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Teema: Suuliselt vastatav küsimus komisjonile ENVI-komisjoni koosolekul

29. märtsil 2007 võttis Euroopa Parlament vastu meditsiiniseadmete direktiivi 93/42/EMÜ 
muudatuse. Olin tookord keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse (ENVI) komisjonis selle 
teema raportöör. Juba 2006. aastal juhiti tähelepanu sellele, et ELis puudub ühtne regulatsioon 
selliste meditsiiniseadmete taastöötluse kohta, mis on ette nähtud ühekordseks kasutamiseks, 
kuigi mõnes liikmesriigis, näiteks Saksamaal oli ja on taastöötlus tavaline praktika. Praegu 
esineb selles valdkonnas liikmesriikide vahel liiga suuri erinevusi. Mõnes üksikus 
liikmesriigis on taastöötlus lubatud ning nendes riikides on kehtestatud asjakohased suunised. 
Mõnes teises liikmesriigis on taastöötlus täielikult keelatud, kuid enamikus ELi riikides 
puuduvad selged eeskirjad. Seda olukorda tuleb võimalikult kiiresti muuta.

Põhiprobleem seisneb minu arvates selles, et on küll olemas ühekordselt kasutatavate 
seadmete täpne määratlus (vt selle kohta direktiivi 2007/47/EÜ, mille kohaselt on 
„ühekordselt kasutatav seade” seade, mida kasutatakse üks kord ühe patsiendi peal), 
deklareerivad tootjad oma seadmeid osaliselt erinevalt. Ühekordselt kasutatava seadme 
esimesel kasutamisel vastutab tootja, taastöödeldud ühekordselt kasutatava seadme 
kasutamisel vastutavad raviarst ja haigla. Arstid seda sageli kahjuks ei tea. 

Läbirääkimistel komisjoniga lubati parlamendile, et selle probleemistiku kohta avaldatakse 
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kahe aasta jooksul raport. Seni pole seda kahjuks juhtunud. 5. detsembril 2008 toimus küll 
õpituba ja lisaks selleteemalised konsultatsioonid. Konkreetseid samme pole minu teada seni 
astutud. 

Minu arvates on tungivalt vajalik, et komisjon hakkaks lõpuks aktiivselt tegutsema ja teeks 
konkreetseid ettepanekuid meditsiiniseadmete taastöötluse reguleerimise kohta. Selles 
valdkonnas on praegu olemas nn hall tsoon, mis ei tohi enam kauem püsida. Praeguseks on 
ühekordseks kasutamiseks mõeldud, kuid taastöödeldud meditsiiniseadmetelt saanud nakkuste 
tõttu inimesi juba surnud. Seda ei saa enam kauem taluda. Tihti ei tea ei patsient ega arst, et 
kasutati taastöödeldud seadet. Siin on tungiv selgitusvajadus. Euroopa Liit on kohustatud 
tagama tervisekaitse kõrge taseme. Seda kohustust tuleb viivitamatult täitma hakata. Me ei 
tohi kodanike tervist enam asjatult ohtu seada.

Seetõttu on minu küsimus komisjonile: 

• Millal esitab komisjon ettepaneku ühekordseks kasutamiseks mõeldud
meditsiiniseadmete taastöötluse reguleerimise kohta?


