 
ilmoituksesta kaikissa tapauksissa, joissa 
hakeva laitos väittää olevansa 
toimivaltainen luokassa III luetelluissa 
laitteissa, kehoon implantoiduissa 
laitteissa, lääkkeenä pidettävää ainetta 
sisältävissä laitteissa ja laitteissa, joissa 
käytetään elinkyvyttömiä ihmis- tai 
eläinperäisiä kudoksia tai soluja tai niistä 
peräisin olevia tuotteita. 

Or. en

Tarkistus 713
Mairead McGuinness
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Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – a b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a b) määrittää ja dokumentoida 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvan henkilöstön pätevyyden ja 
kelpoisuuden ja valinta- ja 
lupamenettelyjen korkeatasoiset 
periaatteet (asiantuntemus, kokemus ja 
muu vaadittava pätevyys) sekä vaadittava 
koulutus (perus- ja jatkokoulutus). 
Kelpoisuusvaatimuksissa käsitellään eri 
toimintoja vaatimustenmukaisuuden 
arviointiprosessissa sekä nimeämisen 
soveltamisalaan kuuluvia laitteita, 
tekniikoita ja aloja.

Or. en

Tarkistus 714
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

(a c) tarkastaa ja hyväksyä jäsenvaltioiden 
toimivaltaisten viranomaisten vaatimukset 
tämän artiklan 1 kohdan a ja b alakohdan 
osalta; 

Or. en

Tarkistus 715
Mairead McGuinness

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

(1 a) Koordinointiryhmä laatii ja pitää 
yllä luetteloa asianmukaisesti pätevistä ja 
tunnustetuista kliinisistä asiantuntijoista 
ja heidän kliinisestä erikoisalastaan, ja 
luettelo annetaan saataville luokassa III 
lueteltujen laitteiden, kehoon 
implantoitujen laitteiden, lääkkeenä 
pidettävää ainetta sisältävien laitteiden ja 
laitteiden, joissa käytetään elinkyvyttömiä 
ihmis- tai eläinperäisiä kudoksia tai 
soluja tai niistä peräisin olevia tuotteita, 
alalla ilmoitetuille 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksille 44 artiklassa 
tarkoitetun ilmoitusvaatimuksen 
noudattamiseksi;

Or. en

Perustelu

Riippumattomien kliinisten asiantuntijoiden suorittaman kliinisten todisteiden täysimääräisen 
ja asianmukaisen arvioinnin takaamiseksi olisi luotava Euroopan laajuinen luettelo 
tunnustetuista kliinisistä asiantuntijoista. Luokassa III ilmoitettujen laitosten on sen jälkeen 
valittava kyseisestä luettelosta asiantuntija tai asiantuntijoita kliinisten todisteiden 
arviointejaan varten.

Tarkistus 716
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(1 b) Koordinointiryhmä kuulee neuvoa-
antavaa ryhmää. Koordinointiryhmä 
panee merkille neuvoa-antavan ryhmän 
antamien lausuntojen tai suositusten tai 
muiden kantojen hyväksymisen ja voi 
soveltuvissa kohdissa hyväksyä ne itse. 

Or. en



AM\936128FI.doc 69/182 PE510.767v01-00

FI

Tarkistus 717
Christofer Fjellner, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 718
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 719
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 

Poistetaan.
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tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

Or. fr

Tarkistus 720
Françoise Grossetête

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

(b) valvoa tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkastelua 44 artiklan nojalla;

Or. fr

Tarkistus 721
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 
tarkasteluun 44 artiklan nojalla;

(b) laatia tieteellinen arviointi 
tietyntyyppisistä lääkinnällisistä laitteista
44 artiklan nojalla;

Or. en

Tarkistus 722
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) osallistua tiettyjen 
vaatimustenmukaisuuden arviointien 

(b) valvoa säännöllisesti teknistä 
edistymistä erityisesti luokan III 
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tarkasteluun 44 artiklan nojalla; implantoitavien lääkinnällisten laitteiden 
osalta;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 723
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) olla mukana kehittämässä ohjeita, 
joilla pyritään varmistamaan tämän 
asetuksen tehokas ja yhdenmukainen 
täytäntöönpano, etenkin ilmoitettujen 
laitosten nimeämisen ja valvonnan, 
yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten soveltamisen 
sekä sen osalta, miten valmistajat 
suorittavat kliinisen arvioinnin ja 
ilmoitetut laitokset arvioinnin;

(c) arvioida, ovatko tässä asetuksessa 
tarkoitetut lääkinnällisten laitteiden 
turvallisuutta ja suorituskykyä koskevat 
perusvaatimukset riittäviä, ja määrittää 
liitteen I tarvittavat muutokset;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.
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Tarkistus 724
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 
pyritään varmistamaan tämän asetuksen 
tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano, 
etenkin ilmoitettujen laitosten 
nimeämisen ja valvonnan, yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
soveltamisen sekä sen osalta, miten 
valmistajat suorittavat kliinisen 
arvioinnin ja ilmoitetut laitokset 
arvioinnin;

(c) olla mukana kehittämässä ohjeita, joilla 
pyritään varmistamaan tämän asetuksen 
tehokas ja yhdenmukainen täytäntöönpano.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 725
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) avustaa jäsenvaltioiden toimivaltaisia 
viranomaisia näiden koordinointitoimissa 
kliinisten tutkimusten, 
vaaratilannejärjestelmän ja 
markkinavalvonnan aloilla;

(d) laatia ohjeita lääkinnällisiä laitteita 
koskevia kliinisiä tutkimuksia varten;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
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sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 726
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) antaa komissiolle tämän pyynnöstä 
neuvoja ja apua tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 
arvioinnissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 727
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) antaa komissiolle tämän pyynnöstä 
neuvoja ja apua tämän asetuksen 
täytäntöönpanoa koskevien kysymysten 
arvioinnissa;

(e) tarkistaa säännöllisesti lääkinnällisiä 
laitteita koskevat standardit ja 
vaatimukset;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
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Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 728
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) edistää lääkinnällisiin laitteisiin 
liittyviä yhdenmukaistettuja 
hallintokäytänteitä jäsenvaltioissa.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmä on sääntelykehyksen olennainen osa. Sen tehtävä pitäisi siksi kuvata 
yksityiskohtaisemmin.

Tarkistus 729
Holger Krahmer

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) laatia ja panna täytäntöön Euroopan 
markkinavalvontaohjelman kehys;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.
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Tarkistus 730
Anja Weisgerber, Thomas Ulmer

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

Komission teksti Tarkistus

(f a) valvoa jatkuvasti teknistä edistystä 
erityisesti implantoitavien laitteiden alalla 
ja arvioida, ovatko tässä asetuksessa 
tarkoitetut turvallisuutta ja suorituskykyä 
koskevat olennaiset vaatimukset riittäviä 
lääkinnällisten laitteiden turvallisuuden 
ja suorituskyvyn takaamiseksi, ja 
määrittää liitteen I tarvittavat muutokset;
(f b) laatia ohjeet tiettyjen lääkinnällisten 
laitteiden kliinisille tutkimuksille;
(f c) edistää lääkinnällisiä laitteita 
koskevien standardien kehittämistä;
(f d) edistää yhteisten teknisten eritelmien 
kehittämistä;
(f e) kehittää ja pitää yllä Euroopan 
markkinavalvontaohjelman kehystä;
(f f) laatia laadunhallintajärjestelmän 
vähimmäisvaatimukset kansallisille 
markkinavalvontaviranomaisille;
(f g) järjestää yhteisiä 
markkinavalvontahankkeita ja yhteisiä 
testaushankkeita;
(f h) järjestää markkinavalvonnasta, 
ilmoitettujen laitosten nimeämisestä ja 
valvonnasta ja kliinisistä tutkimuksista 
vastaavien kansallisten virkailijoiden 
koulutusohjelmia ja vaihtoja;
(f i) järjestää tiedotuskampanjoita ja 
yhteisiä vierailuohjelmia;
(f j) antaa lausunto liitteessä VII 
esitettyjen luokitteluperusteiden 
soveltamisesta tiettyyn laitteeseen tai 
laiteluokkaan tai laiteryhmään 
41 artiklan 3 kohdan mukaisesti kuuden 



PE510.767v01-00 76/182 AM\936128FI.doc

FI

kuukauden kuluessa;
(f k) esittää komissiolle pyyntö laitteen tai 
laiteluokan tai laiteryhmän luokittelua 
koskevasta lausunnosta 41 artiklan 
4 kohdan mukaisesti.

Or. en

Tarkistus 731
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f b) laatia laadunhallintajärjestelmää
koskevat vähimmäisvaatimukset 
kansallisille 
markkinavalvontaviranomaisille;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 732
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f c) järjestää yhteisiä 
markkinavalvontahankkeita ja yhteisiä 
testaushankkeita jäsenvaltioissa;
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Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 733
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f d) järjestää jäsenvaltioiden kesken 
asiantuntemuksen jakamista 
markkinavalvonnasta, ilmoitetuista 
laitoksista ja kliinisistä arvioinneista;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 734
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f e alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f e) järjestää tiedotuskampanjoita ja 
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yhteisiä tarkistusohjelmia;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 735
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f f alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f f) laatia ennakkoedellytykset sille, että 
liitteen VII luokittelulausunto erityisestä 
lääkinnällisestä laitteesta tai 
lääkinnällisten laitteiden ryhmästä 
voidaan 41 artiklan 3 kohdan mukaisesti 
antaa kuuden kuukauden kuluessa;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 736
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f g alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(f g) laatia ennakkoedellytykset sille, että 
komission pyyntöä koskeva lausunto 
lääkinnällisen laitteen tai lääkinnällisten 
laitteiden ryhmän luokittelusta 41 artiklan 
4 kohdan mukaisesti voidaan antaa 
kuuden kuukauden kuluessa;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 737
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
80 artikla – 1 kohta – f h alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(f h) laatia kehysohjelma markkinoille 
saattamisen jälkeiselle valvonnalle;

Or. en

Perustelu

Koordinointiryhmällä pitäisi olla keskeinen asema potilasturvallisuuden parantamisessa. Se 
edellyttää vastuiden yksityiskohtaista kuvausta ja erittelyä verrattuna ehdotusluonnokseen, 
sekä sitä, että perusvaatimusten ja laitestandardien on noudatettava teknistä edistystä. 
Järjestelmän toinen tärkeä näkökohta on markkinavalvonta sen jälkeen, kun laitteet on 
saatettu markkinoille. Rahoitus- ja henkilöresurssien rajallisuus edellyttää jäsenvaltioiden 
parempaa koordinointia ja yhteistyötä.

Tarkistus 738
Nora Berra
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Ehdotus asetukseksi
80 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

80 a artikla
Neuvoa-antava tieteellinen lautakunta

1. Komissio perustaa neuvoa-antavan 
tieteellisen lautakunnan ja antaa sille 
logistista tukea. Lautakunta koostuu 
enintään 15:stä lääkinnällisten laitteiden 
alan tieteellisestä ja/tai kliinisestä 
asiantuntijasta, jotka koordinointiryhmä 
on nimittänyt yksityishenkilöinä.
2. Komissio varmistaa asiantuntijoita 
nimittäessään lääkinnällisten laitteiden 
kannalta merkityksellisten lääketieteen 
alojen laajan, asianmukaisen ja 
tasapuolisen edustuksen, asiantuntijoiden 
tehtävien hoitamiseen mahdollisesti 
vaikuttavien sidonnaisuuksien 
julkistamisen sekä luottamuksellisuutta 
koskevan lausekkeen allekirjoittamisen. 
Neuvoa-antava tieteellinen lautakunta voi 
perustaa sen alaisuudessa toimivia, 
tiettyjä lääketieteen aloja käsitteleviä 
asiantuntijapaneeleja. Komissio tai 
koordinointiryhmä voi pyytää neuvoa-
antavaa tieteellistä lautakuntaa antamaan 
tieteellistä neuvontaa mistä tahansa 
tämän asetuksen täytäntöönpanoon 
liittyvästä seikasta.
3. Neuvoa-antava tieteellinen lautakunta 
nimittää jäsentensä keskuudesta 
puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan 
kolmen vuoden pituiseksi toimikaudeksi, 
joka voidaan uusia kerran. Jäsenten 
enemmistö voi asianmukaisesti 
perustelluissa tilanteissa pyytää 
puheenjohtajaa ja/tai varapuheenjohtajaa 
eroamaan.
4. Neuvoa-antava tieteellinen lautakunta 
hyväksyy työjärjestyksensä, jossa 
vahvistetaan menettelyt etenkin seuraavia 
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varten:
(a) asiantuntijapaneelin toiminta;
(b) lautakunnan puheenjohtajan ja 
varapuheenjohtajan nimittäminen ja 
korvaaminen;
(c) 44 artiklassa tarkoitetun tieteellisen 
arvioinnin toteuttaminen, myös 
kiireellisissä tapauksissa.
Työjärjestys tulee voimaan, kun komissio 
on antanut siitä myönteisen lausunnon.

Or. en

Tarkistus 739
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) antaa tieteellistä neuvontaa koskien 
tiettyihin laitteisiin, laiteluokkiin tai 
laiteryhmiin liittyvää uusinta tekniikkaa;

(b) antaa tieteellistä neuvontaa ja teknistä 
tukea koskien tiettyihin laitteisiin, 
laiteluokkiin tai laiteryhmiin liittyvän 
uusimman tekniikan määrittelyä;

Or. en

Perustelu

Vertailulaboratorioiden tehtäviä koskevaa sanamuotoa parannetaan ja määritelmää 
selkeytetään.

Tarkistus 740
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
81 artikla – 2 kohta – f alakohta

Komission teksti Tarkistus

(f) myötävaikuttaa kansainvälisen tason (f) myötävaikuttaa yhteisten teknisten 
eritelmien sekä kansainvälisten
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standardien kehittämiseen; standardien kehittämiseen;

Or. en

Perustelu

Vertailulaboratorioilla on asianmukaista asiantuntemusta, kokemusta ja teknisiä taitoja 
yhteisten teknisten eritelmien kehittämisen edistämiseksi. Parannetaan sanamuotoa.

Tarkistus 741
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos. 
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan pyynnöstä. Tätä artiklaa ei 
sovelleta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan tai toimitusketjuun 
taloudellisia tai muita sidonnaisuuksia, 
jotka voisivat vaikuttaa heidän 
puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillisistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan tai 
toimitusketjuun, ja saatettava ilmoitus ajan 
tasalle aina kun tilanteeseen tulee 
merkityksellinen muutos. Nämä 
ilmoitukset sidonnaisuuksista julkaistaan 
pyynnöstä. Tätä artiklaa ei sovelleta 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

Or. en

Tarkistus 742
Antonyia Parvanova
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Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos. 
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan pyynnöstä. Tätä artiklaa ei 
sovelleta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillisistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos. 
Ilmoitukset sidonnaisuuksista annetaan 
julkisesti saataville Euroopan komission 
verkkosivustolla.

Or. en

Tarkistus 743
Michèle Rivasi

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 

1. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän ja EU:n 
vertailulaboratorioiden henkilöstön 
jäsenillä ei saa olla lääkinnällisten 
laitteiden toimialaan taloudellisia tai muita 
sidonnaisuuksia, jotka voisivat vaikuttaa 
heidän puolueettomuuteensa. Heidän on 
sitouduttava palvelemaan yleistä etua 
riippumattomasti. Heidän on annettava 
ilmoitus välittömistä ja välillisistä
sidonnaisuuksista, joita heillä voi olla 
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lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos. 
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan pyynnöstä. Tätä artiklaa ei 
sovelleta lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

lääkinnällisten laitteiden toimialaan, ja 
saatettava ilmoitus ajan tasalle aina kun 
tilanteeseen tulee merkityksellinen muutos. 
Nämä ilmoitukset sidonnaisuuksista 
julkaistaan. Tätä kohtaa ei sovelleta 
lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuviin sidosryhmien edustajiin.

Or. en

Tarkistus 744
Antonyia Parvanova

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tapauskohtaisesti 
kutsumien asiantuntijoiden ja muiden 
kolmansien osapuolten on ilmoitettava 
sidonnaisuutensa kyseessä olevan asian 
osalta.

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän työryhmiin 
osallistuvat sidosryhmien järjestöjen 
edustajat ilmoittavat kaikista välittömistä 
ja välillisistä sidonnaisuuksista, joita 
heillä voi olla lääkinnällisten laitteiden 
toimialaan ja päivittävät tämän 
ilmoituksen aina, kun tapahtuu 
asiaankuuluvia muutoksia. Ilmoitukset
sidonnaisuuksista annetaan julkisesti 
saataville Euroopan komission 
verkkosivustolla. Tätä ei sovelleta 
lääkinnällisten laitteiden toimialan 
edustajiin.

Or. en

Tarkistus 745
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
82 artikla – 2 kohta
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Komission teksti Tarkistus

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tapauskohtaisesti 
kutsumien asiantuntijoiden ja muiden 
kolmansien osapuolten on ilmoitettava
sidonnaisuutensa kyseessä olevan asian 
osalta.

2. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän tapauskohtaisesti 
kutsumat asiantuntijat ja muut kolmannet 
osapuolet ilmoittavat sidonnaisuutensa 
kyseessä olevan asian osalta, ja heidän 
ilmoituksensa sidonnaisuuksista 
annetaan pysyvästi yleisön saataville.

Or. en

Tarkistus 746
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
82 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

82 a artikla
Tieteellinen neuvonta

1. Komissio edistää 44 artiklassa 
tarkoitetun tieteellisen arvioinnin piiriin 
kuuluvien innovatiivisten laitteiden 
valmistajien mahdollisuuksia tutustua 
neuvoa-antavan tieteellisen lautakunnan 
tai EU:n vertailulaboratorion antamaan 
tieteelliseen neuvontaan, joka koskee 
laitteen vaatimustenmukaisuuden 
asianmukaisia arviointiperusteita, 
erityisesti kliiniseen arviointiin tarvittavia 
kliinisiä tietoja.
2. Neuvoa-antavan tieteellisen 
lautakunnan tai EU:n 
vertailulaboratorion antama tieteellinen 
neuvonta ei ole sitovaa.
3. Komissio julkaisee 1 kohdassa 
tarkoitetusta tieteellisestä neuvonnasta
tiivistelmän, josta on poistettu kaikki 
luonteeltaan luottamukselliset kaupalliset 
tiedot.
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Or. en

Tarkistus 747
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen rekisterien perustamista 
tietyille laitetyypeille, jotta voidaan koota 
markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia. 
Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 
pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen rekisterien perustamista 
lääkinnällisille laitteille, jotta voidaan 
koota markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia 
Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 
pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia ja 
kyseisten laitteiden jäljitettävyyttä.

Or. en

Tarkistus 748
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
83 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen rekisterien perustamista 
tietyille laitetyypeille, jotta voidaan koota 
markkinoille saattamisen jälkeisiä 
laitteiden käyttöön liittyviä kokemuksia. 
Tällaiset rekisterit edistävät laitteiden 
pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Komission ja jäsenvaltioiden on 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
kannustaakseen koordinoitujen ja 
yhdenmukaistettujen rekisterien 
perustamista tietyille laitetyypeille, jotta 
voidaan koota markkinoille saattamisen 
jälkeisiä laitteiden käyttöön liittyviä 
kokemuksia. Tällaiset rekisterit edistävät 
laitteiden pitkän aikavälin turvallisuuden ja 
suorituskyvyn riippumatonta arviointia.

Or. en
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Perustelu

Kyseisten rekisterien kehittämistä on koordinoitava ja yhdenmukaistettava, jotta voidaan 
välttää rajallisesti käytettävien tietojen rasittavaa keräämistä ja varmistaa, että rekisterien 
kehittämiseen osoitettuja resursseja käytetään tehokkaasti. Ainoastaan, jos rekisterit 
järjestetään koordinoidusti ja yhdenmukaisesti, niitä voidaan analysoida yhdessä ja niistä 
voidaan saada arvokasta markkinoille saattamisen jälkeistä turvallisuustietoa.

Tarkistus 749
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
86 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksujen taso 
asetetaan avoimesti ja 
kustannusvastaavuuden periaatteiden 
pohjalta. Niiden on tiedotettava maksujen 
rakenteesta ja tasosta komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vähintään kolme kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä.

Tällä asetuksella ei rajoiteta 
jäsenvaltioiden mahdollisuutta periä maksu 
tässä asetuksessa säädetyistä toiminnoista 
sillä edellytyksellä, että maksujen taso 
asetetaan avoimesti ja 
kustannusvastaavuuden periaatteiden 
pohjalta. Niiden on tiedotettava maksujen 
rakenteesta ja tasosta komissiolle ja muille 
jäsenvaltioille vähintään kolme kuukautta 
ennen niiden hyväksymistä. Maksujen 
rakenne ja taso ovat julkisesti saatavilla 
pyynnöstä.

Or. en

Tarkistus 750
Andrés Perelló Rodríguez

Ehdotus asetukseksi
87 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 

Jäsenvaltioiden on annettava säännökset 
tämän asetuksen säännösten rikkomiseen 
sovellettavista seuraamuksista ja 
toteutettava kaikki tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että ne pannaan 
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täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[3 kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

täytäntöön. Seuraamusten on oltava 
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia. 
Seuraamuksen varoittavuus määritetään 
säännösten rikkomisen seurauksena 
saadun hyödyn perusteella.
Jäsenvaltioiden on ilmoitettava näistä 
säännöksistä komissiolle viimeistään 
[3 kuukautta ennen tämän asetuksen 
soveltamispäivää], ja niiden on viipymättä 
ilmoitettava sille myöhemmin tehtävistä 
muutoksista, joilla on vaikutusta näihin 
säännöksiin.

Or. es

Perustelu

Jotta petollisesta toiminnasta annettava varoittava seuraamus olisi tehokas, sen on oltava 
selvästi suurempi kuin se hyöty, jonka valmistaja on saanut säännösten rikkomisen tai 
petoksen seurauksena.

Tarkistus 751
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 4 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 
17 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 
7 kohdassa, 25 artiklan 7 kohdassa, 
29 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklan 
2 kohdassa, 41 artiklan 4 kohdassa, 
42 artiklan 11 kohdassa, 45 artiklan 
5 kohdassa, 51 artiklan 7 kohdassa, 
53 artiklan 3 kohdassa, 74 artiklan 
4 kohdassa ja 81 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettuja delegoituja säädöksiä tässä 
artiklassa säädetyin edellytyksin.

1. Siirretään komissiolle valta antaa 
2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 4 artiklan 
5 kohdassa, 8 artiklan 2 kohdassa, 
17 artiklan 4 kohdassa, 24 artiklan 
7 kohdassa, 25 artiklan 7 kohdassa, 
29 artiklan 2 kohdassa, 40 artiklan 
2 kohdassa, 74 artiklan 4 kohdassa ja 
81 artiklan 6 kohdassa tarkoitettuja 
delegoituja säädöksiä tässä artiklassa 
säädetyin edellytyksin.

Or. fr
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Tarkistus 752
Mairead McGuinness

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

Komission teksti Tarkistus

Komissio pyytää delegoitujen säädösten 
laadinnassa neuvoa 
koordinointiryhmältä. 

Or. en

Tarkistus 753
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Siirretään 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 
4 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 
24 artiklan 7 kohdassa, 25 artiklan 
7 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 
4 kohdassa, 42 artiklan 11 kohdassa, 
45 artiklan 5 kohdassa, 51 artiklan 
7 kohdassa, 53 artiklan 3 kohdassa,
74 artiklan 4 kohdassa ja 81 artiklan 
6 kohdassa tarkoitettu valta antaa 
delegoituja säädöksiä komissiolle 
määräämättömäksi ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

2. Siirretään 2 artiklan 2 ja 3 kohdassa, 
4 artiklan 5 kohdassa, 8 artiklan 
2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 
24 artiklan 7 kohdassa, 25 artiklan 
7 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa, 74 artiklan 
4 kohdassa ja 81 artiklan 6 kohdassa 
tarkoitettu valta antaa delegoituja 
säädöksiä komissiolle määräämättömäksi 
ajaksi tämän asetuksen 
voimaantulopäivästä.

Or. fr

Tarkistus 754
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
89 artikla – 3 kohta
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Komission teksti Tarkistus

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 ja 
3 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 8 
artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 4 kohdassa, 
24 artiklan 7 kohdassa, 25 artiklan 
7 kohdassa, 29 artiklan 2 kohdassa, 
40 artiklan 2 kohdassa, 41 artiklan 
4 kohdassa, 42 artiklan 11 kohdassa, 
45 artiklan 5 kohdassa, 51 artiklan 
7 kohdassa, 53 artiklan 3 kohdassa,
74 artiklan 4 kohdassa ja 81 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi 
milloin tahansa peruuttaa 2 artiklan 2 ja 
3 kohdassa, 4 artiklan 5 kohdassa, 
8 artiklan 2 kohdassa, 17 artiklan 
4 kohdassa, 24 artiklan 7 kohdassa, 
25 artiklan 7 kohdassa, 29 artiklan 
2 kohdassa, 40 artiklan 2 kohdassa, 
74 artiklan 4 kohdassa ja 81 artiklan 
6 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. 
Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa 
päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. 
Päätös tulee voimaan sitä päivää 
seuraavana päivänä, jona se julkaistaan 
Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai 
jonakin myöhempänä, päätöksessä 
mainittuna päivänä. Päätös ei vaikuta jo 
voimassa olevien delegoitujen säädösten 
pätevyyteen.

Or. fr

Tarkistus 755
Gaston Franco

Ehdotus asetukseksi
93 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

Komissio voi 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan hyväksyä tarvittavat 
toimenpiteet sen määrittämiseksi, 
sisältyykö tietty tuote tai tuoteryhmä
’kosmeettisen valmisteen’ määritelmään.”

Komissio voi 32 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitettua sääntelymenettelyä noudattaen 
jäsenvaltion pyynnöstä tai omasta 
aloitteestaan hyväksyä tarvittavat 
toimenpiteet sen määrittämiseksi, 
sisältyykö tietty tuote’ kosmeettisen 
valmisteen’ määritelmään.” Kosmeettisten 
valmisteiden pysyvä komitea ja 
asiaankuuluvat sidosryhmät tarjoavat 
komissiolle tukea, neuvontaa ja 
asiantuntemusta kosmeettisista 
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rajatapauksista.

Or. en

Perustelu

Kosmeettisen rajatuotteen määrittely liittyy kiinteästi tietyn tuotteen tapauskohtaiseen 
arviointiin, sen esittelyyn ja sitä koskeviin väitteisiin. Kulttuuritausta ja kieli ovat tärkeitä 
kosmeettisen tuotteen ja sen kuluttajaväitteiden kansallisessa määrittelyssä, ja ne ovat 
olennaisia kosmeettisen tuotteen määrittelyssä. Kosmeettisten rajatapausten asemaa 
koskevien tietoon perustuvien päätösten tekemiseksi jäsenvaltioiden ja kyseessä olevien alojen 
asiantuntijoiden on neuvottava komissiota.

Tarkistus 756
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Poiketen siitä, mitä direktiiveissä 
90/385/ETY ja 93/42/ETY säädetään, 
tämän asetuksen vaatimukset täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
voidaan nimetä ja ilmoittaa ennen sen 
soveltamispäivää. Tämän asetuksen 
mukaisesti nimetyt ja ilmoitetut ilmoitetut
laitokset voivat soveltaa tässä asetuksessa 
säädettyjä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja myöntää todistuksia 
tämän asetuksen mukaisesti ennen sen 
soveltamispäivää.

4. Poiketen siitä, mitä direktiiveissä 
90/385/ETY ja 93/42/ETY säädetään, 
tämän asetuksen vaatimukset täyttävät 
vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset 
voidaan nimetä ja ilmoittaa ennen sen 
soveltamispäivää. Tämän asetuksen 
mukaisesti nimetyt ja ilmoitetut laitokset 
voivat soveltaa tässä asetuksessa säädettyjä 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä ja myöntää todistuksia 
tämän asetuksen mukaisesti ennen sen 
soveltamispäivää, jos voidaan varmistaa, 
että merkitykselliset delegoidut säädökset 
ja täytäntöönpanosäädökset on toteutettu.

Or. de

Tarkistus 757
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
94 artikla – 7 kohta
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Komission teksti Tarkistus

7. Laitteita, jotka kuuluvat tämän 
asetuksen soveltamisalaan 1 artiklan 
2 kohdan e alakohdan mukaisesti ja jotka 
on laillisesti saatettu markkinoille tai otettu 
käyttöön jäsenvaltioissa ennen tämän 
asetuksen soveltamista voimassa olleiden 
sääntöjen mukaisesti, voidaan edelleen 
saattaa markkinoille ja ottaa käyttöön 
kyseisissä jäsenvaltioissa.

7. Tämän asetuksen soveltamisalaan 
kuuluvilta luokan IIb ja luokan III 
laitteilta, jotka on saatettu laillisesti 
markkinoille tai otettu käyttöön ennen 
tämän asetuksen voimaantuloa 
jäsenvaltioissa voimassa olleiden 
sääntöjen mukaisesti ja jotka ovat jo 
markkinoilla, edellytetään 41 artiklassa 
tarkoitettua lupaa. Tämän asetuksen 
voimaantulopäivää seuraavan kuuden 
kuukauden siirtymäajan aikana 
valmistajan tai laitteiden markkinoille 
saattamisesta vastuussa olevan tahon on 
raportoitava keskitetylle tai hajautetulle 
lupaelimelle – soveltuvin osin – luokan 
IIb ja luokan III lääkinnällisistä laitteista, 
jotka ne ovat saattaneet markkinoille, 
sekä vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn tuloksista, jotta niitä 
voidaan edelleen pitää kaupan tämän 
asetuksen voimaantulopäivää seuraavan 
viiden vuoden ajan. Kun kyseinen kausi 
päättyy, niitä ei saa enää saattaa 
markkinoille, ellei lupaa ole sillä välin 
myönnetty tai ellei luvan myöntämisestä 
ole jätetty hakemusta.
Kaikkia muita tämän asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvia laitteita, jotka 
on laillisesti saatettu markkinoille tai otettu 
käyttöön jäsenvaltioissa ennen tämän 
asetuksen soveltamista voimassa olleiden 
sääntöjen mukaisesti ja jotka ovat jo 
markkinoilla, voidaan edelleen saattaa 
markkinoille ja ottaa käyttöön kyseisissä 
jäsenvaltioissa.

Or. en

Perustelu

Suuririskisiä lääkinnällisiä laitteita on tähän asti voitu saattaa markkinoille pelkästään 
valmistajan tilaaman ja ilmoitetun laitoksen tekemän vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn perusteella, mikä on johtanut joissakin tapauksissa terveyskatastrofeihin. 
Kun tämä asetus tulee voimaan, kyseisille laitteille ei pitäisi olla erilaisia vaatimuksia sen 
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perusteella, milloin ne ovat tulleet markkinoille.

Tarkistus 758
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
97 artikla – 3 kohta – 1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) asetuksen 25 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 
45 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 
[18 kuukauden kuluttua 2 kohdassa 
tarkoitetusta soveltamispäivästä];

(a) asetuksen 25 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 
45 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 
[18 kuukauden kuluttua 2 kohdassa 
tarkoitetusta soveltamispäivästä]
edellyttäen, että asiaankuuluva sähköinen 
järjestelmä on validoitu ja että se on 
käytössä;

Or. en

Perustelu

Tietojen syöttämistä sähköiseen järjestelmään koskeva velvoite voidaan täyttää vain, jos 
järjestelmät (laitteiden ja talouden toimijoiden sähköinen rekisteröintijärjestelmä / sähköinen 
järjestelmä ilmoitettujen laitosten antamia todistuksia koskevien tietojen kokoamista ja 
käsittelyä varten) ovat valmiita ja käytössä ajoissa.

Tarkistus 759
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

(c) vähennetään jäljelle jääviä riskejä 
mahdollisimman tehokkaasti toteuttamalla 
asianmukaiset suojatoimenpiteet, mukaan 
lukien hälytykset; ja

(c) vähennetään jäljelle jääviä riskejä 
mahdollisimman tehokkaasti toteuttamalla 
asianmukaiset suojatoimenpiteet, mukaan 
lukien hälytykset; siksi olisi otettava 
huomioon ihmisille merkityksellisiin 
malleihin, myrkyllisyydelle altistumista 
koskeviin reitteihin, haitallisiin 
ulostuloreitteihin ja tutkimusnäyttöihin 
perustuvaan toksikologiaan perustuvassa 
vaara- ja riskinarvioinnissa kehitetyt 
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uusimmat työkalut ja käsitteet; ja

Or. en

Perustelu

– Kuten Euroopan komission tiedekomiteoiden lokakuussa 2012 laaditussa 
keskusteluasiakirjassa ”Addressing the new challenges for Risk Assessment” todetaan: 
Pyritään käyttämään yhä enemmän biologisesti merkittäviä häiriöitä koskevia ihmistietoja 
keskeisissä myrkyllisyydelle altistumista koskevissa reiteissä. Lisäksi aiemmin tänä vuonna 
(helmikuussa 2013) laaditussa REACH-yleiskertomuksessa näitä mekanismeja kommentoitiin 
vastaavasti, jotta vaara- ja riskinarvioinnin uusia haasteita voitaisiin käsitellä paremmin.

Tarkistus 760
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – I osa – 2 kohta – d a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(d a) edellä olevat a, b, c ja d alakohdat 
eivät vähennä kliinisen tutkimuksen ja 
markkinoille saattamisen jälkeisen 
kliinisen seurannan tarpeellisuutta 
laitteiden riskien, vaarojen ja 
suorituskyvyn asianmukaisessa 
käsittelyssä.

Or. en

Tarkistus 761
Sirpa Pietikäinen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.1 alakohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(b a) eri valmistajien useammasta kuin 
yhdestä implantoitavasta osasta 
koostuvien laitteiden eri osien väliseen 
fyysiseen yhteensopivuuteen;
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Or. en

Tarkistus 762
Vittorio Prodi

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006(REACH) 59 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006(REACH) 59 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä Euroopan komission 
tieteellisten komiteoiden (SCENIHR, 
SCCS ja SCHER) lokakuussa 2012 
laatimaan keskusteluasiakirjaan 
”Addressing the new challenges for Risk 
Assessment 2012” – ja REACH-
yleiskertomukseen (COM(2013)0049 
lopullinen, helmikuu 2013), joissa 
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molemmissa tunnustettiin, että 
toksikologiassa ollaan siirtymässä 
aiempaa mekanistisempaan, 
reittipohjaiseen ja solu- ja 
tietokonepohjaiseen lähestymistapaan, 
jolla arvioidaan aineen toksista 
toimintatilaa.

Or. en

Tarkistus 763
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006(REACH) 59 artiklassa säädetyn 

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että vaarallisten
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Aineet, jotka ovat 
syöpää aiheuttavia, perimää vaurioittavia
tai lisääntymiselle vaarallisia, aineiden ja 
seosten luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, poistetaan asteittain viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta paitsi, jos turvallisempia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Mikäli 
turvallisempia vaihtoehtoja ei ole, 
lääkinnälliset laitteet merkitään ja 
valmistaja ilmoittaa teknisissä 
asiakirjoissa ja käyttöohjeissa erityiset 
perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
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menettelyn mukaisesti. soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista. Laitteet, joissa on aineita, 
joilla on hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja jotka joutuvat 
kosketukseen potilaiden kehon kanssa ja 
joiden osalta on tieteellistä näyttöä 
todennäköisistä vakavista vaikutuksista 
ihmisten terveyteen ja jotka yksilöidään 
kemikaalien rekisteröintiä, arviointia, 
lupamenettelyjä ja rajoituksia koskevan 
Euroopan parlamentin ja neuvoston 
asetuksen (EY) N:o 1907/2006(REACH) 
59 artiklassa säädetyn menettelyn 
mukaisesti tai joiden tiedetään tai 
oletetaan olevan hormonitoimintaa 
häiritseviä hormonitoimintaa häiritsevien 
aineiden määrittelyperusteista annetun 
komission suosituksen (2013/../EU) 
mukaisesti, poistetaan asteittain viiden 
vuoden kuluessa tämän asetuksen 
voimaantulosta paitsi, jos turvallisempia 
vaihtoehtoja ei ole saatavilla. Mikäli 
turvallisempia vaihtoehtoja ei ole, 
lääkinnälliset laitteet merkitään ja 
valmistaja ilmoittaa teknisissä 
asiakirjoissa ja käyttöohjeissa erityiset 
perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

Or. en

Tarkistus 764
Daciana Octavia Sârbu, Cătălin Sorin Ivan

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että laitteesta 
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mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä 
ja rajoituksia koskevan Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1907/2006(REACH) 59 artiklassa 
säädetyn menettelyn mukaisesti.

mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten 
terveyteen.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa rajoitetaan erityistä huomiota, joka pitäisi kiinnittää REACH-asetuksessa 
määritettyihin hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin. Se on liian ahdas näkökulma. 
Esimerkiksi komission tulevat kriteerit hormonitoimintaa häiritsevistä aineista pitäisi myös 
ottaa huomioon.

Tarkistus 765
Michèle Rivasi, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Christel Schaldemose, Corinne 
Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.4. Laitteet on suunniteltava ja 7.4. Laitteet on suunniteltava ja 
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valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006(REACH) 59 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti.

valmistettava siten, että laitteesta 
mahdollisesti vapautuvien tai vuotavien 
aineiden aiheuttamia riskejä vähennetään 
niin paljon kuin se on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista. Erityistä huomiota 
on kiinnitettävä syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin tai lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin aineiden ja seosten 
luokituksesta, merkinnöistä ja 
pakkaamisesta sekä direktiivien 
67/548/ETY ja 1999/45/EY muuttamisesta 
ja kumoamisesta ja asetuksen (EY) N:o 
1907/2006 muuttamisesta 16 päivänä 
joulukuuta 2008 annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) 
N:o 1272/2008 liitteessä VI olevan 3 osan 
mukaisesti, sekä aineisiin, joilla on 
hormonitoimintaa häiritseviä 
ominaisuuksia ja joiden osalta on 
tieteellistä näyttöä todennäköisistä 
vakavista vaikutuksista ihmisten terveyteen 
ja jotka yksilöidään kemikaalien 
rekisteröintiä, arviointia, lupamenettelyjä ja 
rajoituksia koskevan Euroopan parlamentin 
ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 
1907/2006(REACH) 59 artiklassa säädetyn 
menettelyn mukaisesti, tai joiden tiedetään 
olevan hormonitoimintaa häiritseviä 
hormonitoimintaa häiritsevien aineiden 
määrittelyperusteista annetun komission 
suosituksen (2013/../EU) mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Ei ole asianmukaista yhdistää hormonitoimintaa häiritsevien aineiden määrittelyä REACH-
asetuksen 59 artiklaan, koska se ei ole kattava luettelo kyseisistä aineista. REACH-asetuksen 
mukaisen hormonitoimintaa häiritsevien aineiden määrittelyn, joka on hyvin hidasta (se on 
tehty tähän mennessä vain hyvin harvoille aineille) ja jossa noudatetaan erilaista logiikkaa 
(ehdokasluettelo), pitäisi olla vain yksi vaihtoehto. Komissio on tällä hetkellä laatimassa 
perusteita hormonitoimintaa häiritsevien aineiden määrittelylle, ja tulevassa suosituksessa 
pitäisi olla asianmukainen viite.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Jos laitteet tai niiden osat, jotka on 
tarkoitettu

Laitteet tai niiden osat, jotka on tarkoitettu

Or. en

(AT4AM-työkalu jakaa tämän alakohdan keinotekoisesti moniin osiin (jäljempänä tekstissä 
seuraavien luetelmakohtien vuoksi). Tämä tarkistus on luettava yhdessä samojen laatijoiden 

tämän alakohdan luetelmakohtien (joiden muuttamista ei ehdoteta) jälkeisestä pääosasta 
laatiman tarkistuksen kanssa.)

Perustelu

Tämän alakohdan alkua on muutettava siihen liittyvän tarkistuksen ehdotuksen mukaisesti. 
Kyseisessä tarkistuksessa siirrytään tiettyjen syöpää aiheuttavien, perimää vaurioittavien ja 
lisääntymiselle vaarallisten ftalaattien merkinnästä niiden ja hormonitoimintaa häiritsevien 
aineiden kieltoon paitsi, jos vaihtoehtoja ei ole saatavilla.

Tarkistus 767
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, jotka luokitellaan 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä 
VI olevan osan 3 mukaisesti kategoriaan 
1A tai 1B kuuluviin syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin, kyseiset laitteet on 
merkittävä – joko itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
ftalaatteja sisältäviksi laitteiksi. Jos 
tällaisten laitteiden suunniteltuihin 
käyttötarkoituksiin sisältyy lasten tai 

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin 
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, kyseiset aineet on 
merkittävä – joko itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
ftalaatteja sisältäviksi laitteiksi, ja ne 
poistetaan asteittain viiden vuoden 
kuluessa tämän asetuksen voimaantulosta 
paitsi, jos turvallisempia vaihtoehtoja ei 
ole saatavilla. Mikäli turvallisempia 
vaihtoehtoja ei ole, lääkinnälliset laitteet 
merkitään ja valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
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raskaana olevien tai imettävien naisten 
hoitaminen, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

erityiset perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 
soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista. Jos tällaisten laitteiden 
suunniteltuihin käyttötarkoituksiin 
sisältyy lasten tai raskaana olevien tai 
imettävien naisten hoitaminen, ftalaatit 
kielletään 1 päivästä tammikuuta 2017 
alkaen.

Or. en

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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.4 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

sisältävät vähintään 0,1 painoprosentin
pitoisuutena pehmitetyn materiaalin 
massasta ftalaatteja, jotka luokitellaan 
asetuksen (EY) N:o 1272/2008 liitteessä VI 
olevan osan 3 mukaisesti kategoriaan 1A 
tai 1B kuuluviin syöpää aiheuttaviin, 
perimää vaurioittaviin ja lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin, kyseiset laitteet on 
merkittävä – joko itse laitteeseen ja/tai 
kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
ftalaatteja sisältäviksi laitteiksi. Jos 
tällaisten laitteiden suunniteltuihin 
käyttötarkoituksiin sisältyy lasten tai 
raskaana olevien tai imettävien naisten 
hoitaminen, valmistajan on ilmoitettava 
teknisissä asiakirjoissa ja käyttöohjeissa 
erityiset perustelut näiden aineiden käytölle 
etenkin tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilasryhmien osalta sekä 

eivät saa sisältää yli 0,1 painoprosenttia 
yhtenäisen massan pitoisuutena aineita, 
jotka luokitellaan asetuksen (EY) N:o 
1272/2008 liitteessä VI olevan osan 3 
mukaisesti kategoriaan 1A tai 1B kuuluviin 
syöpää aiheuttaviin, perimää vaurioittaviin 
ja lisääntymiselle vaarallisiin aineisiin, tai 
aineita, jotka on määritetty 
hormonitoimintaa häiritseviksi 
ensimmäisen alakohdan mukaan, ellei 
valmistaja osoita, että ei ole olemassa 
soveltuvia turvallisempia aineita tai 
laitteita ilman näitä aineita.
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soveltuvin osin asianmukaisista 
varotoimista.

Jos valmistaja pystyy osoittamaan, että ei 
ole soveltuvia turvallisempia aineita tai 
laitteita ilman näitä aineita, kyseiset 
laitteet on merkittävä – joko itse laitteeseen 
ja/tai kunkin yksikön pakkaukseen tai 
soveltuvilta osin myyntipakkaukseen –
laitteiksi, jotka sisältävät aineita, jotka 
luokitellaan kategoriaan 1A tai 1B 
kuuluviin syöpää aiheuttaviin, perimää 
vaurioittaviin ja lisääntymiselle 
vaarallisiin aineisiin tai 
hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin. 
Valmistajan on ilmoitettava teknisissä 
asiakirjoissa ja käyttöohjeissa erityiset 
perustelut näiden aineiden käytölle etenkin 
tässä kohdassa lueteltujen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
noudattamiseksi, tiedot jäännösriskeistä 
kyseisten potilaiden osalta sekä soveltuvin 
osin asianmukaisista varotoimista.

Or. en

(Liittyy samojen laatijoiden tämän alakohdan kahdeksan ensimmäisen sanan tarkistukseen 
(AT4AM-työkalusta johtuva poikkeama).)

Perustelu

CMR-aineet on kielletty kosmeettisissa valmisteissa ja CMR-ftalaatit on kielletty leluissa. 
Vastaavia rajoituksia pitäisi soveltaa lääkinnällisiin laitteisiin, jos altistus on selkeää, paitsi, 
jos ei ole olemassa turvallisempia vaihtoehtoja. Samaa pitäisi soveltaa tunnettuihin 
hormonitoimintaa häiritseviin aineisiin. Jos vaihtoehtoja ei ole, valmistajien pitäisi merkitä 
laitteet ja antaa erityiset perustelut laitteita koskevien turvallisuussäännösten 
noudattamisesta kaikkien potilaiden, ei vain tiettyjen riskiryhmien osalta.

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

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 7 kohta – 7.6 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

7.6. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käytettyjen 
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin 
liittyvät riskit minimoidaan. Erityistä 
huolellisuutta on noudatettava, jos laitteet 
sisältävät nanomateriaalia tai koostuvat 
nanomateriaalista, joka voi vapautua 
potilaan tai käyttäjän kehoon.

7.6. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että käytettyjen 
hiukkasten kokoon ja ominaisuuksiin 
liittyvät riskit minimoidaan. Erityistä 
huolellisuutta on noudatettava, jos laitteet 
sisältävät nanomateriaalia tai koostuvat 
nanomateriaalista, joka voi vapautua 
potilaan tai käyttäjän kehoon. Valmistajan 
on toimitettava teknisissä asiakirjoissa 
erityiset todisteet siitä, että 
nanomateriaalien käytössä noudatetaan 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia. On osoitettava, 
että erityiset todisteet vastaavat 
nanomateriaalin erityisominaisuuksia. 
Valmistajan on myös annettava 
käyttöohjeissa tietoa potilaiden 
jäännösriskeistä ja soveltuvin osin 
asianmukaisista varotoimenpiteistä.

Or. en

Perustelu

Kun nanomateriaaleja käytetään lääkinnällisissä laitteissa, valmistajien on annettava 
kyseisestä nanomateriaalista erityisiä todisteita siitä, että sen käytössä noudatetaan yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia. Todisteissa on selkeästi käsiteltävä nanomateriaalin 
erityisluonnetta. Sillä helpotettaisiin säännössä 19 ja johdanto-osan 13 kappaleessa 
tarkoitettujen ankarimpien vaatimustenmukaisuusarviointien soveltamista.

Tarkistus 770
Michèle Rivasi, Corinne Lepage

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 8 kohta – 8.7 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

8.7 a. Lääkinnällisten laitteiden 
valmistajien on tiedotettava niiden 
käyttäjille desinfiointitasosta, jolla 
voidaan taata potilasturvallisuus ja 
kaikista saatavilla olevista menetelmistä, 
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jolla tämä taso voidaan saavuttaa. 
Valmistajat on velvoitettava testaamaan 
laitteensa asianmukaisuus kaikilla 
menetelmillä, joilla voidaan taata 
potilasturvallisuus, ja niiden on 
perusteltava mahdollinen 
kieltäytymisensä kyseisestä ratkaisusta 
joko osoittamalla tehokkuuden puute tai 
osoittamalla, että kyseinen ratkaisu 
aiheuttaa vaurioita, jotka voivat vaikuttaa 
niiden lääkinnällisen laitteen 
käyttökelpoisuuteen huomattavasti 
erilaisissa suhteissa kuin valmistajan 
suosittelemat muut ratkaisut.

Or. xm

Perustelu

Valmistajat suosittelevat joskus käytäntöjä, menetelmiä ja ratkaisuja välittämättä niiden 
todellisesta tehokkuudesta tai niiden saatavuudesta kyseisillä markkinoilla. Valmistajat 
näyttävät toisinaan suosivan omaa suositustaan, joka ei liity potilasturvallisuuteen vaan 
liiketoiminnallisiin etuihin.

Tarkistus 771
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet sekä laitteet, jotka koostuvat 
nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista aineista tai 
tällaisten aineiden yhdistelmistä

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet

Or. de

Tarkistus 772
Dagmar Roth-Behrendt
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet sekä laitteet, jotka koostuvat 
nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista aineista tai 
tällaisten aineiden yhdistelmistä

9. Lääkkeenä pidettävää ainetta sisältävät 
laitteet

Or. en

Tarkistus 773
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 774
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 

Poistetaan.
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annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Or. en

Perustelu

Näiden laitteiden turvallisuus taataan noudattamalla tunnustettuja yhdenmukaistettuja 
standardeja tai yhteisiä teknisiä eritelmiä. Siksi analyyttisten farmakotoksikologisten ja 
kliinisten standardien ja käytäntöjen noudattamisen edellyttäminen lääkkeiden testauksen 
osalta (direktiivin 2001/83/EY liite I) ei tuo lisätietoa potilasturvallisuuden kannalta.

Tarkistus 775
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.

Or. de

Tarkistus 776
Dagmar Roth-Behrendt

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 777
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvien laitteiden on 
oltava direktiivin 2001/83/EY liitteessä I 
säädettyjen asiaa koskevia vaatimuksia 
vastaavien vaatimusten mukaisia.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Viittaus direktiivin 2011/83/EY liitteeseen I on epäasianmukainen, koska lääkkeet eroavat 
määritelmänsä mukaisesti laitteiden toimintamekanismista. Viittaaminen direktiivin 
2001/83/EY liitteeseen I sellaisten tuotteiden osalta, jotka eivät ole lääketuotteita, on 
tieteellisesti ja teknisesti epäasianmukaista ja johtaisi epäasianmukaiseen arviointiin.

Tarkistus 778
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 9 kohta – 9.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

9.2. Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä imeytyvistä tai hajoavista
aineista tai tällaisten aineiden yhdistelmistä 
koostuvien laitteiden on oltava direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I säädettyjen asiaa 
koskevia vaatimuksia vastaavien 
vaatimusten mukaisia.

9.2. Aineista, joiden ihmisen elimistössä 
tapahtuvalla imeytymisellä ja 
hajoamisella pyritään saavuttamaan 
toivottu vaikutus, ja nautittaviksi, 
hengitettäviksi taikka peräsuolen tai 
emättimen kautta annettaviksi tarkoitetuista 
aineista tai tällaisten aineiden yhdistelmistä 
koostuvien laitteiden on oltava direktiivin 
2001/83/EY liitteessä I säädettyjen asiaa 
koskevia vaatimuksia vastaavien 
vaatimusten mukaisia.

Or. de

Perustelu

Jos tuotteen elimistössä tapahtuvalla imeytymisellä ja hajoamisella ei pyritä tiettyyn 
lääketieteelliseen vaikutukseen, tutkimussuunnitelmat ja tutkimukset ihmisille tarkoitetuista 
lääkkeistä direktiivin 2001/83/EY mukaan eivät ole mahdollisia.

Tarkistus 779
Dan Jørgensen

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 10 kohta – 10.2 alakohta – a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(2 a) Muita kuin eläimiä sisältäviä 
menetelmiä olisi edistettävä. Eläinten 
käyttöä olisi vähennettävä minimiin ja 
selkärankaisilla eläimillä tehtäviin 
kokeisiin olisi turvauduttava vain 
viimeisenä keinona. Direktiivin 
2010/63/EU mukaisesti on pyrittävä 
selkärankaisilla tehtävien eläinkokeiden
korvaamiseen, vähentämiseen tai 
parantamiseen. Siksi kehotamme 
komissiota määrittelemään säännöt, 
joiden avulla voidaan välttää testien 
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päällekkäisyyttä ja selkärankaisilla 
tehtävien kokeiden ja tutkimusten 
päällekkäisyys kielletään. 

Or. en

Perustelu

In line with the requirement in the Protocol on the Protection and Welfare of Animals as it 
has been implemented in Article 13 of the Treaty of the Functioning of the European Union, 
that the Community and the Member States pay full regard to the welfare requirements of 
animals in formulating and implementing policies, it should be included that animal testing is 
kept to an absolute minimum and carried outIn line with the requirement in the Protocol on 
the Protection and Welfare of Animals as it has been implemented in Article 13 of the Treaty 
of the Functioning of the European Union, that the Community and the Member States pay 
full regard to the welfare requirements of animals in formulating and implementing policies, 
it should be included that animal testing is kept to an absolute minimum and carried out only 
as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the EU 
only as a last resort, and that the use of alternatives is promoted. This is also in line with the 
requirements under REACH, plant protection products and the biocides legislations of the 
EU.

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

Tarkistus 780
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Liite 1 – II osa – 11 kohta – 11.1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

11.1 a. Liitosjärjestelmän hyväksynnän on 
oltava yhtenäinen, jotta kyseisten 
laitteiden suunniteltu suorituskyky ei 
vaarantuisi. Liitosjärjestelmien puuttuva 
hyväksyntä ei takaa käyttötarkoitusta 
vaan rajoittaa sitä, eikä se takaa potilaan 
oikeuksia.

Or. it

Tarkistus 781
Thomas Ulmer
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Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 11 kohta – 11.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11.7. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että potilaan, käyttäjän 
tai muun henkilön on yksinkertaista 
hävittää turvallisesti laite ja/tai mahdolliset 
jäteaineet.

11.7. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että potilaan, käyttäjän 
tai muun henkilön on yksinkertaista 
hävittää turvallisesti laite, sen kanssa 
käytetyt aineet ja/tai mahdolliset jäteaineet 
ja laite korvataan korkeamman 
turvallisuustason laitteella aina, kun se 
on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. 
Tässä yhteydessä kyse on myös 
kemiallisen ja ydinmateriaalin 
kuormittuessa syntyvien vaarojen 
vähentämisestä potilaille ja käyttäjille.

Or. de

Tarkistus 782
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 11 kohta – 11.7 alakohta

Komission teksti Tarkistus

11.7. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että potilaan, käyttäjän 
tai muun henkilön on yksinkertaista 
hävittää turvallisesti laite ja/tai mahdolliset 
jäteaineet.

11.7. Laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että potilaan, käyttäjän 
tai muun henkilön on yksinkertaista 
hävittää turvallisesti laite ja aineet, joille 
laite on altistunut ja/tai mahdolliset 
jäteaineet, ja mikäli mahdollista ja 
asianmukaista, korvata laitteiden ja 
menetelmien käyttö paremmilla 
turvallisuusominaisuuksilla ja -piirteillä, 
jotta potilaiden, käyttäjien ja muiden 
henkilöiden altistumista mahdollisille 
haitallisille aineille, kuten kemikaaleille 
tai ydinmateriaalille, voidaan vähentää 
mahdollisimman paljon.

Or. en
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Tarkistus 783
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 13 kohta – 13.1 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Laitteet on suunniteltava, valmistettava
ja pakattava siten, että vähennetään siinä 
määrin kuin on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista potilaiden, käyttäjien 
ja muiden henkilöiden altistumista 
säteilylle suunnitellun käyttötarkoituksen 
mukaisesti, rajoittamatta kuitenkaan 
asianmukaisten ilmoitettujen altistustasojen 
soveltamista terapeuttisiin ja diagnostisiin 
käyttötarkoituksiin.

(a) Laitteet on suunniteltava, valmistettava 
ja pakattava siten, että vähennetään siinä 
määrin kuin on mahdollista ja 
tarkoituksenmukaista potilaiden, käyttäjien 
ja muiden henkilöiden altistumista 
säteilylle suunnitellun käyttötarkoituksen 
mukaisesti, ja mahdollisuuksien mukaan 
sovellukset korvataan korkeamman 
turvallisuustason sovelluksilla
rajoittamatta kuitenkaan asianmukaisten 
ilmoitettujen altistustasojen soveltamista 
terapeuttisiin ja diagnostisiin 
käyttötarkoituksiin.

Or. de

Tarkistus 784
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 13 kohta – 13.3 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että vähennetään siinä määrin kuin 
on mahdollista ja tarkoituksenmukaista 
potilaiden, käyttäjien ja muiden 
henkilöiden altistumista tahattomalle 
säteilylle, häiriö- tai hajasäteilylle.

Laitteet on suunniteltava ja valmistettava 
siten, että vähennetään siinä määrin kuin 
on mahdollista ja tarkoituksenmukaista 
potilaiden, käyttäjien ja muiden 
henkilöiden altistumista tahattomalle 
säteilylle, häiriö- tai hajasäteilylle, ja aina 
kun mahdollista, on valittava menetelmiä, 
jotka vähentävät potilaiden, käyttäjien ja 
muiden mahdollisesti asianosaisten 
henkilöiden säteilyannosta.

Or. de
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Tarkistus 785
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 13 kohta – 13.4 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Ionisoivaa säteilyä lähettämään 
tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että mahdollisuuksien 
mukaan varmistetaan se, että lähetetyn 
säteilyn määrää, geometriaa ja 
energiajakaumaa (tai laatua) voidaan 
säädellä ja valvoa suunnitellun käyttötavan 
mukaisesti.

(a) Ionisoivaa säteilyä lähettämään 
tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että mahdollisuuksien 
mukaan varmistetaan se, että lähetetyn 
säteilyn määrää, geometriaa ja 
energiajakaumaa (tai laatua) voidaan 
säädellä ja valvoa suunnitellun käyttötavan 
mukaisesti ja jos mahdollista, on 
käytettävä laitteita, jotka voivat aina 
valvoa lähetettyä säteilyä hoidon aikana 
ja sen jälkeen.

Or. de

Tarkistus 786
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – II osa – 16 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

16. Mekaanisilta riskeiltä ja 
lämpöriskeiltä suojaaminen

16. Suojaaminen sellaisten laitteiden 
aiheuttamilta riskeiltä, jotka valmistajat 
tarkoittivat itse suoritettavaa kokeilua 
varten

Or. de

Tarkistus 787
Jolanta Emilia Hibner, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.1 kohta – 1 kohta – a a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

(a a) Tuotteen nimi ei voi viitata 
lääkkeeseen, biosidiin, kosmeettiseen 
valmisteeseen eikä lisäravinteeseen.

Or. pl

Perustelu

Markkinoilla on useita esimerkkejä siitä, että lääkinnällisillä laitteilla ja lääkkeellä on sama 
nimi tai nimessä on suurin osa lääkkeen nimestä. Desinfiointiaineiden ja lääkkeiden sekä 
biosidien nimet ovat erittäin usein samanlaisia. Lääkinnällisiä laitteita koskevissa 
säännöksissä asiasta ei ole säädetty asianmukaisesti. Kysymys on eriteltävä tarkemmin myös 
tuotteiden käyttöturvallisuuden ja käyttäjien harhaanjohtamisen ehkäisemisen vuoksi.

Tarkistus 788
Gilles Pargneaux

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Merkinnät on tehtävä ihmisen 
luettavassa muodossa, mutta niitä voidaan 
täydentää koneluettavalla muodolla, kuten 
radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

(d) Merkinnät on tehtävä ihmisen 
luettavassa muodossa, ja niitä on 
täydennettävä koneluettavalla muodolla, 
kuten radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

Or. fr

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden merkintöjen on oltava sekä ihmisen että koneen luettavassa 
muodossa, jotta yksilöllisen tunnisteen rekisteröinti olisi helpompaa.

Tarkistus 789
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Merkinnät on tehtävä ihmisen (d) Merkinnät on tehtävä ihmisen 
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luettavassa muodossa, mutta niitä voidaan 
täydentää koneluettavalla muodolla, kuten 
radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

luettavassa muodossa, ja niitä on 
täydennettävä koneluettavalla muodolla, 
kuten radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden merkintöjen olisi oltava molemmissa muodoissa, sekä ihmisen että 
koneen luettavissa muodoissa, koska koneluettavassa muodossa merkinnän skannaaminen ja 
yksilöllisen tunnisteen rekisteröinti on useimmissa tapauksissa nopeampaa ja tarkempaa.

Tarkistus 790
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.1 alakohta – 1 alakohta – d alakohta

Komission teksti Tarkistus

(d) Merkinnät on tehtävä ihmisen 
luettavassa muodossa, mutta niitä voidaan 
täydentää koneluettavalla muodolla, kuten 
radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

(d) Merkinnät on tehtävä ihmisen 
luettavassa muodossa, ja niitä on 
täydennettävä koneluettavalla muodolla, 
kuten radiotaajuustunnistuksella (RFID) tai 
viivakoodeilla.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten laitteiden merkinnöissä on oltava sekä ihmisen että koneen luettava muoto tai 
yksilöllisen tunnisteen rekisteröinti voi olla vaikeaa.

Tarkistus 791
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.2 alakohta – a a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(a a) Maininta ”Tämä tuote on 
lääkinnällinen laite”.
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Or. en

Tarkistus 792
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.3 alakohta – l alakohta

Komission teksti Tarkistus

(l) Jos laitteessa on merkintä siitä, että laite 
on kertakäyttöinen, tiedot valmistajan 
tiedossa olevista tunnetuista 
ominaispiirteistä ja teknisistä tekijöistä, 
jotka saattavat aiheuttaa riskin, jos laitetta 
käytetään uudelleen. Jos käyttöohjeita ei 
19.1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tarvita, tietojen on oltava käyttäjän 
saatavilla pyynnöstä.

(l) Jos laitteessa on merkintä siitä, että laite 
on kertakäyttöinen, tiedot valmistajan 
tiedossa olevista tunnetuista 
ominaispiirteistä ja teknisistä tekijöistä, 
jotka saattavat aiheuttaa riskin, jos laitetta 
käytetään uudelleen. Jos laite sisältyy 
kertakäyttöisten laitteiden luetteloon 
15 artiklan 4 kohdan nojalla, tiedot siitä, 
että laitetta ei missään olosuhteissa saa 
käyttää uudelleen. Jos käyttöohjeita ei 
19.1 kohdan c alakohdan mukaisesti 
tarvita, tietojen on oltava käyttäjän 
saatavilla pyynnöstä.

Or. cs

Tarkistus 793
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite I – III osa – 19 kohta – 19.3 alakohta – q alakohta

Komission teksti Tarkistus

(q) Muille kuin ammattikäyttäjille 
tarkoitettujen laitteiden osalta olosuhteet, 
joissa käyttäjän tulee kääntyä 
terveydenhuollon ammattilaisen puoleen.

(q) Muille kuin ammattikäyttäjille 
tarkoitettujen laitteiden osalta olosuhteet, 
joissa käyttäjän tulee kääntyä 
terveydenhuollon ammattilaisen puoleen. 
Potilaille tarkoitetuissa käyttöohjeissa 
olevat tiedot on tarkistettava 
potilasjärjestöjen avulla, jotta voidaan 
varmistaa, että ne todella vastaavat 
potilaiden tarpeita ja että ne ovat 
ymmärrettäviä ja helppokäyttöisiä.
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Or. en

Tarkistus 794
Milan Cabrnoch

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 2 alakohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

(b) luettelo kielivaihtoehdoista 
jäsenvaltioissa, joissa laitetta on tarkoitus 
pitää kaupan.

(b) linkki niiden jäsenvaltioiden 
luetteloon, joissa laitetta on pidetty kaupan.

Or. cs

Tarkistus 795
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen on sisällettävä tiivistelmä Asiakirjojen on sisällettävä kaikki 
saatavilla olevat tiedot

Or. de

Perustelu

Koska terveydenhuoltoalan ammattilaiset ovat lääkinnällisten laitteiden ensisijaisia käyttäjiä 
ja koska lääkäreillä on velvollisuus varmistaa potilaiden turvallisuus, on kaikkien 
valmistajilta saatujen teknisten ja kliinisten tietojen oltava terveydenhuoltoalan 
ammattilaisten saatavilla, jotta he voivat valita sopivimmat laitteet potilaitaan varten ja antaa 
heille niistä tarvittavaa tietoa.

Tarkistus 796
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 1 kohta – 5 alakohta – 1 alakohta – johdantokappale
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Komission teksti Tarkistus

Asiakirjojen on sisällettävä tiivistelmä Asiakirjojen on sisällettävä kaikki 
saatavilla olevat tiedot

Or. en

Tarkistus 797
Roberta Angelilli, Paolo Bartolozzi

Ehdotus asetukseksi
Liite 2 – 1 kappale – 6 kohta – 6.2 alakohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

(e) Jos laite on liitettävä yhteen tai useaan 
muuhun laitteeseen, jotta se toimisi 
käyttötarkoituksensa mukaisesti, esitetään 
kuvaus tästä yhdistelmästä sekä näyttö 
siitä, että laite täyttää yleiset turvallisuus-
ja suorituskykyvaatimukset ollessaan 
liitettynä johonkin näistä laitteista, ottaen 
huomion valmistajan ilmoittamat 
ominaisuudet.

(e) Jos laite on liitettävä yhteen tai useaan 
muuhun laitteeseen liitosjärjestelmän
avulla, jotta se toimisi käyttötarkoituksensa 
mukaisesti, esitetään kuvaus tästä 
yhdistelmästä sekä näyttö siitä, että laite 
täyttää yleiset turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimukset ollessaan 
liitettynä johonkin näistä laitteista, ottaen 
huomion valmistajan ilmoittamat 
ominaisuudet. Tällainen liitosyhdistelmä 
olisi hyväksyttävä käyttötarkoituksen ja 
potilaan hoidon takaamiseksi.

Or. it

Tarkistus 798
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite IV – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” 
seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä:

1. CE-merkintä koostuu kirjaimista ”CE” 
ja lisäyksestä ”lääkinnällinen laite” 
seuraavalla tavalla graafisesti esitettyinä:

Or. de
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Tarkistus 799
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOTKA 
ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 
TÄYTETTÄVÄ

VAATIMUKSET, JOTKA 
ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 
TÄYTETTÄVÄ

Or. de

Perustelu

Jotta kaikissa jäsenvaltioissa voidaan ilmoitettujen laitosten osalta soveltaa yhdenmukaisia 
vaatimuksia ja varmistaa oikeudenmukaiset ja samanlaiset edellytykset, on parempi puhua 
ilmoitettujen laitosten yhteydessä ”vähimmäisvaatimusten” sijaan ”vaatimuksista”. Lisäksi 
tämä terminologia vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksessä nro. 768/2008/EY 
ilmoitetuista laitoksista käytettyä terminologiaa.

Tarkistus 800
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – otsikko 1

Komission teksti Tarkistus

VÄHIMMÄISVAATIMUKSET, JOTKA 
ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 
TÄYTETTÄVÄ

VAATIMUKSET, JOTKA 
ILMOITETTUJEN LAITOSTEN ON 
TÄYTETTÄVÄ

Or. en

Tarkistus 801
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.1 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

1.2.1. Ilmoitetun laitoksen on oltava 
kolmas taho, joka on riippumaton sen 
tuotteen valmistajasta, jonka 
vaatimustenmukaisuutta se arvioi. 
Ilmoitetun laitoksen on oltava riippumaton 
myös kaikista muista talouden toimijoista, 
joilla on tuotteeseen liittyviä intressejä, 
sekä kaikista valmistajan kilpailijoista.

1.2.1. Ilmoitetun laitoksen, myös sen 
henkilöstön, on oltava kolmas taho, joka 
on riippumaton sen tuotteen valmistajasta, 
jonka vaatimustenmukaisuutta se arvioi. 
Ilmoitetun laitoksen on oltava riippumaton 
myös kaikista muista talouden toimijoista, 
joilla on tuotteeseen liittyviä intressejä, 
sekä kaikista valmistajan kilpailijoista. 
Tämä ei sulje pois edellä mainittujen 
talouden toimijoiden tai kilpailijoiden 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia.

Or. en

Perustelu

Selvennetään, että tätä vaatimusta sovelletaan myös ilmoitettujen laitosten henkilöstöön. 
Selvennetään, että ilmoitettu laitos voi tehdä vaatimustenmukaisuuden arviointeja erilaisia tai 
vastaavia tuotteita valmistaville eri talouden toimijoille.

Tarkistus 802
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.2 alakohta – 1.2.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.2.4. Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän 
johdon ja arviointihenkilöstön 
puolueettomuus on taattava. Ilmoitetun 
laitoksen ylimmän johdon ja 
arviointihenkilöstön palkkauksen taso ei 
saa riippua arvioinnin tuloksista.

1.2.4. Ilmoitetun laitoksen, sen ylimmän 
johdon, arviointihenkilöstön ja 
alihankkijoiden puolueettomuus on 
taattava. Ilmoitetun laitoksen ylimmän 
johdon, arviointihenkilöstön ja 
alihankkijoiden palkkauksen taso ei saa 
riippua arvioinnin tuloksista.

Or. en

Perustelu

Jos ilmoitettu laitos käyttää toimissaan ulkopuolisia neuvonantajia, näihin on sovellettava 
samoja vaatimuksia kuin ilmoitetun laitoksen henkilöstöön.
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Tarkistus 803
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
käytössään sen vaatimustenmukaisuuden 
arviointitoimien ja muiden siihen liittyvien 
toimien suorittamisen edellyttämä rahoitus. 
Sen on dokumentoitava taloudelliset 
valmiutensa ja kestävä taloudellinen 
kannattavuutensa ja esitettävä niistä 
näyttöä, ottaen huomioon 
käynnistysvaiheen erityisolosuhteet.

Ilmoitetulla laitoksella, myös sen 
tytäryhtiöillä, on oltava käytössään sen 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimien 
ja muiden siihen liittyvien toimien 
suorittamisen edellyttämä rahoitus. Sen on 
dokumentoitava taloudelliset valmiutensa 
ja kestävä taloudellinen kannattavuutensa 
ja esitettävä niistä näyttöä, ottaen 
huomioon käynnistysvaiheen 
erityisolosuhteet.

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman korkean turvallisuustason takaamiseksi kaikkiin ilmoitetun laitoksen 
tytäryhtiöihin on sovellettava samoja vaatimuksia kuin itse ilmoitettuun laitokseen.

Tarkistus 804
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö on näistä tietoinen ja että sen 
arviointi- ja päätöstentekohenkilöstö tuntee 
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön, 
ohjeet ja parhaita toimintatapoja koskevat 
asiakirjat, jotka on hyväksytty tämän 
asetuksen puitteissa.

1.6.1. Ilmoitetun laitoksen on osallistuttava 
asiaa koskevaan standardointiin ja 
ilmoitettujen laitosten koordinointiryhmän 
toimintaan tai varmistettava, että sen 
henkilöstö, myös alihankkijat, on näistä 
tietoinen ja koulutettu niihin ja että sen 
arviointi- ja päätöstentekohenkilöstö tuntee 
kaiken asiaa koskevan lainsäädännön, 
ohjeet ja parhaita toimintatapoja koskevat 
asiakirjat, jotka on hyväksytty tämän 
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asetuksen puitteissa.

Or. en

Perustelu

Alihankkijoihin on sovellettava samoja korkeita standardeja kuin ilmoitettujen laitosten 
arviointihenkilöstöön.

Tarkistus 805
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 1 kohta – 1.6 alakohta – 1.6.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

1.6.2. Ilmoitetun laitoksen on 
noudatettava ilmoitetuista laitoksista 
vastaavien kansallisten viranomaisten 
hyväksymiä käytännesääntöjä, joissa 
käsitellään muun muassa ilmoitettujen 
laitosten eettisiä liiketoimintakäytäntöjä 
lääkinnällisten laitteiden alalla. 
Käytännesäännöissä on vahvistettava 
menettely, jolla seurataan 
käytännesääntöjen täytäntöönpanoa 
ilmoitetuissa laitoksissa ja todennetaan se.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 806
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

2.2. Ilmoitetun laitoksen 
laadunhallintajärjestelmässä on käsiteltävä 
vähintään seuraavia näkökohtia:

2.2. Ilmoitetun laitoksen ja sen 
alihankkijoiden 
laadunhallintajärjestelmässä on käsiteltävä 
vähintään seuraavia näkökohtia:

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman korkean turvallisuustason takaamiseksi tätä vaatimusta pitäisi soveltaa 
myös ilmoitettujen laitosten alihankkijoihin.

Tarkistus 807
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 2 kohta – 2.2 alakohta – 8 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– jatkokoulutus.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten laadunhallintajärjestelmän pitäisi sisältää säännöllisiä 
koulutusohjelmia.

Tarkistus 808
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1.1. Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 
suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 
tehtävät mahdollisimman suurta 

3.1.1. Ilmoitetun laitoksen ja sen 
alihankkijoiden on kyettävä suorittamaan 
tällä asetuksella sille osoitetut tehtävät 



AM\936128FI.doc 123/182 PE510.767v01-00

FI

ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 
noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 
ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 
tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla.

mahdollisimman suurta ammatillista 
luotettavuutta ja kyseisellä erityisalalla 
vaadittavaa teknistä pätevyyttä noudattaen 
riippumatta siitä, suorittaako ilmoitettu 
laitos kyseiset tehtävät itse vai tehdäänkö 
ne sen puolesta ja vastuulla.

Or. en

Perustelu

Mahdollisimman korkean turvallisuustason takaamiseksi tätä vaatimusta pitäisi soveltaa 
myös ilmoitettujen laitosten alihankkijoihin.

Tarkistus 809
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.1.1. Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 
suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 
tehtävät mahdollisimman suurta 
ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 
noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 
ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 
tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla.

3.1.1. Ilmoitetun laitoksen on kyettävä 
suorittamaan tällä asetuksella sille osoitetut 
tehtävät mahdollisimman suurta 
ammatillista luotettavuutta ja kyseisellä 
erityisalalla vaadittavaa teknistä pätevyyttä 
noudattaen riippumatta siitä, suorittaako 
ilmoitettu laitos kyseiset tehtävät itse vai 
tehdäänkö ne sen puolesta ja vastuulla. 
Prosessin laatu on taattava ja valvottava.

Or. sl

Tarkistus 810
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Sen käytettävissä on etenkin oltava 
tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 

Sen käytettävissä on etenkin oltava 
tarvittava henkilöstö sekä tarvittavat 
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laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 
asianmukaisesti siihen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tekniset ja hallinnolliset tehtävät, 
jota varten se on ilmoitettu.

laitteet ja tilat, jotta se voi suorittaa 
asianmukaisesti siihen 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
liittyvät tekniset, tieteelliset ja 
hallinnolliset tehtävät, jota varten se on 
ilmoitettu.

Or. en

Tarkistus 811
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 
jolla on tarvittava kokemus ja tietämys 
niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 
on riittävä määrä pysyvää tieteellistä 
henkilöstöä, jolla on tarvittava kokemus ja 
tietämys niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Pysyvää sisäistä henkilöstöä on 
käytettävä, mutta ilmoitetuilla laitoksilla 
on oltava joustavuutta palkata 
ulkopuolisia asiantuntijoita 
erityistapauksissa ja tilapäisesti tarpeen 
mukaan.

Or. en

Tarkistus 812
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa Tämä edellyttää, että sen organisaatiossa 



AM\936128FI.doc 125/182 PE510.767v01-00

FI

on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 
jolla on tarvittava kokemus ja tietämys 
niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

on riittävä määrä tieteellistä henkilöstöä, 
jolla on tarvittava kokemus, suoritettu 
yliopistotutkinto ja tarpeellinen tietämys 
niiden laitteiden lääketieteellisen 
toimivuuden ja suorituskyvyn 
arvioimiseksi, joiden osalta se on ilmoitettu 
ottaen huomioon tämän asetuksen 
vaatimukset ja erityisesti liitteen I 
vaatimukset.

Or. fr

Tarkistus 813
Philippe Juvin

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.1 alakohta – 2 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Arvioinnista vastaavan henkilöstön on 
tehtävä vähintään kerran vuodessa 
tarkastuksia ilman ennakkoilmoitusta 
niiden lääkinnällisten laitteiden 
tuotantotiloissa, joista ne vastaavat. Tämä 
tarkastus ilman ennakkoilmoitusta 
tarkoittaa, että valmistajalle ei tiedoteta 
missään vaiheessa tarkastuksen 
päivämäärästä tai kellonajoista.
Arvioinnista vastaavan henkilöstön on 
tiedotettava niiden jäsenvaltioiden 
toimivaltaisille viranomaisille, joita 
lääkinnällisen laitteen tuotanto ja 
markkinoille saattaminen koskee, 
vuosittain toteutettujen tarkastusten 
tuloksista. Nämä tulokset kirjataan 
selvitykseen.
Lisäksi asiaankuuluvalle vastaavalle 
kansalliselle viranomaiselle on laadittava 
katsaus vuosittain tehdyistä 
tarkastuksista.

Or. fr
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Tarkistus 814
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 
-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 
-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi tai alihankkijan tekemän 
arvioinnin arviointi mukaan luettuna.

Or. en

Perustelu

Ilmoitetun laitoksen sisäisen henkilöstön pitäisi olla pätevä tekemään arviointi laitteen 
teknisistä ja kliinisistä asiakirjoista tai sen pitäisi olla pätevä arvioimaan ilmoitetun laitoksen 
alihankkijan tekemän arvioinnin laatu ja asianmukaisuus.

Tarkistus 815
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 
-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 

3.1.2. Ilmoitetulla laitoksella on kaikkina 
aikoina ja kunkin sellaisen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyn ja tuotetyypin tai 
-luokan osalta, jota varten se on ilmoitettu, 
oltava käytössään tarpeellinen 
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hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on tekninen asiantuntemus 
sekä riittävä ja asianmukainen 
lääkinnällisiin laitteisiin ja vastaavaan 
teknologiaan liittyvä kokemus, jotta se voi 
suorittaa vaatimustenmukaisuuden 
arviointitehtävät, kliinisten tietojen 
arviointi mukaan luettuna.

hallinnollinen, tekninen ja tieteellinen 
henkilöstö, jolla on lääketieteellinen, 
tekninen ja mahdollisuuksien mukaan 
farmakologinen asiantuntemus sekä 
riittävä ja asianmukainen lääkinnällisiin 
laitteisiin ja vastaavaan teknologiaan 
liittyvä kokemus, jotta se voi suorittaa 
vaatimustenmukaisuuden arviointitehtävät, 
kliinisten tietojen arviointi mukaan 
luettuna.

Or. en

Tarkistus 816
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.3. Ilmoitetun laitoksen on 
dokumentoitava selkeästi 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan henkilöstön tehtävien, 
vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 
rajoitukset ja tiedotettava niistä 
asianomaiselle henkilöstölle.

3.1.3. Ilmoitetun laitoksen on 
dokumentoitava selkeästi 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnin 
suorittavan henkilöstön tehtävien, 
vastuualueiden ja valtuuksien laajuus ja 
rajoitukset ja tiedotettava niistä 
asianomaiselle henkilöstölle, myös kaikille 
alihankkijoille ja tytäryhtiöille.

Or. en

Tarkistus 817
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.1. Ilmoitetun laitoksen on määritettävä 
ja dokumentoitava 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvan henkilöstön 

3.2.1. Ilmoitetun laitoksen on määritettävä 
ja dokumentoitava 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvan henkilöstön 
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kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 
valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 
muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 
koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 
Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 
(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 
arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 
tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 
teknologiat ja alat (kuten biosopeutuvuus, 
sterilointi, ihmis- ja eläinperäiset kudokset 
ja solut, kliininen arviointi), jotka kuuluvat 
valtuutuksen piiriin.

kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 
valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 
muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 
koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 
Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 
(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 
arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 
tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 
teknologiat ja alat (kuten biosopeutuvuus, 
sterilointi, ihmis- ja eläinperäiset kudokset 
ja solut, kliininen arviointi, riskinhallinta), 
jotka kuuluvat valtuutuksen piiriin.

Or. de

Perustelu

Henkilöstön kelpoisuusvaatimusten tulee ilmoitetuissa laitoksissa sisältää ”riskinhallinta”.

Tarkistus 818
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.21. alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.2.1. Ilmoitetun laitoksen on määritettävä 
ja dokumentoitava 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvan henkilöstön 
kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 
valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 
muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 
koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 
Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 
(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 
arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 
tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 
teknologiat ja alat (kuten biosopeutuvuus, 
sterilointi, ihmis- ja eläinperäiset kudokset 
ja solut, kliininen arviointi), jotka kuuluvat 

3.2.1. Koordinointiryhmän on määritettävä 
ja dokumentoitava 
vaatimustenmukaisuuden arviointiin 
osallistuvan henkilöstön korkealaatuisen 
pätevyyden periaatteet ja 
kelpoisuusvaatimukset ja valinta- ja 
valtuutusmenettelyt (tietämys, kokemus ja 
muu vaadittava kelpoisuus) sekä vaadittava 
koulutus (perus- tai jatkokoulutus). 
Kelpoisuusvaatimuksissa on otettava 
huomioon vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin kuuluvat erilaiset tehtävät 
(esimerkiksi auditoinnit, tuotteiden 
arvioiminen/testaus, suunnitteluasiakirjojen 
tarkastelu, päätöksenteko) sekä laitteet, 
teknologiat ja alat (kuten biosopeutuvuus, 
sterilointi, ihmis- ja eläinperäiset kudokset 
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valtuutuksen piiriin. ja solut, kliininen arviointi), jotka kuuluvat 
valtuutuksen piiriin.

Or. en

Perustelu

Jotta voidaan varmistaa, että ilmoitettujen laitosten sijasta viranomaiset laativat 
yhdenmukaistetut asiantuntemus- ja kelpoisuusvaatimukset, koordinointiryhmän kautta 
toimivien viranomaisten pitäisi asettaa ilmoitettujen laitosten vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnista vastaavan henkilöstön pätevyys- ja kelpoisuusvaatimukset sekä tarvittavat 
käytettävät välttämättömät menettelyt.

Tarkistus 819
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.2 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Biosopeutuvuuteen liittyvien näkökohtien, 
kliinisen arvioinnin ja erityyppisten 
sterilointiprosessien osalta on määritettävä 
erityiset kelpoisuusvaatimukset.

Biosopeutuvuuteen liittyvien näkökohtien, 
turvallisuuden, kliinisen arvioinnin ja 
erityyppisten sterilointiprosessien osalta on 
määritettävä erityiset 
kelpoisuusvaatimukset.

Or. en

Tarkistus 820
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta – 5 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 
kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 
edellytetään lääkinnällisten laitteiden 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit;

– erilaiset kelpoisuuden alat (tietämys, 
kokemus ja muunlainen pätevyys), joita 
edellytetään lääkinnällisten laitteiden 
standardeihin perustuvan
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
sekä niitä koskevat kelpoisuuskriteerit;
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Or. sl

Tarkistus 821
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.3 alakohta – 7 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– asianmukainen asiantuntemus/kokemus 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa 
tämän asetuksen tai aiemmin 
sovellettujen direktiivien nojalla 
vähintään kolmen vuoden ajalta 
ilmoitetussa laitoksessa. 
Todistuspäätöksiin osallistuva ilmoitetun 
laitoksen henkilöstö ei saa olla 
osallistunut vaatimustenmukaisuuden 
arviointiin, josta todistuspäätös on 
tehtävä.

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 822
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.4. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
saatavilla henkilöstöä, jolla on kliinistä 
kokemusta. Kyseisen henkilöstön on oltava 
säännöllisesti mukana 

3.2.4. Ilmoitetuilla laitoksilla on oltava 
jatkuvasti saatavilla henkilöstöä, jolla on 
kokemusta kliinisten tutkimusten 
suunnittelusta, lääketieteellisistä 
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päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy tilastoista, kliinisistä hoitosuunnitelmista 
sekä hyvästä kliinisestä tutkimustavasta 
kliinisten tutkimusten sekä 
mahdollisuuksien mukaan farmakologian 
alalla. Pysyvää sisäistä henkilöstöä on 
käytettävä, mutta ilmoitetuilla laitoksilla 
on oltava joustavuutta palkata 
ulkopuolisia asiantuntijoita 
erityistapauksissa ja tilapäisesti tarpeen 
mukaan.
Kyseisen henkilöstön on oltava 
säännöllisesti mukana 
päätöksentekoprosessissa, jotta se pystyy

Or. en

Tarkistus 823
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.4 alakohta – 6 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– takaamaan riippumattomuuden ja 
puolueettomuuden ja paljastamaan 
mahdolliset eturistiriidat.

Or. en

Tarkistus 824
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, 
teknisten asiakirjojen tarkastelu tai 
tyyppitarkastus, mukaan luettuna muun 
muassa kliininen arviointi, biologinen 

3.2.5. Tuoteasiantuntija: Henkilöstöllä, 
joka vastaa tuotekohtaisista tarkasteluista,
suunnitteluasiakirjojen tarkastelusta tai 
luokan III laitteiden tyyppitarkastuksesta, 
erityisesti kliinisestä arvioinnista, 
biologisesta turvallisuudesta, 
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turvallisuus, sterilointi, ohjelmistojen 
validointi), on oltava seuraavanlainen 
osoitettu kelpoisuus:

steriloinnista ja ohjelmistojen
validoinnista, on oltava seuraavanlainen 
osoitettu kelpoisuus:

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 825
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, biologinen turvallisuus, 
sterilointi, ohjelmistojen validointi), on 
oltava seuraavanlainen osoitettu 
kelpoisuus:

3.2.5. Henkilöstöllä, joka vastaa 
tuotekohtaisesta tarkastelusta (kuten 
suunnitteluasiakirjojen tarkastelu, teknisten 
asiakirjojen tarkastelu tai tyyppitarkastus, 
mukaan luettuna muun muassa kliininen 
arviointi, biologinen turvallisuus, 
sterilointi, ohjelmistojen validointi), on 
oltava jäsenvaltioiden vahvistama, 
asiantuntijalta vaadittava kelpoisuus. 
Asiantuntijalta vaadittava kelpoisuus on 
esimerkiksi:

Or. lt

Tarkistus 826
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 a alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

3.2.5 a. Tuotteiden arvioija: 
Henkilöstöllä, joka vastaa tuotekohtaisista 
tarkasteluista (teknisten asiakirjojen 
tarkastukset) tai luokan IIa/IIb laitteiden 
tyyppitarkastuksista, on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:
– suoritettu korkeakoulu- tai 
ammattikorkeakoulututkinto tai vastaava 
kelpoisuus asianomaisilla aloilla, kuten 
lääketieteen, luonnontieteiden tai 
tekniikan aloilla;
– neljän vuoden ammattikokemus 
terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 
siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 
teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 
tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 
kaksi vuotta on oltava arvioitavan laitteen 
tai teknologian suunnittelua, valmistusta, 
testausta tai käyttöä (geneerisen 
laiteryhmän kuvauksen mukaisesti) tai 
sen on liityttävä arvioitaviin tieteellisiin 
näkökohtiin;
– asianmukainen liitteessä I säädettyjen 
yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten, delegoitujen 
ja/tai täytäntöönpanosäädösten, 
yhdenmukaistettujen standardien, 
yhteisten teknisten eritelmien sekä 
ohjeasiakirjojen tuntemus;
– riskinhallinnan ja siihen liittyvien 
lääkinnällisiä laitteita koskevien 
standardien ja ohjeasiakirjojen tuntemus 
ja niihin liittyvä kokemus;
– liitteissä VIII–X säädettyjen 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen asianmukainen 
tuntemus ja niihin liittyvä kokemus 
etenkin niiden näkökohtien osalta, joihin 
henkilöstö on valtuutettu sekä riittävät 
valtuudet suorittaa kyseiset tarkastelut.

Or. en
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Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 827
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– neljän vuoden ammattikokemus 
terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 
siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 
teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 
tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 
kaksi vuotta on oltava arvioitavan laitteen 
tai teknologian suunnittelua, valmistusta, 
testausta tai käyttöä tai liityttävä 
arvioitaviin tieteellisiin näkökohtiin;

– neljän vuoden ammattikokemus 
terveydenhuollon tuotteiden alalla tai 
siihen liittyvillä aloilla (kuten alan 
teollisuus, auditointi, terveydenhuolto, 
tutkimustoiminta); tästä kokemuksesta 
kaksi vuotta on oltava arvioitavan laitteen 
tai teknologian suunnittelua, valmistusta, 
testausta tai käyttöä (geneerisen 
laiteryhmän kuvauksen mukaisesti) tai 
liityttävä arvioitaviin tieteellisiin 
näkökohtiin;

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 828
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 3 a luetelmakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

– Kelpoisuus perustuu lisäksi teknisiin tai 
tieteellisiin erikoisaloihin, esim. 
sterilointiin, biosopeutuvuuteen, 
eläinkudokseen, ihmiskudokseen, 
ohjelmistoon, toiminnalliseen 
turvallisuuteen, kliiniseen arviointiin, 
sähköturvallisuuteen ja pakkaamiseen;

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 829
Alda Sousa

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 4 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– asianmukainen asiantuntemus ja 
kokemus kliinisestä arvioinnista;

Or. en

Tarkistus 830
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.5 alakohta – 5 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– Luokan III laitteiden alalla 
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ilmoitettujen vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitosten on toimitettava 
koordinointiryhmälle luettelo kaikista 
sisäisistä ja ulkoisista asiantuntijoista, 
jotka tekevät vaatimustenmukaisuuden 
arvioinnin kliinisten ja muiden kuin 
kliinisten osien arvioinnin. 
Koordinointiryhmä voi tarkistaa valittujen 
asiantuntijoiden asianmukaisen 
kelpoisuuden ja julkaisee luettelon.

Or. en

Perustelu

Tällä autetaan takaamaan täysi avoimuus ja ilmoitetun laitoksen asiantuntijoiden 
asianmukainen kelpoisuus.

Tarkistus 831
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

3.2.6. Auditoija: Valmistajan 
laadunvarmistusjärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 832
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė
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Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.6 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
seuraavanlainen osoitettu kelpoisuus:

3.2.6. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmän auditoinnista 
vastaavalla henkilöstöllä on oltava 
jäsenvaltioiden vahvistama,
asiantuntijalta vaadittava kelpoisuus. 
Asiantuntijalta vaadittava kelpoisuus on 
esimerkiksi:

Or. lt

Tarkistus 833
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.2 alakohta – 3.2.6 alakohta – 2 a luetelmakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

– kelpoisuus perustuu IAF-/EAC-
koodeissa tai vastaavissa määritettyyn 
tekniikkaan;

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 834
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 3 kohta – 3.4 alakohta – 3.4.3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3.4.3. Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 
asiantuntijoita käytetään 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
etenkin kun on kyse uusista, invasiivisista 
ja implantoitavista laitteista tai 
teknologioista, ilmoitetulla laitoksella on 
oltava riittävästi omaa pätevyyttä kaikilla 
tuotealueilla, joilla se on nimetty 
johtamaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, jotta se voi varmistaa, että 
asiantuntijalausunnot ovat asianmukaisia ja 
päteviä, sekä tehdä sertifiointia koskevan 
päätöksen.

3.4.3. Jos alihankkijoita tai ulkopuolisia 
asiantuntijoita käytetään 
vaatimustenmukaisuuden arvioinnissa, 
etenkin kun on kyse uusista, invasiivisista 
ja implantoitavista laitteista tai 
teknologioista, ilmoitetulla laitoksella on 
oltava riittävästi omaa pätevyyttä kaikilla 
tuotealueilla, jokaisella hoidon 
erikoisalalla tai lääketieteellisellä 
erikoisalalla, joilla se on nimetty 
johtamaan vaatimustenmukaisuuden 
arviointia, jotta se voi varmistaa, että 
asiantuntijalausunnot ovat asianmukaisia ja 
päteviä, sekä tehdä sertifiointia koskevan 
päätöksen.

Or. en

Perustelu

Ilmoitettujen laitosten asianmukaista kelpoisuutta ei pitäisi määritellä vain tuotealueen 
kelpoisuuden perusteella vaan myös hoitoalueen tai lääketieteellisen erikoisalan perusteella.

Tarkistus 835
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a. Ilmoitetun laitoksen 
auditointiarviointien vähimmäisaika
– Ilmoitettujen laitosten on ilmoitettava 
auditoinnin kesto vaiheen 1 ja vaiheen 2 
alustavissa auditoinneissa ja valvonta-
auditoinneissa jokaisen hakijan ja 
todistuksen saaneen asiakkaan osalta
– Valmistajan henkilöstön todellista 
määrää, mukaan lukien todistuksen 
kattamat kaikki yksittäiset valmistustilat, 
käytetään perustana auditoinnin keston 
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laskulle.
– On asianmukaista perustaa auditoinnin 
kesto organisaation henkilöstön 
todelliseen määrään, organisaation 
prosessien monimutkaisuuteen, 
auditoinnin soveltamisalaan kuuluvien 
lääkinnällisten laitteiden luonteeseen ja 
ominaisuuksiin ja eri tekniikoihin, joita 
käytetään lääkinnällisten laitteiden 
valmistuksessa ja valvonnassa. 
Auditoinnin kestoa pitäisi mukauttaa 
kaikkien sellaisten merkittävien tekijöiden 
perusteella, joita sovelletaan yksinomaan 
auditoitavana olevaan organisaatioon. 
Ilmoitetun laitoksen on toimittava 
tahdikkaasti, jotta auditoinnin keston 
muutokset eivät johda auditoinnin 
tehokkuuden vaarantumiseen.
– Itse paikalla tehtävän etukäteen 
määrätyn auditoinnin kesto ei voi olla alle 
yhtä auditoijaa/päivä.
– Todistuksen antaminen monille 
paikoille yhden 
laadunvarmistusjärjestelmän nojalla ei 
voi perustua otantajärjestelmään.

Or. en

Perustelu

Useimmat ilmoitetut laitokset laativat käytännesäännöt eräänlaisena vapaaehtoisena 
itsesääntelyaloitteena. Se perustuu nykyiseen sääntelykehykseen, ja ilmoitetut laitokset 
muuttavat sitä jatkuvasti. Asetuksessa ei siksi pitäisi viitata tällaiseen ei-lainsäädännölliseen 
asiakirjaan. Käytännesääntöjen sisällön tärkeimmät osat, joita ei tähän mennessä ole 
kohdassa ”Vaatimukset, jotka ilmoitettujen laitosten on täytettävä”, pitäisi sisällyttää 
asetukseen.

Tarkistus 836
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.1 alakohta



PE510.767v01-00 140/182 AM\936128FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

4.1. Ilmoitetun laitoksen 
päätöksentekomenettelyt on 
dokumentoitava selkeästi, mukaan luettuna 
vaatimustenmukaisuustodistusten 
myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 
uudelleen voimaan saattaminen, 
peruuttaminen kokonaan, epääminen, 
muuttaminen tai rajoittaminen sekä 
lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin.

4.1. Ilmoitetun laitoksen 
päätöksentekomenettelyt on 
dokumentoitava selkeästi ja annettava 
julkisesti saataville, mukaan luettuna 
vaatimustenmukaisuustodistusten 
myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 
uudelleen voimaan saattaminen, 
peruuttaminen kokonaan, epääminen, 
muuttaminen tai rajoittaminen sekä 
lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin.

Or. en

Tarkistus 837
Zofija Mazej Kukovič

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.1. Ilmoitetun laitoksen 
päätöksentekomenettelyt on 
dokumentoitava selkeästi, mukaan luettuna 
vaatimustenmukaisuustodistusten 
myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 
uudelleen voimaan saattaminen, 
peruuttaminen kokonaan, epääminen, 
muuttaminen tai rajoittaminen sekä 
lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin.

4.1. Ilmoitetun laitoksen 
päätöksentekomenettelyt, joiden on oltava 
läpinäkyviä, on dokumentoitava selkeästi, 
mukaan luettuna 
vaatimustenmukaisuustodistusten 
myöntäminen, peruuttaminen määräajaksi, 
uudelleen voimaan saattaminen, 
peruuttaminen kokonaan, epääminen, 
muuttaminen tai rajoittaminen sekä 
lisäysten liittäminen kyseisiin todistuksiin.

Or. sl

Tarkistus 838
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VI – 4 kohta – 4.3 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 4.3. Ilmoitetulla laitoksella on oltava 
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käytössä dokumentoidut menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

käytössä dokumentoidut ja julkisesti 
saatavilla olevat menettelyt ainakin 
seuraavia varten:

Or. en

Tarkistus 839
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

niitä ole tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

niitä ole aktiivisina ja implantoitavina 
laitteina tarkoitettu erityisesti valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

Or. de

Tarkistus 840
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

niitä ole tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

niitä ole erityisesti tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

Or. de
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Tarkistus 841
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.2 alakohta – 1 alakohta – 3 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi suoraan yhteydessä
keskushermostoon, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

– niitä ole aktiivisina ja implantoitavina 
laitteina tarkoitettu erityisesti käytettäväksi 
keskushermoston valvontaan, 
diagnosointiin tai sen vikojen 
luettelointiin tai korjaamiseen suorassa 
yhteydessä näihin kehon osiin, jolloin ne 
kuuluvat luokkaan III;

Or. de

Tarkistus 842
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

niitä ole tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

niitä ole aktiivisina tai implantoitavina 
laitteina tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

Or. de

Tarkistus 843
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta – 1 luetelmakohta
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Komission teksti Tarkistus

niitä ole tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

niitä ole erityisesti tarkoitettu valvomaan, 
diagnosoimaan, seuraamaan tai korjaamaan 
sydänvikaa tai keskusverenkierron vikaa 
olemalla suoraan kosketuksissa näiden 
kehon osien kanssa, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

Or. de

Tarkistus 844
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.3 alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu erityisesti 
käytettäväksi suoraan yhteydessä 
keskushermostoon, jolloin ne kuuluvat 
luokkaan III;

– niitä ole aktiivisina tai implantoitavina 
laitteina tarkoitettu erityisesti käytettäväksi 
suoraan yhteydessä keskushermostoon, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III;

Or. de

Tarkistus 845
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.4 alakohta – 1 alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– niitä ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan 
yhteydessä sydämen, keskusverenkierron 
tai keskushermoston kanssa, jolloin ne 
kuuluvat luokkaan III,

– niitä ole tarkoitettu käytettäväksi suoraan 
yhteydessä sydämen, keskusverenkierron 
tai keskushermoston kanssa, jolloin ne 
kuuluvat luokkaan III, lukuun ottamatta 
ompeleita ja hakasia

Or. en
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Perustelu

Luokittelusääntöä ei ole täysin mukautettu joihinkin laitteisiin, kuten ompeleisiin ja hakasiin, 
jotka voivat olla joko luokassa IIb tai III valmistajan suunnitteleman käyttötarkoituksen 
perusteella. Koska ne ovat implantoitavia, niihin sovellettaisiin implanttikortin vaatimuksia, 
mikä aiheuttaisi suuria rasituksia lisäämättä turvallisuutta, koska monia ompeleita ja hakasia 
voidaan käyttää kirurgisissa toimenpiteissä.

Tarkistus 846
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.4 alakohta – 1 alakohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista tai 
implatointavista laitteista, jotka joutuvat 
kosketuksiin selkärangan kanssa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan III.

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista, 
jolloin ne kuuluvat luokkaan III.

Or. de

Tarkistus 847
Frédérique Ries

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 4 kohta – 4.4 alakohta – 1 alakohta – 8 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista tai 
implatointavista laitteista, jotka joutuvat 
kosketuksiin selkärangan kanssa, jolloin 
ne kuuluvat luokkaan III.

– kyse ole selän nikamavälilevyjen 
korvaamiseen tarkoitetuista implanteista tai 
implatointavista laitteista, jotka joutuvat 
kosketuksiin selkäytimen kanssa, jolloin ne 
kuuluvat luokkaan III.

Or. en

Perustelu

Kaikki selkäimplantit, jotka joutuvat suoraan kosketukseen selkäytimen kanssa, luokitellaan 
luokkaan III, koska selkäydin määritellään osaksi keskushermostojärjestelmää. Ei näytä 
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olevan kliinisiä eikä tieteellisiä todisteita, jotka tukisivat ehdotettua siirtoa ylempään 
luokkaan selkäimplanteille, jotka joutuvat suoraan kosketukseen selkärangan luuosien ja 
nivelsiteiden kanssa. Näitä tuotteita on käytetty kliinisesti pitkään, turvallisesti ja tehokkaasti 
ilman, että mitään järjestelmällisiä turvallisuusongelmia olisi ilmoitettu.

Tarkistus 848
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 
vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, jonka on tarkoitus 
vapautua ihmisen kehoon, luokitellaan
luokkaan III.

Or. en

Perustelu

Nanomateriaalien käytön riski on otettava huomioon riskinarviointimenettelyssä. Tämä 
kuitenkin tarkoittaa, että sääntöä on ehkä sovellettava liian moneen tuotteeseen, jotka eivät 
muodosta vakavaa terveysuhkaa. Luokkaan III sijoittamisen olisi tultava kyseeseen vain 
silloin, kun nanomateriaalien käyttö on tarkoituksellista ja osa tuotteen suunniteltua 
käyttötarkoitusta.

Tarkistus 849
Anja Weisgerber, Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
ihmisen kehoon nimenomaisesti 
vapautettavaksi tarkoitetusta 
nanomateriaalista, luokitellaan 
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vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

luokkaan III.

Or. de

Perustelu

Monissa lääkinnällisissä laitteissa on nanomateriaaleja, mutta niistä ei kuitenkaan aiheudu 
vaaraa potilaille. Nanomateriaaleja sisältävien lääkinnällisten laitteiden luokittelussa tulisi 
siksi ottaa huomioon nanomateriaaleille tarkoitettu vaikutus.

Tarkistus 850
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 
vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Laitteet, joiden toiminnasta vapautuu 
tietoisesti nanomateriaalia ihmiskehoon,
kuuluvat luokkaan III

Or. de

Tarkistus 851
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, jonka on tarkoitus 
vapautua ihmisen kehoon, luokitellaan
luokkaan III.
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vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Or. en

Tarkistus 852
Marian Harkin

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.7 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, kuuluvat luokkaan III, 
ellei nanomateriaali ole kapseloituneena 
tai sitoutuneena siten, että sitä ei pääse 
vapautumaan potilaan tai käyttäjän 
kehoon, kun laitetta käytetään 
suunnitellussa käyttötarkoituksessaan.

Laitteet, joihin on sisällytetty 
nanomateriaalia tai jotka koostuvat 
nanomateriaalista, jonka on tarkoitus 
vapautua ihmisen kehoon, luokitellaan
luokkaan III.

Or. en

Perustelu

A rule classifying all medical devices containing unbound nanomaterials as highest risk, class 
III medical devices is scientifically unjustified and would create critical problems for 
healthcare. Class III classification should apply only to devices for which release of 
nanomaterials is intended.The definition of nanomaterials as contained in Recommendation 
2011/696/EU and reflected in the Regulation (Article 2, paragraph 1, point (15)) would result 
in most particulate solids being seen as nanomaterials. This would include foodstuffs such as 
flour, salt, spices, carbon black in car tyer or printer’s ink, fillers and pigments in cosmetics, 
toys, paint, varnish etc. The definition does not distinguish between true nanomaterials 
(containing a high amount or all particles in the nanorange) and other particulate solids that 
can be safely used.The highest risk classification should be reserved for medical devices 
containing unbound nanomaterials. Since the term ‘unbound’ is not defined in the rule, it 
could be interpreted as referring to every release of a nanoparticle from a medical device. 
This is not helpful as from a scientific standpoint the complete absence of release cannot be 
demonstrated.In conjunction with the definition of nanomaterial, the application Rule 19 as 
proposed would result in many medical devices that are classified today as lowest risk, class I 
or medium risk, class IIa or class IIb to be classified as class III medical devices. This would 
include for instance surgical stockings, bandaging materials, catheters, tubes for 
administration of nutrition or gases, medical gloves and many other devices.
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(Perustelua ei ole käännetty, koska sen pituus ylittää sallitun merkkimäärän.)

Tarkistus 853
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.8 alakohta

Komission teksti Tarkistus

6.8. Sääntö 20 Poistetaan.
Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
afereesissa, kuten afereesilaitteet, -setit, -
liittimet ja -liuokset, kuuluvat luokkaan 
III.

Or. en

Perustelu

Afereesiprosessissa käytettävät laitteet ovat erilaisia ja moninaisia, ja siksi ei ole 
asianmukaista luokitella yksinkertaisesti kaikkia kuulumaan luokkaan III. Lisäksi luokan III 
lääkinnällisten laitteiden jäljitettävyydestä, vaaratilanteista ja haitallisista tapahtumista 
raportointia koskevat toimenpiteet katetaan näiden laitteiden osalta jo veren laadusta ja 
turvallisuudesta annetuilla EU:n direktiiveillä ja lääkeaineista annetussa EU:n 
lainsäädännössä ja kansallisissa laeissa ja säädöksissä.

Tarkistus 854
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.8 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
afereesissa, kuten afereesilaitteet, -setit, 
-liittimet ja -liuokset, kuuluvat luokkaan 
III.

Poistetaan.

Or. de
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Perustelu

Lääkinnälliset laitteet, jotka valmistetaan afereesia varten, eroavat toisistaan muodon ja 
käytön suhteen. Siksi ei ole oikein, että kaikkien näiden laitteiden tulee summittain kuulua 
luokkaan III.

Tarkistus 855
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.8 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
afereesissa, kuten afereesilaitteet, -setit, 
-liittimet ja -liuokset, kuuluvat 
luokkaan III.

Poistetaan.

Or. en

Tarkistus 856
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.8 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
afereesissa, kuten afereesilaitteet, -setit, 
-liittimet ja -liuokset, kuuluvat 
luokkaan III.

Laitteet, jotka on tarkoitettu käytettäviksi 
afereesissa, kuten afereesilaitteet, -setit, 
-liittimet ja -liuokset, kuuluvat 
luokkaan IIB.

Or. en

Tarkistus 857
Paolo Bartolozzi, Salvatore Tatarella, Elisabetta Gardini

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.9 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

6.9. Sääntö 21 Poistetaan.
Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä absorboituvista tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden 
yhdistelmistä koostuvat laitteet kuuluvat 
luokkaan III.

Or. en

Perustelu

Säännössä 21 luokitellaan suurimman riskiluokan laitteet ainoastaan annostelureitin 
perusteella. Tämä ei kata useimpiin näihin tuotteisiin liittyviä riskejä. Lisäksi niin alhaisen 
riskin tuotteiden luokitteleminen luokkaan III olisi vastoin yleistä turvallisuutta. Sillä viedään 
huomio pois todella suuririskisistä tuotteista, ja se pidentäisi todistuksen antamista niin, että 
hoitolaitteet eivät olisi markkinoilla saatavilla ajoissa.

Tarkistus 858
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – III osa – 6 kohta – 6.9 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Nautittaviksi, hengitettäviksi taikka 
peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä absorboituvista tai hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden yhdistelmistä 
koostuvat laitteet kuuluvat luokkaan III.

Käyttötarkoituksensa saavuttamiseksi 
ensisijaisesti nautittaviksi, hengitettäviksi 
taikka peräsuolen tai emättimen kautta 
annettaviksi tarkoitetuista, ihmisen 
elimistössä absorboituvista ja hajoavista 
aineista tai tällaisten aineiden yhdistelmistä 
koostuvat laitteet kuuluvat luokkaan III.

Or. en

Tarkistus 859
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 3 kohta – 3.2 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

3.2. Laadunhallintajärjestelmää 
soveltamalla on kyettävä varmistamaan, 
että laitteet täyttävät niitä koskevat tämän 
asetuksen säännökset kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta lopputarkastukseen. 
Valmistajan laadunhallintajärjestelmäänsä 
hyväksymät periaatteet, vaatimukset ja 
määräykset on esitettävä järjestelmällisesti 
ja selvästi dokumentoitava kirjallisina 
toimintatapoina ja menettelyinä, kuten 
laatua koskevina ohjelmina, suunnitelmina, 
käsikirjoina ja kirjauksina.

3.2. Laadunhallintajärjestelmää 
soveltamalla on kyettävä varmistamaan, 
että laitteet täyttävät niitä koskevat tämän 
asetuksen säännökset kaikissa vaiheissa 
suunnittelusta lopputarkastukseen ja 
toimitukseen. Valmistajan 
laadunhallintajärjestelmäänsä hyväksymät 
periaatteet, vaatimukset ja määräykset on 
esitettävä järjestelmällisesti ja selvästi 
dokumentoitava kirjallisina 
toimintatapoina ja menettelyinä, kuten 
laatua koskevina ohjelmina, suunnitelmina, 
käsikirjoina ja kirjauksina.

Or. en

Perustelu

Laadunvarmistusjärjestelmän ei pitäisi kattaa prosesseja ainoastaan lopputarkastukseen asti. 
Sen pitäisi kattaa kaikki lakisääteisille vaatimuksille ja tuotteen laadulle merkitykselliset 
näkökohdat (esim. asianmukainen kuljetus ja varastointi).

Tarkistus 860
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 3 kohta – 3.2 alakohta – 1 alakohta – d alakohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– tuotteen tunnistamismenettelyt, jotka on 
laadittu ja pidetään ajan tasalla piirrosten, 
eritelmien tai muiden asiaa koskevien 
asiakirjojen avulla kaikkien 
valmistusvaiheiden aikana;

– tuotteen tunnistamis- ja 
jäljittämismenettelyt, jotka on laadittu ja 
pidetään ajan tasalla piirrosten, 
sovellettavien eritelmien tai muiden asiaa 
koskevien asiakirjojen avulla kaikkien 
valmistusvaiheiden aikana;

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

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 3 kohta – 3.3 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

(a) Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 
laadunhallintajärjestelmän auditointi 
määrittääkseen, vastaako se 3.2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia. Asianmukaisesti 
perusteltuja tapauksia lukuun ottamatta 
sen on katsottava, että asiaa koskevia 
yhdenmukaistettuja standardeja tai yhteisiä 
teknisiä eritelmiä noudattavat 
laadunhallintajärjestelmät ovat kyseisten
yhdenmukaistettujen standardien tai 
yhteisten teknisten eritelmien vaatimusten 
mukaisia.

(a) Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 
laadunhallintajärjestelmän auditointi 
määrittääkseen, vastaako se 3.2 kohdassa 
tarkoitettuja vaatimuksia. Sen on 
katsottava, että asiaa koskevia 
yhdenmukaistettuja standardeja 
noudattavat laadunhallintajärjestelmät ovat 
3.2 kohdassa tarkoitettujen vaatimusten 
mukaisia.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettuja standardeja käytetään oletuksena lääkinnällisistä laitteista annetuissa 
direktiiveissä esitettyjen olennaisten vaatimusten noudattamisesta. Jos yhdenmukaistettu 
standardi katsotaan riittämättömäksi varmistamaan asianmukainen 
laadunhallintajärjestelmä, standardia pitäisi tarkistaa eikä täydentää yhteisellä teknisellä 
eritelmällä, joka olisi voimassa vain EU:ssa. Ei myöskään ole selvää, millä perusteella 
ilmoitettu laitos voi katsoa erityisen yhdenmukaistetun standardin riittämättömäksi kattamaan 
3.2 kohdan vaatimukset.

Tarkistus 862
Christel Schaldemose

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 3 kohta – 3.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.4. Valmistajan on ilmoitettava 
laadunhallintajärjestelmän hyväksyneelle 
ilmoitetulle laitokselle kaikista tähän 
järjestelmään tai kyseiseen 
tuotevalikoimaan suunnitelluista 

3.4. Valmistaja määrittelee yhdessä 
ilmoitetun laitoksen kanssa, mitä 
muutoksia pidetään merkittävinä ja mistä 
on raportoitava ilmoitetulle laitokselle. 
Ilmoitettu laitos tarkastaa, että 
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merkittävistä muutoksista. Ilmoitetun 
laitoksen on arvioitava muutosehdotukset 
ja tarkastettava, vastaako näin muutettu 
laadunhallintajärjestelmä edelleen 
3.2 kohdassa tarkoitettuja vaatimuksia.
Sen on ilmoitettava valmistajalle 
päätöksensä, jonka on sisällettävä 
auditoinnin perusteella tehdyt päätelmät 
ja perusteltu arviointi. Kaikki 
laadunhallintajärjestelmään tai sen 
kattamaan tuotevalikoimaan tehtävien 
huomattavien muutosten hyväksynnät on 
liitettävä lisäyksenä EU:n 
laadunvarmistustodistukseen.

valmistajankuvaukset huomattavista 
muutoksista ovat riittäviä ja että 
valmistaja noudattaa niitä. Kaikki 
laadunhallintajärjestelmään tai sen 
kattamaan tuotevalikoimaan tehtävien 
huomattavien muutosten hyväksynnät on 
liitettävä lisäyksenä EU:n 
laadunvarmistustodistukseen.

Or. da

Tarkistus 863
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.1. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, 
että valmistaja täyttää asianmukaisesti 
hyväksytystä laadunhallintajärjestelmästä 
johtuvat velvoitteet.

4.1. Valvonnan tavoitteena on varmistaa, 
että valmistaja täyttää asianmukaisesti 
kaikki hyväksytystä 
laadunhallintajärjestelmästä johtuvat 
velvoitteet.

Or. en

Tarkistus 864
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.3. Ilmoitetun laitoksen on säännöllisin
väliajoin, vähintään kerran 
12 kuukaudessa, suoritettava asianmukaisia 
auditointeja ja arviointeja varmistaakseen, 
että valmistaja noudattaa hyväksyttyä 

4.3. Ilmoitetun laitoksen on säännöllisin
väliajoin, vähintään kerran 
12 kuukaudessa, suoritettava asianmukaisia 
auditointeja ja arviointeja varmistaakseen, 
että valmistaja noudattaa hyväksyttyä 
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laadunhallintajärjestelmää ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 
suunnitelmaa, sekä annettava valmistajalle 
arviointiraportti. Tähän kuuluvat 
tarkastuskäynnit valmistajan tiloihin ja 
tarvittaessa myös valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tiloihin. Näiden tarkastuskäyntien aikana 
ilmoitettu laitos voi, jos se pitää 
tarpeellisena, tehdä tai teettää testejä 
laadunhallintajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti ja, jos on 
suoritettu testejä, testausseloste. 
Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin;

laadunhallintajärjestelmää ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä valvontaa koskevaa 
suunnitelmaa, sekä annettava valmistajalle 
arviointiraportti. Tähän kuuluvat 
tarkastuskäynnit valmistajan tiloihin ja 
tarvittaessa myös valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tiloihin.

Or. de

Perustelu

Velvoite tehdä tai teettää testejä laadunhallintajärjestelmän asianmukaisen toiminnan 
tarkistamiseksi 4.3 alakohdan mukaisesti kuuluu tarkastuksiin eikä säännöllisin väliajoin 
suoritettaviin auditointeihin. Vaatimustenmukaisuuden arviointia käsittelevän julkaisun 
”ISO/IEC Guide 67 – Conformity assessment; Fundamentals of product certification” 
taulukossa 1, järjestelmässä 5 luetellaan useita esimerkkejä valvontatoimista. Erilaiset 
vaihtoehdot valvonnan yhteydessä suoritettaville arvioinneille pitäisi määritellä liitteen VIII 
4 kohdan eri alakohdissa eikä niitä pitäisi sekoittaa keskenään.

Tarkistus 865
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.3. Ilmoitetun laitoksen on säännöllisin 
väliajoin, vähintään kerran 
12 kuukaudessa, suoritettava 
asianmukaisia auditointeja ja arviointeja 

4.3. Ilmoitetun laitoksen on kerran 
vuodessa suoritettava asianmukaisia 
auditointeja ja arviointeja varmistaakseen, 
että valmistaja noudattaa hyväksyttyä 
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varmistaakseen, että valmistaja noudattaa 
hyväksyttyä laadunhallintajärjestelmää ja 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa, sekä 
annettava valmistajalle arviointiraportti. 
Tähän kuuluvat tarkastuskäynnit 
valmistajan tiloihin ja tarvittaessa myös 
valmistajan tavarantoimittajien ja/tai 
alihankkijoiden tiloihin. Näiden 
tarkastuskäyntien aikana ilmoitettu laitos 
voi, jos se pitää tarpeellisena, tehdä tai 
teettää testejä laadunhallintajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti ja, jos on 
suoritettu testejä, testausseloste.

laadunvarmistusjärjestelmää ja 
markkinoille saattamisen jälkeistä 
valvontaa koskevaa suunnitelmaa, sekä 
annettava valmistajalle arviointiraportti. 
Tähän kuuluvat tarkastuskäynnit
valmistajan tiloihin ja tarvittaessa myös 
valmistajan tavarantoimittajien ja/tai 
alihankkijoiden tiloihin. Näiden 
tarkastuskäyntien aikana ilmoitettu laitos 
voi, jos se pitää tarpeellisena, tehdä tai 
teettää testejä laadunhallintajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti ja, jos on 
suoritettu testejä, testausseloste. 

Or. en

Perustelu

Tarkennuksella, että auditoinnit on tehtävä vähintään ”kerran 12 kuukaudessa” rajoitetaan 
valmistajien ja ilmoitettujen laitosten joustavuutta liikaa. Auditoinnin tekeminen ”kerran 
vuodessa” (standardin ISO/IEC 17021 mukaisesti) jättää enemmän tilaa lakisääteisten 
velvoitteiden täyttämiselle.

Tarkistus 866
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti – vähintään kerran viidessä 
vuodessa ja jokaisen valmistajan ja 
geneerisen laiteryhmän osalta –
tarkastuskäyntejä ilman ennakkoilmoitusta 
asiaankuuluvan valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin. Ilmoitetun laitoksen on
laadittava ilman ennakkovaroitusta 
tehtävistä tarkastuskäynneistä suunnitelma, 
jota ei saa luovuttaa valmistajalle.
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ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle.

Näiden ilman ennakkovaroitusta 
tehtävien tarkastuskäyntien aikana 
ilmoitettu laitos voi tehdä tai teettää 
testejä laadunvarmistusjärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Sen on toimitettava valmistajalle 
tarkastusraportti.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 867
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti vähintään joka viides vuosi 
jokaisen valmistajan ja geneerisen 
laiteryhmän osalta tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta asiaankuuluvan 
valmistajan tuotantotiloihin ja tarvittaessa 
valmistajan tavarantoimittajien ja/tai 
alihankkijoiden tuotantotiloihin. Ilmoitetun 
laitoksen on laadittava ilman 
ennakkovaroitusta tehtävistä tarkastuksista 
suunnitelma, jota ei saa luovuttaa 
valmistajalle. Ilmoitetun laitoksen on 
näiden tarkastuskäyntien aikana tehtävä 
tai teetettävä testejä 
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luovuttaa valmistajalle. laadunhallintajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti ja 
testausseloste.

Or. en

Tarkistus 868
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuksista suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle.

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti vähintään kerran viidessä 
vuodessa jokaisen valmistajan ja tietyn 
laiteryhmän osalta tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
merkityksellisiin tuotantotiloihin ja 
tarvittaessa valmistajan tavarantoimittajien 
ja/tai alihankkijoiden tuotantotiloihin. 
Ilmoitetun laitoksen on laadittava ilman 
ennakkovaroitusta tehtävistä tarkastuksista 
suunnitelma, jota ei saa luovuttaa 
valmistajalle.

Ilmoitetun laitoksen on näiden ilman 
ennakkovaroitusta tehtävien tarkastusten 
aikana tehtävä tai teetettävä testejä 
laadunhallintajärjestelmän 
asianmukaisen toiminnan tarkistamiseksi. 
Ilmoitetun laitoksen on annettava 
tarkastusraportti valmistajan käyttöön.

Or. de

Perustelu

Ilman ennakkovaroitusta tehtävien tarkastusten määrä on määriteltävä selkeästi. Kyseisiä 
tarkastuksia on suoritettava vähintään kerran sertifiointisyklin aikana jokaisen valmistajan ja 
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geneerisen laiteryhmän osalta. Ilman ennakkovaroitusta tehtävien tarkastusten 
soveltamisalasta ja niitä koskevista menettelyistä on säädettävä itse asetuksessa. Ilmaisut 
”Mikäli se on tarpeen” ja ”ja, jos testi on tehty, testausselosteella” tulee poistaa, koska testit 
on aina tehtävä. Eron tekeminen käsitteiden ‘testausseloste’ ja ‘tarkastuskertomus’ välille ei 
ole tarpeen, koska ’testausseloste’ on osa ’tarkastuskertomusta’.

Tarkistus 869
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle.

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja sen tavarantoimittajien 
ja/tai alihankkijoiden tuotantotiloihin 
4.3 kohdassa tarkoitettujen säännöllisin 
väliajoin valvonnan yhteydessä
suoritettavien arviointien lisäksi. 
Ilmoitetun laitoksen on laadittava ilman 
ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle. Ilmoitettu laitos 
tekee vähintään yhden tarkastuskäynnin 
ilman ennakkoilmoitusta joka kolmas 
vuosi.

Or. en

Tarkistus 870
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 

4.4. Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
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tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle.

tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4.3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuskäynneistä suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle. Ilmoitetun 
laitoksen on tehtävä tällaiset tarkastukset 
vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Or. en

Perustelu

Ehdotuksessa ei määritellä ilman ennakkoilmoitusta tehtävien tarkastusten 
vähimmäistiheyttä. Näitä tarkastuksia olisi suoritettava vähintään kerran kolmessa vuodessa 
todistussyklin perusteella jokaisen valmistajan ja tuoteryhmän osalta.

Tarkistus 871
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

 Ilmoitettu laitos voi tuotannosta otetun 
näytteen sijasta tai sen lisäksi ottaa 
näytteitä markkinoilla olevista laitteista 
todentaakseen, että valmistettu laite on 
teknisten asiakirjojen ja/tai 
suunnitteluasiakirjojen mukainen. Ennen 
näytteen ottamista ilmoitetun laitoksen on 
määritettävä asianmukaiset 
näytteenottokriteerit ja testimenettelyt.

Ilmoitettu laitos voi tuotannosta otetun 
näytteen lisäksi mahdollisuuksien mukaan 
itse tai muussa tapauksessa ulkopuolisten 
markkinavalvontaviranomaisten avulla
ottaa näytteitä markkinoilla olevista 
laitteista. Vähintään kerran viidessä 
vuodessa on jokaisen valmistajan ja tietyn 
laiteryhmän osalta tutkittava, että 
valmistettu laite on teknisten asiakirjojen 
ja/tai suunnitteluasiakirjojen mukainen. 
Ennen näytteen ottamista ilmoitetun 
laitoksen on määritettävä asianmukaiset 
näytteenottokriteerit ja testimenettelyt. 
Näytteen ottaminen ja sen tutkiminen 
suoritetaan valmistajan kustannuksella.
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Or. de

Perustelu

Näytteiden ottaminen markkinoilla olevista laitteista ei usein ole mahdollista, koska 
ilmoitetuilla laitoksilla ei ole riittäviä toimivaltuuksia. Tällöin 
markkinavalvontaviranomaisten on otettava näyte. Jotta voidaan varmistaa, että näytteitä 
otetaan riittävästi, kaikki ilmoitetut laitokset ovat velvollisia tarkastamaan tilanteen 
vähintään kerran määrätyn sertifiointisyklin aikana.

Tarkistus 872
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.4 alakohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti, joka sisältää 
tarvittaessa otantaan perustuvan 
tarkastuksen tuloksen.

Ilmoitetun laitoksen on toimitettava 
valmistajalle tarkastusraportti, joka sisältää 
tarvittaessa otantaan perustuvan 
tarkastuksen tuloksen. Tämä selvitys on 
julkistettava.

Or. en

Perustelu

Yksi tärkeimmistä PiP-skandaalin opetuksista on, että ennalta ilmoittamattomia 
tarkastuskäyntejä on tehtävä. Avoimuuden vuoksi tarkastusselvitys olisi julkistettava.

Tarkistus 873
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.5 alakohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Valvonnan yhteydessä suoritettavassa 
arvioinnissa on lisäksi luokkaan III 
kuuluvien laitteiden osalta tarkistettava 
laitteen integriteetin kannalta olennaisen 
tärkeät hyväksytyt osat ja/tai materiaalit, 
mukaan luettuna tarvittaessa vastaavuus 

Poistetaan.
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valmistettujen tai ostettujen osien ja/tai 
materiaalien määrien sekä valmiiden 
laitteiden määrien välillä.

Or. en

Perustelu

Tuotetun tai ostetun raaka-aineen tai tyyppihyväksyttyjen olennaisten tärkeiden osien määrän 
ja valmiiden laitteiden määrän vastaavuutta ei usein voida tarkistaa. Ilmoitettujen laitosten 
tehtävät ja toimivalta ovat teknisten tarkastusten, eivät liiketoiminta-analyysien alalla. 
Vastaavuuden tarkistaminen on tavallisesti valmistajan tehtävä tilinpitosyistä.

Tarkistus 874
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4 kohta – 4.6 alakohta

Komission teksti Tarkistus

4.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, 
että arviointiryhmän kokoonpanon avulla 
taataan asianomaiseen teknologiaan liittyvä 
kokemus sekä jatkuva objektiivisuus ja 
puolueettomuus; tähän kuuluu 
arviointiryhmän jäsenten siirtyminen 
tehtävästä toiseen asianmukaisin 
väliajoin. Johtava auditoija saa 
pääsääntöisesti johtaa samaan 
valmistajaan kohdistuvaa auditointia tai 
osallistua siihen enintään kolmena
peräkkäisenä vuotena.

4.6. Ilmoitetun laitoksen on varmistettava, 
että arviointiryhmän kokoonpanon avulla 
taataan asianomaiseen teknologiaan liittyvä 
kokemus sekä jatkuva objektiivisuus ja 
puolueettomuus. Johtava auditoija saa 
johtaa samaan valmistajaan kohdistuvaa 
auditointia tai osallistua siihen enintään 
viitenä peräkkäisenä vuotena.

Or. en

Perustelu

Arvioitavaa lääkinnällistä laitettava koskeva tarvittava asiantuntemus ja kokemus on taattava 
johdonmukaisesti koko todistuskauden ajan. Johtavan auditoijan on annettava johtaa 
auditointia ja osallistua siihen viitenä perättäisenä vuonna lääkinnällisten laitteiden yleisen 
todistuskauden mukaisesti. Muita arviointiryhmän jäseniä ei pitäisi kierrättää, sillä heidän 
tehtävänsä ovat alisteisia johtavalle auditoijalle.
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Tarkistus 875
Mairead McGuinness

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 5 kohta – 5.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.3 a. Luokkaan III kuuluvien laitteiden 
osalta asiakirjan kliinisen osan arvioi 
asianmukainen kliininen asiantuntija, 
joka kuuluu koordinointiryhmän 
80 artiklan ensimmäisen kohdan 
g alakohdan mukaisesti laatimaan 
asiantuntijaluetteloon.

Or. en

Tarkistus 876
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 8 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään viiden 
vuoden ajan ja, jos kyseessä ovat 
implantoitavat laitteet, vähintään 
15 vuoden ajan, viimeisen laitteen 
markkinoille saattamisen ajankohdasta
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla

8. Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään 
valmistajan määrittämän lääkinnällisen 
laitteen käyttöikää vastaavan ajan ja 
vähintään kymmenen vuotta siitä, kun 
valmistaja on laskenut tuotteen liikkeelle, 
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 877
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
Liite IX – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään viiden 
vuoden ajan ja, jos kyseessä ovat 
implantoitavat laitteet, vähintään 
15 vuoden ajan, viimeisen laitteen 
markkinoille saattamisen ajankohdasta 
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään 
valmistajan määrittämän lääkinnällisen 
laitteen käyttöikää vastaavan ajan ja 
vähintään kymmenen vuotta siitä, kun 
valmistaja on laskenut tuotteen 
liikkeeseen, toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 878
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Luokkaan III kuuluvien laitteiden osalta 
valvontaan on sisällytettävä 
yhdenmukaisuuden tarkistus tuotettujen 
tai ostettujen raaka-ainemäärien tai 
tyyppiin hyväksyttyjen keskeisten osien ja 
valmiiden tuotemäärien välillä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Tuotetun tai ostetun raaka-aineen tai tyyppihyväksyttyjen olennaisten tärkeiden osien määrän 
ja valmiiden laitteiden määrän vastaavuutta ei usein voida tarkistaa. Ilmoitettujen laitosten 
tehtävät ja toimivalta ovat teknisten tarkastusten, eivät liiketoiminta-analyysien alalla. 
Vastaavuuden tarkistaminen on tavallisesti valmistajan tehtävä tilinpitosyistä.
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Tarkistus 879
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – 6 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään viiden 
vuoden ajan ja, jos kyseessä ovat 
implantoitavat laitteet, vähintään 
15 vuoden ajan, viimeisen laitteen 
markkinoille saattamisen ajankohdasta 
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään 
valmistajan määrittämän lääkinnällisen 
laitteen käyttöikää vastaavan ajan ja 
vähintään kymmenen vuotta siitä, kun 
valmistaja on laskenut tuotteen 
liikkeeseen, toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 880
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – 7 kohta – 7.5 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

7.5. Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai tämän 
valtuutetun edustajan on pidettävä 
vähintään viiden vuoden ajan viimeisen 
laitteen markkinoille saattamisen
ajankohdasta toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla 

7.5. Poiketen siitä, mitä 6 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai tämän 
valtuutetun edustajan on pidettävä 
vähintään valmistajan määrittämän 
lääkinnällisen laitteen käyttöikää 
vastaavan ajan ja vähintään kymmenen 
vuotta siitä, kun valmistaja on laskenut 
tuotteen liikkeeseen, toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla

Or. en
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Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 881
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – otsikko 3 – B osa

Komission teksti Tarkistus

B osa: Tuotteen tarkastus B osa: Tuotteen EU-tarkastus

Or. en

Tarkistus 882
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 4 kohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

4. Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 
aiheelliset tarkastukset ja testit 
todentaakseen, että laite on asetuksen 
vaatimusten mukainen tutkimalla ja 
testaamalla jokainen tuote 5 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla.

4. Ilmoitetun laitoksen on suoritettava 
aiheelliset tarkastukset ja testit 
arvioidakseen laitteen 
vaatimustenmukaisuuden tutkimalla ja 
testaamalla jokainen tuote 5 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla tai tarkastamalla ja 
testaamalla tuotteet tilastollisin perustein, 
6 kohdassa määritetyllä tavalla.

Or. en

Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä 
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.
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Tarkistus 883
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Vaatimustenmukaisuuden 
tilastollinen tarkastus

Or. en

Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä 
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.

Tarkistus 884
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 5 a kohta – 5.1 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.1. Valmistajan on esitettävä valmistetut 
tuotteet tasalaatuisina erinä. Todistus 
esitettyjen tuotteiden tasalaatuisuudesta 
on osa eräasiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.

Tarkistus 885
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 5 a kohta – 5.2 alakohta (uusi)
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Komission teksti Tarkistus

5.2. Jokaisesta erästä on otettava 
satunnaisnäyte. Näytteen muodostavat 
tuotteet tutkitaan yksitellen ja aiheelliset, 
6 artiklassa tarkoitetuissa sovellettavissa 
standardeissa määritellyt fyysiset tai 
laboratoriotestit suoritetaan laitteiden 
EU-tyyppitarkastustodistuksessa 
kuvaillun tyypin ja niitä koskevien tämän 
asetuksen vaatimusten mukaisuuden 
todentamiseksi.

Or. en

Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä 
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.

Tarkistus 886
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 5 a kohta – 5.3 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.3. Tuotteiden tilastollisen tarkastuksen 
on perustuttava attribuutteihin ja/tai 
muuttujiin, ja siihen on sisällyttävä 
näytteenottojärjestelmiä, joilla on sellaisia 
toimintaominaisuuksia, joilla 
varmistetaan turvallisuuden ja 
suorituskyvyn korkea taso alan viimeisen 
kehityksen mukaisesti. 
Näytteenottojärjestelmä on laadittava 
6 artiklassa tarkoitettujen 
yhdenmukaistettujen standardien tai 
vastaavien perusteella ottaen huomioon 
kyseisten tuoteluokkien ominaisluonne.

Or. en
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Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä 
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.

Tarkistus 887
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 5 a kohta – 5.4 alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5.4. Ilmoitetun laitoksen on kiinnitettävä 
tai kiinnitytettävä jokaiseen hyväksyttyyn 
laitteeseen tunnusnumeronsa ja laadittava 
suoritettuja testejä koskeva EU-
tuotetarkastustodistus.
Erän kaikki tuotteet voidaan saattaa 
markkinoille, lukuun ottamatta näytteen 
niitä tuotteita, jotka todettiin vaatimusten 
vastaisiksi.
Jos erä hylätään, toimivaltaisen 
ilmoitetun laitoksen on toteutettava 
aiheelliset toimenpiteet tämän erän 
markkinoille saattamisen estämiseksi.
Jos eriä hylätään usein, ilmoitettu laitos 
voi olla soveltamatta tilastollista 
tarkastusta.

Or. en

Perustelu

Päätöksen 768/2008/EY moduulin F 5 kohdan mukaisesti olisi lisättävä mahdollisuus tehdä 
tilastollisia tarkastuksia, koska etenkään tuotteita ei voida arvioida tuotetarkastuksen avulla 
ilman tilastollisia tarkastusprosesseja.

Tarkistus 888
Holger Krahmer
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Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 7 kohta – 1 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään viiden 
vuoden ajan ja, jos kyseessä ovat 
implantoitavat laitteet, vähintään 
15 vuoden ajan, viimeisen laitteen 
markkinoille saattamisen ajankohdasta
toimivaltaisten viranomaisten saatavilla 

Valmistajan tai tämän valtuutetun 
edustajan on pidettävä vähintään 
valmistajan määrittämän lääkinnällisen 
laitteen käyttöikää vastaavan ajan ja 
vähintään kymmenen vuotta siitä, kun 
valmistaja on laskenut tuotteen 
liikkeeseen, toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.

Tarkistus 889
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite X – B osa – 8 kohta – 8.4 alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

8.4. Poiketen siitä, mitä 7 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai tämän 
valtuutetun edustajan on pidettävä 
vähintään viiden vuoden ajan viimeisen 
laitteen markkinoille saattamisen 
ajankohdasta toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla 

8.4. Poiketen siitä, mitä 7 kohdassa 
säädetään, valmistajan tai tämän 
valtuutetun edustajan on pidettävä 
vähintään valmistajan määrittämän 
lääkinnällisen laitteen käyttöikää 
vastaavan ajan ja vähintään kymmenen
vuotta siitä, kun valmistaja on laskenut 
tuotteen liikkeeseen, toimivaltaisten 
viranomaisten saatavilla

Or. en

Perustelu

Asiakirjojen säilytysaikoja olisi mukautettava kansainvälisten standardien (esim. ISO 13485) 
täyttämiseksi ja yhdenmukaistamiseksi.
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Tarkistus 890
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

2. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisuus laitteen tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa on vahvistettava sekä 
ei-toivotut sivuvaikutukset ja liitteessä 
I olevassa 1 ja 5 kohdassa tarkoitetun 
hyöty-riskisuhteen hyväksyttävyys on 
arvioitava kliinisten tietojen perusteella.

2. Liitteessä I olevassa 1 kohdassa 
tarkoitettuja ominaisuuksia ja 
suorituskykyä koskevien vaatimusten 
mukaisuus laitteen tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa on vahvistettava sekä 
ei-toivotut sivuvaikutukset ja liitteessä 
I olevassa 1 ja 5 kohdassa tarkoitetun 
hyöty-riskisuhteen hyväksyttävyys on 
arvioitava kliinisten tietojen perusteella.

Tässä yhteydessä on otettava huomioon 
myös riippumattomien tieteellisten
laitosten tai lääketieteellisten yritysten 
omien kliinisten tietojen keruun pohjalta 
saadut tiedot.

Or. de

Tarkistus 891
Marina Yannakoudakis

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

2 a. riippumattomien tieteellisten elinten, 
kuten akateemisten laitosten tai 
lääketieteellisten järjestöjen 
osallistuminen kliinisten tietojen 
keräämiseen ja/tai analysointiin

Or. en
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Tarkistus 892
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite 13 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei 
yleensä pidetä tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna.

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet, 
kliiniset tutkimukset suoritetaan, jollei ole 
perusteltua nojautua olemassa oleviin 
kliinisiin tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei 
yleensä pidetä tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna.

Or. en

Perustelu

Ihmis- tai eläinperäisiä kudoksia tai soluja käyttämällä valmistettujen laitteiden tapauksessa 
on usein mahdollista hyödyntää kliinistä kokemusta ja kirjallisuuden selvityksiä vastaavien 
laitteiden turvallisuudesta ja suorituskyvystä tai käyttää tunnustettujen standardien 
noudattamista kliinisiä todisteita koskevien vaatimusten täyttämiseen.

Tarkistus 893
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite 13 – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei 
yleensä pidetä tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna.

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei pidetä
uusien tuotteiden osalta tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna. Kun on kyse 
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iteroitavista tuotteista, jotka ovat jo 
markkinoilla ja joiden kliiniset tiedot ovat 
saatavilla ja joiden osalta markkinoille 
saattamisen jälkeinen valvonta ei ole 
tuonut esille turvallisuutta koskevia 
huolia, vastaavuuden osoittamista 
voidaan kuitenkin pitää riittävänä 
perusteluna. Koordinointiryhmä arvioi 
tässä asetuksessa säädetyn tieteellisen 
arvioinnin piiriin kuuluvien laitteiden 
osalta, onko vastaavuus osoitettu.

Or. en

Tarkistus 894
Thomas Ulmer

Ehdotus asetukseksi
Liite XIII – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Edellä olevan 4 kohdan 
mukaisesti osoitettua vastaavuutta ei 
yleensä pidetä tämän kohdan 
ensimmäisessä virkkeessä tarkoitettuna 
riittävänä perusteluna.

5. Jos kyseessä ovat implantoitavat laitteet 
ja luokkaan III kuuluvat laitteet, kliiniset 
tutkimukset on tehtävä, jollei ole 
asianmukaisesti perusteltua nojautua 
ainoastaan olemassa oleviin kliinisiin 
tietoihin. Uusien laitteiden osalta edellä 
olevan 4 kohdan mukaisesti osoitettua 
vastaavuutta ei yleensä pidetä tämän 
kohdan ensimmäisessä virkkeessä 
tarkoitettuna riittävänä perusteluna.

Or. de

Tarkistus 895
Marina Yannakoudakis, Anna Rosbach

Ehdotus asetukseksi
Liite 13 – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Kaikki valmistajan kliinisen 
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seurannan osalta keräämät tiedot olisi 
annettava terveydenhuollon 
ammattilaisten saataville.

Or. en

Tarkistus 896
Holger Krahmer

Ehdotus asetukseksi
Liite 13 – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Valmistajan on analysoitava kliinisen 
seurannan havainnot ja kirjattava tulokset 
kliinisen seurannan arviointiraporttiin, joka 
liitetään teknisiin asiakirjoihin.

3. Valmistajan on analysoitava kliinisen 
seurannan havainnot ja kirjattava tulokset 
kliinisen seurannan arviointiraporttiin, joka 
liitetään teknisiin asiakirjoihin.

Implantoitavien lääkinnällisten laitteiden 
osalta kliinistä seurantaa koskevaa 
valmistajan arviointiraporttia arvioi 
riippumaton tieteellinen elin, kuten 
akateeminen laitos tai lääketieteellinen 
seura. Arvion suorittamiseksi valmistajan 
on annettava asiaa koskevat tiedot 
riippumattomalle tieteelliselle elimelle. 
Sekä kliinistä seurantaa koskeva 
valmistajan arviointiraportti että sen 
tarkastelu riippumattoman tieteellisen 
elimen toimesta ovat osa luokan III 
lääkinnällisten laitteiden teknisiä 
asiakirjoja.

Or. en

Perustelu

Luokan III muiden lääkinnällisten laitteiden, kuten gelatiinikapseleita sisältävien laitteiden, 
turvallisuus taataan ja arvioidaan ennen niiden CE-merkintää tehtäviä kliinisiä tutkimuksia.

Tarkistus 897
Anna Rosbach
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Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – I osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki kliinisen tutkimuksen vaiheet siitä 
alkaen, kun tutkimuksen tarvetta ja 
oikeutusta ensimmäisen kerran harkitaan, 
tulosten julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä Suomessa 
hyväksymä Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 
lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista, jota muutettiin viimeksi 
Soulissa Koreassa vuonna 2008 
järjestetyssä Maailman lääkäriliiton 
59. maailmankokouksessa.

Kaikki kliinisen tutkimuksen vaiheet siitä 
alkaen, kun tutkimuksen tarvetta ja 
oikeutusta ensimmäisen kerran harkitaan, 
tulosten julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä Suomessa 
hyväksymä Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 
lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista ja kaikki sen myöhemmät 
muutokset.

Or. en

Perustelu

On tärkeää varmistaa, että kliiniset tutkimukset ovat aina Helsingin julistuksen uusimman 
muutetun version mukaisia.

Tarkistus 898
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – I osa – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Kaikki kliinisen tutkimuksen vaiheet siitä 
alkaen, kun tutkimuksen tarvetta ja 
oikeutusta ensimmäisen kerran harkitaan, 
tulosten julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä Suomessa 
hyväksymä Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 

Kaikki kliinisen tutkimuksen vaiheet siitä 
alkaen, kun tutkimuksen tarvetta ja 
oikeutusta ensimmäisen kerran harkitaan, 
tulosten julkaisemiseen asti, on toteutettava 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti; näistä esimerkkinä Maailman 
lääkäriliiton 18. maailmankokouksessaan 
vuonna 1964 Helsingissä Suomessa 
hyväksymä Maailman lääkäriliiton
Helsingin julistus ihmiseen kohdistuvan 
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lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista, jota muutettiin viimeksi 
Soulissa Koreassa vuonna 2008 
järjestetyssä Maailman lääkäriliiton 
59. maailmankokouksessa.

lääketieteellisen tutkimustyön eettisistä 
periaatteista, jota muutettiin viimeksi 
Soulissa Koreassa vuonna 2008 
järjestetyssä Maailman lääkäriliiton 
59. maailmankokouksessa. Asetus 
tarkemmista edellytyksistä liittyen 
koehenkilöiden osallistumiseen kliinisiin 
tutkimuksiin kuuluu jäsenvaltioiden 
vastuulle.

Or. de

Perustelu

Tässä tarkistuksessa pyritään selventämään, että jäsenvaltioiden on määriteltävä edellytykset 
koehenkilöiden osallistumiselle kliinisiin tutkimuksiin. Tähän liittyen edellytykset on sidottu 
vähimmäisvaatimuksen määritelmään, jonka lähtökohtana on Maailman lääkäriliiton 
Helsingin julistus ja sen muutettu versio vuodelta 2008.

Tarkistus 899
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – I osa – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 a. Kliiniset tutkimukset vajaakykyisillä 
tutkittavilla
Mikäli vajaakykyinen tutkittava ei ole 
antanut tai ei ole kieltäytynyt antamasta 
tietoista suostumustaan ennen 
vajaakykyisyyden alkamista, kliiniset 
tutkimukset voidaan suorittaa ainoastaan 
silloin, kun yleisten edellytysten lisäksi 
kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät:
– lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, joka on tutkittavan oletetun 
tahdon mukainen ja voidaan perua 
milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu 
potilaalle kielteisiä seurauksia;
– vajaakykyinen tutkittava on saanut 
riittävästi omaa ymmärtämiskykyään 
vastaavaa tietoa tutkimuksesta sekä sen 
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riskeistä ja hyödyistä;
– tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon vajaakykyisen tutkittavan, joka 
kykenee muodostamaan mielipiteen ja 
arvioimaan saamiaan tietoja, 
nimenomainen toivomus kieltäytyä 
osallistumasta kliiniseen 
lääketutkimukseen tai vetäytyä siitä 
milloin tahansa;
– taloudellisia kannustimia tai etuja ei 
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliiniseen tutkimukseen osallistumisesta;
– tällainen tutkimus on oleellinen 
sellaisista kliinisistä tutkimuksista 
saatujen tietojen validoimiseksi, jotka on 
suoritettu tietoiseen suostumukseen 
kykenevillä ihmisillä tai muilla 
tutkimusmenetelmillä;
– tällainen tutkimus liittyy välittömästi 
kyseisen tutkittavan hengenvaaralliseen 
tai heikentymistä aiheuttavaan 
sairauteen;
– kliininen tutkimus on suunniteltu siten, 
että sairauteen ja sen etenemisvaiheeseen 
liittyvät kipu, haitat, pelko ja muut 
ennakoitavat riskit on minimoitu, ja sekä 
riskikynnys että rasitusaste on määritelty 
erikseen ja niitä arvioidaan jatkuvasti;
– on perusteltua olettaa, että kliiniseen 
tutkimukseen osallistumisesta 
vajaakykyiselle tutkittavalle koituvat 
hyödyt ovat riskejä suuremmat tai että 
osallistumisesta ei aiheudu mitään 
riskejä;
– suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on kyseistä sairautta ja 
potilasryhmää koskevaa asiantuntemusta 
tai joka on hankkinut lausuntoja 
kyseiseen sairauteen ja potilasryhmään 
liittyvistä kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista.
Tutkittavan on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen 
mahdollisuuksiensa mukaan.
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Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten tuotteiden kliinisiä kokeita koskevaan ehdotukseen verrattuna säännökset 
kliinisistä tutkimuksista ovat erittäin heikkoja ja epätarkkoja. Kliinisissä tutkimuksissa voi 
olla erittäin huomattava riski potilaalle. Siksi säännöksiä on täsmennettävä.

Tarkistus 900
Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – I osa – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

1 b. Kliiniset tutkimukset alaikäisillä
Alaikäisiin kohdistuva kliininen tutkimus 
voidaan suorittaa ainoastaan silloin, kun 
yleisten edellytysten lisäksi kaikki 
seuraavat edellytykset täyttyvät:
– lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan 
oletetun tahdon mukainen;
– alaikäinen on saanut lääkäriltä (joko 
tutkijalta tai tutkimusryhmän jäseneltä), 
jolla on koulutus lasten kanssa 
työskentelyä varten tai kokemusta siitä, 
kaikki oleelliset ikäänsä ja kypsyyttään 
vastaavat tiedot tutkimuksesta sekä sen 
riskeistä ja hyödyistä;
– tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon alaikäisen, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan 
edellä tarkoitettuja tietoja, nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliiniseen tutkimukseen tai vetäytyä siitä 
milloin tahansa;
– taloudellisia kannustimia tai etuja ei 
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliiniseen tutkimukseen osallistumisesta;
– tällainen tutkimus on oleellinen 
sellaisista kliinisistä tutkimuksista 
saatujen tietojen validoimiseksi, jotka on 
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suoritettu tietoiseen suostumukseen 
kykenevillä ihmisillä tai muilla 
tutkimusmenetelmillä;
– tällainen tutkimus joko liittyy 
välittömästi kyseisen alaikäisen 
sairauteen tai sen on oltava luonteeltaan 
sellaista, että se voidaan suorittaa 
ainoastaan alaikäisillä;
– kliininen tutkimus on suunniteltu siten, 
että sairauteen ja sen etenemisvaiheeseen 
liittyvät kipu, haitat, pelko ja muut 
ennakoitavat riskit on minimoitu, ja sekä 
riskikynnys että rasitusaste on määritelty 
erikseen ja niitä arvioidaan jatkuvasti;
– kliinisestä tutkimuksesta aiheutuu 
potilaiden ryhmälle tiettyjä välittömiä 
etuja;
– tutkimuksessa on noudatettu viraston 
asiaan kuuluvia tieteellisiä ohjeita;
– suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on pediatrian alan 
asiantuntemusta tai joka on pyytänyt 
lausuntoja kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista;
Alaikäisen on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen ikänsä ja 
kypsyytensä mukaan.

Or. en

Perustelu

Lääkinnällisten tuotteiden kliinisiä kokeita koskevaan ehdotukseen verrattuna säännökset 
kliinisistä tutkimuksista ovat erittäin heikkoja ja epätarkkoja. Kliinisissä tutkimuksissa voi 
olla erittäin huomattava riski potilaalle. Ehdotuksessa on pyrkimyksenä säilyttää vähintään 
samat suojeluvaatimukset kuin kliinisissä lääketutkimuksissa on taattu vuodesta 2001 lähtien 
direktiivillä 2001/20/EY.

Tarkistus 901
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.3 alakohta
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Komission teksti Tarkistus

3.1.3. Pääasiallista tutkijaa ja koordinoivaa 
tutkijaa koskevat tiedot, myös heidän 
kelpoisuustietonsa, sekä tutkimuspaikkaa 
tai -paikkoja koskevat tiedot.

3.1.3. Pääasiallista tutkijaa ja koordinoivaa 
tutkijaa koskevat tiedot, myös heidän 
kelpoisuustietonsa, sekä tutkimuspaikkaa 
tai -paikkoja koskevat tiedot samoin kuin 
toimeksiantajan ja tutkimuslaitoksen 
välistä sopimusta koskevat tiedot ja 
yksityiskohdat rahoituksesta.

Or. de

Perustelu

On vakiomenettely, että toimeksiantajan ja tutkimuslaitosten välillä tehdyt sopimukset ovat 
eettisen komitean saatavilla ja ne on huomioitava tutkimussuunnitelman arvioinnissa.

Tarkistus 902
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – II osa – 3 kohta – 3.1 alakohta – 3.1.4 alakohta

Komission teksti Tarkistus

3.1.4. Kliinisen tutkimuksen yleiskatsaus. 3.1.4. Kliinisen tutkimuksen yleiskatsaus 
asianomaisen maan kielellä.

Or. de

Perustelu

Jotta tutkimussuunnitelman soveltuvuutta voidaan arvioida objektiivisesti, on erittäin tärkeää 
laatia tiivistelmä tutkimussuunnitelmasta kunkin maan kielellä 

Tarkistus 903
Thomas Ulmer, Peter Liese

Ehdotus asetukseksi
Liite XIV – II osa – 3 kohta – 3.15 a alakohta (uusi)



PE510.767v01-00 180/182 AM\936128FI.doc

FI

Komission teksti Tarkistus

3.15 a. Suunnitelma tutkittavien 
jatkohoidosta kliinisen tutkimuksen 
päätyttyä.

Or. de

Perustelu

Helsingin julistuksessa esitetään, että suunnitelman on määritettävä sopimus koehenkilöiden 
pääsystä sellaisiin toimenpiteisiin tutkimuksen päättymisen jälkeen, jotka tutkimuksessa 
määritettiin toteutettaviksi tai vastaavasti pääsystä muuhun hoitoon tai muun tuen piiriin

Tarkistus 904
Christofer Fjellner

Ehdotus asetukseksi
Liite 15

Komission teksti Tarkistus

2 artiklan 1 kohdan 1 alakohdassa 
tarkoitetun lääkinnällisen laitteen 
määritelmän viimeiseen alakohtaan 
kuuluvien tuotteiden luettelo

Poistetaan.

1. Piilolinssit;
2. Kehon osien muokkaamiseen tai 
korjaamiseen tarkoitetut implantit;
3. Kasvojen täyteaineet tai muut ihon tai 
limakalvojen täyteaineet;
4. Rasvaimussa käytettävät tarvikkeet;
5. Ihmiskehossa käytettäväksi tarkoitetut 
invasiiviset laserlaitteet;
6. IPL-valoimpulssilaitteet.

Or. en

Perustelu

Implants or other invasive products in Annex XV (aesthetic products) without medical 
purpose should not be considered medical devices and should not be regulated by the 
proposed regulation on medical devices. Including products that do not have a medical 
purpose could undermine the term medical devices, and make the regulation on medical 
devices indistinct.This regulation is intended to ensure that medical devices placed on the 
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market are secure and works as intended. In order to be placed on the market the medical 
benefits of the product has to outweigh the risk. This is not applicable for implants and other 
invasive products in Annex XV.Aesthetic products should be regulated in a separate 
regulation, that could cover a wider range of aesthetic products. This regulation could refer 
to the regulation on medical devices where applicable.

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

Tarkistus 905
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Liite 15 – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Kemialliset kuorinnat

Or. en

Perustelu

Tällä hetkellä on epätietoutta siitä, mitä asetusta – jos mitään – sovelletaan ihon kemiallisiin 
kuorintoihin, ja jotkin voivat joutua kaikkien soveltamisalojen ulkopuolelle.

Tarkistus 906
Nora Berra

Ehdotus asetukseksi
Liite 15 – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Rasvaimussa käytettävät tarvikkeet; 4. Rasvaimussa ja lipolyysissä käytettävät 
tarvikkeet;

Or. fr

Tarkistus 907
Linda McAvan

Ehdotus asetukseksi
Liite 15 – 5 kohta



PE510.767v01-00 182/182 AM\936128FI.doc

FI
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5. Ihmiskehossa käytettäväksi tarkoitetut 
invasiiviset laserlaitteet;

5. Ihmiskehossa käytettäväksi tarkoitetut 
laserlaitteet;

Or. en

Perustelu

Kaikki kosmeettisissa toimenpiteissä käytettäviä laserlaitteita pitäisi säännellä lääkinnällisinä 
laitteina. Monia iholasereita pidetään kaupan ”ei-invasiivisina” tai ”heikosti invasiivisina”, 
mikä voi aiheuttaa hämmennystä siitä, mikä on katettu. Jopa uusimmat, matalariskiset 
verisuonilaserit voivat aiheuttaa arpia.


