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Aihe: Komissiolle esitettävä suullinen kysymys ENVI-valiokunnan kokouksen 
yhteydessä

Euroopan parlamentti hyväksyi 29. maaliskuuta 2007 lääkinnällisistä laitteista annetun 
direktiivin 93/42/ETY muuttamisen. Olin tuolloin ympäristön, kansanterveyden ja 
elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan (ENVI) esittelijä kyseisessä asiassa. Jo 
vuonna 2006 kiinnitettiin huomiota siihen, että Euroopan unionissa ei ole yhdenmukaisia 
säännöksiä sellaisten lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelystä, jotka on tarkoitettu vain 
yhteen käyttöön, vaikka uudelleenkäsittely on ollut ja on yleinen käytäntö eräissä 
jäsenvaltioissa, kuten Saksassa. Tällä hetkellä alan lainsäädännössä on liian suuria eroja 
jäsenvaltioiden välillä. Joissakin harvoissa jäsenvaltioissa uudelleenkäsittely on sallittua, ja ne 
ovat ottaneet käyttöön asianmukaiset säännökset. Joissakin muissa jäsenvaltioissa 
uudelleenkäsittely on kokonaan kiellettyä, mutta useimmissa Euroopan unionin 
jäsenvaltioissa ei ole mitään selviä säännöksiä. Tilanteen on muututtava mahdollisimman 
nopeasti.

Suurin ongelma on mielestäni siinä, että kertakäyttöisille laitteille on tosin täsmällinen 
määritelmä (ks. direktiivi 2007/47/EY, jossa tarkoitetaan 'kertakäyttölaitteella' laitetta, jota on 
tarkoitus käyttää vain kertaalleen yhtä potilasta varten), mutta valmistajat ilmoittavat 
tuotteensa osittain eri tavoin. Kertakäyttölaitteen ensimmäisellä käyttökerralla laitteesta vastaa 
valmistaja, kun taas uudelleenkäsitellyn kertakäyttölaitteen käytöstä vastaavat hoitava lääkäri 
ja sairaala. Usein lääkärit eivät valitettavasti ole tästä tietoisia.
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Komission kanssa käydyissä keskusteluissa parlamentille luvattiin, että komissio julkaisisi 
kahden vuoden sisällä kyseistä ongelmaa käsittelevän tiedonannon. Tähän mennessä ei 
valitettavasti ole tapahtunut mitään. Tosin 5. joulukuuta 2008 järjestettiin aiheesta työpaja ja 
kuulemistilaisuus. Konkreettisiin toimiin ei kuitenkaan minun tietääkseni ole tähän mennessä 
ryhdytty.

Mielestäni on aivan välttämätöntä, että komissio lopulta aktivoituu ja antaa konkreettisia 
ehdotuksia lääkinnällisten laitteiden uudelleenkäsittelystä. Alalla on harmaa alue, joka on 
poistettava. Joitakin ihmisiä on jo kuollut, koska he ovat saaneet tartunnan 
uudelleenkäsitellyistä lääkinnällisistä laitteista, jotka oli tarkoitettu käytettäviksi yhden 
kerran. Tätä ei voi enää hyväksyä. Usein sekä potilas että lääkäri eivät tiedä, että on käytetty 
uudelleenkäsiteltyä laitetta. Asiasta on laadittava kiireellisesti selvitys. Euroopan unionilla on 
velvollisuus taata korkeatasoinen terveydenhuolto. Tätä velvoitetta on noudatettava 
viipymättä. Kansalaisten terveyttä ei saa tarpeettomasti enää vaarantaa.

Tästä syystä kysyn komissiolta: 

• Milloin komissio antaa säädösehdotuksen sellaisten lääkinnällisten laitteiden 
uudelleenkäsittelystä, jotka on oikeastaan tarkoitettu käytettäviksi vain kerran? 


