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Õigusakti eelnõu muudatusettepanekud

Euroopa Parlamendi muudatusettepanekutes märgistatakse õigusakti 
eelnõusse tehtud muudatused paksus kaldkirjas. Tavalises kaldkirjas
märgistus on mõeldud asjaomastele osakondadele ja tähistab neid õigusakti 
eelnõu osi, mille kohta on tehtud parandusettepanek lõpliku teksti 
vormistamiseks (nt ilmselged vead või väljajätmised mõnes keeleversioonis).
Selliste parandusettepanekute puhul on vaja vastavate osakondade 
nõusolekut.

Kui õigusakti eelnõus soovitakse muuta kehtivat õigusakti, märgitakse 
muudatusettepaneku päises kolmandale reale viide kehtivale õigusaktile ning 
neljandale reale viide muudetavale sättele. Kui Euroopa Parlament soovib 
muuta kehtivat sätet, mida õigusakti eelnõus ei muudeta, märgistatakse 
muutmata jäävad tekstiosad paksus kirjas. Väljajäetav tekstiosa tähistatakse 
sümboliga [...].
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EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus in vitro
diagnostikameditsiiniseadmete kohta
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

– võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule 
(COM(2012)0541),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ning artiklit 114 ja 
artikli 168 lõike 4 punkti c, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku 
(C7-0317/2012),

– võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

– võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee 14. veebruari 2013. aasta arvamust1,

– pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

– võttes arvesse kodukorra artiklit 55,

– võttes arvesse keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjoni raportit
(A7-0000/2013),

1. võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2. palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon kavatseb 
seda oluliselt muuta või selle muu tekstiga asendada;

3. teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja 
komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek 1

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(5 a) Reguleerimisel tuleb arvesse võtta 
asjaolu, et in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete 
valdkonnas tegutseb palju VKEsid, kuid 
samas ei tohi põhjustada ohtu tervisele ja 

                                               
1 ELTs seni avaldamata.
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ohutusele. 

Or. en

Muudatusettepanek 2

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 9

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

9. Selleks et tagada tervise kaitse kõrgeim 
tase, tuleks selgitada ja tugevdada eeskirju, 
millega reguleeritakse vaid ühes 
terviseasutuses toodetavaid ja kasutatavaid 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid, 
sealhulgas mõõtmisi ja tulemusi.

9. Selleks et tagada tervise kaitse kõrgeim 
tase, tuleks selgitada ja tugevdada eeskirju, 
millega reguleeritakse vaid ühes 
terviseasutuses toodetavaid ja kasutatavaid 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmeid, 
sealhulgas mõõtmisi ja tulemusi, panemata 
tarbetut koormust meditsiinitöötajatele, kes 
kasutavad in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid teistmoodi 
vastavalt patsientide vajadustele.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 37; patsientide või patsientide rühmade erivajadustega tuleb 
arvestada.

Muudatusettepanek 3

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 26

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(26) In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetel peab 
üldiselt olema CE-märgis, mis näitab 
nende vastavust käesolevale määrusele, 
mis võimaldab nende vaba liikumist ja 
sihtotstarbelist kasutuselevõttu liidus. 
Liikmesriigid ei tohiks luua tõkkeid nende 
turulelaskmisele või kasutusele võtmisele 
põhjustel, mis on seotud käesolevas 

(26) In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmetel peab 
üldiselt olema CE-märgis, mis näitab 
nende vastavust käesolevale määrusele, 
mis võimaldab nende vaba liikumist ja 
sihtotstarbelist kasutuselevõttu liidus. 
Liikmesriigid ei tohiks luua tõkkeid nende 
turulelaskmisele või kasutusele võtmisele 
põhjustel, mis on seotud käesolevas 
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määruses sätestatud nõuetega. määruses sätestatud nõuetega. 
Liikmesriigid peaksid siiski saama 
otsustada, kas piirata mingit kindlat liiki 
in vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
kasutust aspektides, mis ei ole käesoleva 
määrusega kaetud.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 13. On Euroopa Liidu ammune poliitika, et küsimustes, kas 
lubada, keelata või lubada ainult piirangutega eetiliselt tundlike tehnoloogiate kasutamist, 
nagu geneetiline testimine enne implantatsiooni, rakendatakse subsidiaarsuse põhimõtet. 
Liikmesriik, kes niisuguseid teste lubab, peab tagama, et need on kooskõlas käesoleva 
määruse normidega, kuid neile liikmesriikidele, kes soovivad riigis eetika teemal peetud 
debattide tulemusena seda keelata, peab jääma niisugune võimalus. Sõnastus pärinev uudsete 
ravimite määruse samasugusest sättest.

Muudatusettepanek 4

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 44 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44 a) Sekkuvate kliinilise toimivuse 
uuringud ja muud kliinilise toimivuse 
uuringud, millega kaasnevad ohud 
uuringutes osalejatele, peaksid olema 
lubatud ainult pärast seda, kui 
eetikakomitee on neid hinnanud ja need 
heaks kiitnud.

Or. en

Selgitus

Seoses aruteludega kliiniliste katsete reguleerimise üle on raportöör seisukohal, et 
eetikakomitee rolli peaks tugevdama.
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Muudatusettepanek 5

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 45 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45 a) Isikute osas, kes ei saa anda oma 
teadvat nõusolekut, nagu lapsed ja 
piiratud teovõimega isikud, tuleks 
kehtestada ranged reeglid samal tasemel, 
nagu on sätestatud Euroopa Parlamendi 
ja nõukogu 4. aprilli 2001. aasta 
direktiivis 2001/20/EÜ liikmesriikide 
õigus- ja haldusnormide ühtlustamise 
kohta, mis käsitlevad hea kliinilise tava 
rakendamist inimtervishoius kasutatavate 
ravimite kliinilistes uuringutes¹.
_____________
¹ELT L 121, 1.5.2001, lk 34.

Or. en

Selgitus

Võrreldes ravimite kliinilistes uuringute valdkonnaga, on sätted sekkuvate kliinilise toimivuse 
uuringute kohta väga nõrgad ja ebamäärased. Sekkuvad kliinilise toimivuse uuringud võivad 
tähendada patsiendile väga suurt ohtu, näiteks juhul, kui proov võetakse selgroost. Seepärast 
tuleb sätteid täpsustada. Ettepanekuga soovtakse säilitada kaitse vähemalt sel tasemel, mis on 
tagatud ravimite kliiniliste katsete puhul alates 2001. aastast direktiiviga 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 6

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste 
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust inimväärikusele, 
isikupuutumatusele, õigust isikuandmete 
kaitsele, kunsti ja teadustegevuse vabadust 
ning tegutsemisvabadust ja õigust 

(59) Käesolev määrus austab põhiõigusi ja 
järgib iseäranis Euroopa Liidu põhiõiguste
hartas tunnustatud põhimõtteid, eelkõige 
õigust inimväärikusele, 
isikupuutumatusele, asjaomase isiku vaba 
ja teadva nõusoleku põhimõtet, õigust 
isikuandmete kaitsele, kunsti ja 
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omandile. Liikmesriigid peaksid käesolevat 
määrust kohaldama kooskõlas nimetatud 
õiguste ja põhimõtetega.

teadustegevuse vabadust ning 
tegutsemisvabadust ja õigust omandile, 
samuti inimõiguste ja biomeditsiini 
konventsiooni ja selle konventsiooni 
lisaprotokolli, mis käsitleb geeniteste 
tervise eesmärgil. Liikmesriigid peaksid 
käesolevat määrust kohaldama kooskõlas 
nimetatud õiguste ja põhimõtetega.

Or. en

Selgitus

Vaba ja teadva nõusoleku põhimõte on harta artiklis 3 tähtsaim punkt ja seda tuleks siin 
mainida. 

Muudatusettepanek 7

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 a) Käesolevas määruses tuleks järgida 
vaba ja teadva nõusoleku põhimõtet, mis 
on üks tähtsamaid punkte põhiõiguste 
hartas ja rahvusvaheliste 
organisatsioonide, nagu Euroopa 
Nõukogu ning Majanduskoostöö ja 
Arengu Organisatsiooni (OECD) teatud 
dokumentides. In vitro meditsiiniseadmete 
ja nende kasutamise raamistiku kvaliteet 
on otsustava tähtsusega, eriti seoses DNA 
testidega. Seepärast on vaja lisada 
peatükk teadva nõusoleku kohta.

Or. en

Selgitus

Seotud muudatusettepanekuga 31. Vaba ja teadva nõusoleku põhimõte on harta artiklis 3 
tähtsaim punkt ja määrusesse tuleks lisada säte selle järgimise kohta.
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Muudatusettepanek 8

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 59 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(59 b) käesolev määrus on kooskõlas 13. 
detsembril 2006. aastal vastu võetud ÜRO 
puuetega inimeste õiguste 
konventsiooniga, mille Euroopa Liit 
ratifitseeris 23. detsembril 2010 ning mille 
osalised on võtnud endale kohustuse 
eeskätt edendada, kaitsta ja tagada, et 
kõik puuetega inimesed saaksid kasutada 
kõiki inimõigusi ja põhivabadusi, samuti 
edendada nende väärikuse kaitset, muu 
hulgas teadlikkuse suurendamisega 
puuetega inimeste võimetest ja nende
antavast panusest;

Or. de

Selgitus

Euroopa Liit on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste konventsiooni. See peaks määruses 
kajastuma.

Muudatusettepanek 9

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 60

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(60) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohane õigus võtta 
vastu õigusakte, mis käsitlevad üldiste 
ohutus- ja toimivusnõuete, tehnilises 
dokumentides käsitletavate elementide, 
ELi vastavusdeklaratsiooni ja teavitatud 
asutuste väljastatud sertifikaatide 
minimaalse sisu, teavitatud asutuste
täidetavate miinimumnõuete, 

(60) Tervise ja ohutuse kõrge taseme 
säilitamiseks tuleks komisjonile 
delegeerida Euroopa Liidu toimimise 
lepingu artikli 290 kohane õigus võtta 
vastu õigusakte, mis käsitlevad teavitatud 
asutuste täidetavate miinimumnõudeid, 
klassifitseerimiseeskirjasid ja kliinilise 
toimivuse uuringute heakskiitmiseks
esitatavaid dokumente; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist;
in vitro diagnostikameditsiiniseadmete ja 
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klassifitseerimiseeskirjade, 
vastavushindamismenetluste ja kliinilise 
toimivuse uuringute heakskiitmiseks
esitatavate dokumentide kohandamist 
tehnilise arenguga; kordumatu 
identifitseerimistunnuse süsteemi loomist;
in vitro diagnostikameditsiiniseadmete ja 
teatavate ettevõtjate registreerimiseks 
esitatavat teavet; teavitatud asutuste 
määramise ja kontrollimise eest võetava 
tasu suurust ja struktuuri; üldsusele 
kättesaadavat teavet kliinilise toimivuse 
uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. On eriti oluline, et komisjon 
viiks ettevalmistava töö käigus läbi 
nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas 
ekspertide tasandil. Delegeeritud 
õigusaktide ettevalmistamisel ja 
koostamisel peaks komisjon tagama 
asjaomaste dokumentide sama- ja 
õigeaegse ning asjakohase edastamise 
Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

teatavate ettevõtjate registreerimiseks 
esitatavat teavet; teavitatud asutuste 
määramise ja kontrollimise eest võetava 
tasu suurust ja struktuuri; üldsusele 
kättesaadavat teavet kliinilise toimivuse 
uuringute kohta; ennetavate 
tervisekaitsemeetmete vastuvõtmist ELi 
tasandil; Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumide ülesandeid ja 
kriteeriume ning nende antud teaduslike 
arvamuste eest makstavate tasude suurust 
ja struktuuri. Kuid käesoleva määruse 
olulisi elemente, nagu üldised ohutus- ja 
toimivusnõuded, tehnilises dokumentides 
käsitletavad elemendid, ELi 
vastavusdeklaratsiooni minimaalne sisu, 
vastavushindamismenetluste muutmine 
või täiendamine, tuleks muuta ainult 
seadusandliku tavamenetlusega. On eriti 
oluline, et komisjon viiks ettevalmistava 
töö käigus läbi nõuetekohased 
konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide 
tasandil. Delegeeritud õigusaktide 
ettevalmistamisel ja koostamisel peaks 
komisjon tagama asjaomaste dokumentide 
sama- ja õigeaegse ning asjakohase 
edastamise Euroopa Parlamendile ja 
nõukogule.

Or. en

Selgitus

Nimetatud osad on õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks neid vastavalt lepingu 
artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 10

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 64

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(64) Selleks et võimaldada ettevõtjatel,
teavitatud asutustel, liikmesriikidel ja 
komisjonil kohaneda käesoleva määrusega 
kehtestatud muudatustega, on asjakohane

(64) Selleks et võimaldada ettevõtjatel,
eriti VKEdel, kohaneda käesoleva 
määrusega kehtestatud muudatustega ja 
tagada selle nõuetekohane kohaldamine, 
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sätestada kõnealuseks kohanemiseks ja 
määruse nõuetekohaseks kohaldamiseks 
tehtavate korralduste jaoks piisav 
üleminekuaeg. On eriti oluline, et
kohaldamise kuupäevaks on uute nõuete 
kohaselt määratud piisav arv teavitatud 
asutusi, et vältida in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete nappust 
turul.

on asjakohane näha ette piisavalt pikk 
üleminekuperiood organisatsiooniliste 
muutuste tegemiseks. Käesoleva määruse 
osad, mis puudutavad liikmesriike ja 
komisjoni, tuleks aga rakendada 
võimalikult kiiresti. On eriti oluline, et 
uute nõuete kohaselt määratakse 
võimalikult kiiresti piisav arv teavitatud 
asutusi, et vältida in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete nappust 
turul.

Or. en

Selgitus

Vt seletuskirja.

Muudatusettepanek 11

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 65

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(65) Selleks, et tagada sujuv üleminek in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete, 
asjaomaste ettevõtjate ja sertifikaatide
registreerimisele, peaks asjakohase teabe 
esitamise kohustus käesoleva määruse 
alusel liidu tasandil loodud
elektroonilistesse süsteemidesse täielikult 
jõustuma alles 18 kuud pärast käesoleva 
määruse kohaldamise kuupäeva. 
Üleminekuperioodil peaksid direktiivi 
98/79/EÜ artikkel 10 ja artikli 12 lõike 1 
punktid a ja b endiselt jõusse jääma. Kuid
ettevõtjaid ja teavitatud asutusi, kes 
registreerivad end liidu tasandil loodud 
vastavates elektroonilistes süsteemides, 
tuleb pidada vastavaks nendele 
registreerimisnõuetele, mille liikmesriigid 
on direktiivi kõnealuste sätete kohaselt 
vastu võtnud, et vältida mitmekordseid 
registreerimisi.

(65) Selleks, et tagada sujuv üleminek in 
vitro diagnostikameditsiiniseadmete 
registreerimisele, peaks käesoleva määruse 
alusel liidu tasandil loodud elektrooniline 
süsteem hakkama toimima võimalikult 
kiiresti. Ettevõtjaid ja teavitatud asutusi, 
kes registreerivad end liidu tasandil loodud 
vastavates elektroonilistes süsteemides, 
tuleb pidada vastavaks nendele 
registreerimisnõuetele, mille liikmesriigid 
on direktiivi kõnealuste sätete kohaselt 
vastu võtnud, et vältida mitmekordseid 
registreerimisi.
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Or. en

Selgitus

Elektrooniline süsteem tuleb luua võimalikult kiiresti. Ettevõtjad peaksid saama osaleda 
niipea, kui nad on valmis.

Muudatusettepanek 12

Ettepanek võtta vastu määrus
Põhjendus 67 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(67 a) On Euroopa Liidu pikaajaline 
poliitika mitte sekkuda riikide poliitikasse
küsimuses, kas lubada, keelata või lubada 
ainult piirangutega eetiliselt vastuoluliste 
tehnoloogiate kasutamist, nagu 
geneetiline testimine enne 
implantatsiooni. Käesolev määrus ei 
peaks sellesse põhimõttesse sekkuma ning 
niisuguste tehnoloogiate lubamine, 
keelamine või piiramine peaks jääma 
otsustamiseks riigi tasandil. Kui 
liikmesriik lubab niisuguseid 
tehnoloogiaid kas piirangutega või ilma, 
tuleb kohaldada käesolevas määruses 
sätestatud standardeid.

Or. en

Selgitus

On Euroopa Liidu ammune poliitika, et küsimustes, kas lubada, keelata või lubada ainult 
piirangutega eetiliselt tundlike tehnoloogiate kasutamist, nagu geneetiline testimine enne 
implantatsiooni, rakendatakse subsidiaarsuse põhimõtet. Liikmesriik, kes niisuguseid teste 
lubab, peab tagama, et need on kooskõlas käesoleva määruse normidega, kuid neile 
liikmesriikidele, kes soovivad riigis eetika teemal peetud debattide tulemusena seda keelata, 
peab niisugune võimalus jääma.
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Muudatusettepanek 13

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 1 – lõige 7 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7 a. In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete kasutamise 
reguleerimine liidu tasandil ei piira 
liikmesriigi vabadust otsustada, kas 
piirata teatud kindlat tüüpi in vitro 
diagnostikaseadme kasutamist seoses 
aspektidega, mida käesolev määrus ei 
hõlma.

Or. en

Selgitus

On Euroopa Liidu ammune poliitika, et küsimustes, kas lubada, keelata või lubada ainult 
piirangutega eetiliselt tundlike tehnoloogiate kasutamist, nagu geneetiline testimine enne 
implantatsiooni, rakendatakse subsidiaarsuse põhimõtet. Liikmesriik, kes niisuguseid teste 
lubab, peab tagama, et need on kooskõlas käesoleva määruse normidega, kuid neile 
liikmesriikidele, kes soovivad riigis eetika teemal peetud debattide tulemusena seda keelata, 
peab niisugune võimalus jääma. Sõnastus pärineb uudsete ravimite määruse samasugusest 
sättest.

Muudatusettepanek 14

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(1) „meditsiiniseade” – mis tahes 
instrument, seade, aparaat, tarkvara, 
implantaat, reagent, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
teistega kombineerituna, mille tootja on 
ette näinud kasutamiseks inimestel ühel või 
mitmel järgmisel meditsiinilisel eesmärgil:

(1) „meditsiiniseade” – mis tahes 
instrument, seade, aparaat, tarkvara, 
implantaat, reagent, materjal või muu 
toode, mida võib kasutada eraldi või 
teistega kombineerituna, mille tootja on 
ette näinud kasutamiseks inimestel ühel või 
mitmel järgmisel otsesel või kaudsel
meditsiinilisel eesmärgil:

– haiguste diagnoosimiseks, ennetamiseks, 
seireks, raviks või leevendamiseks;

– haiguste diagnoosimiseks, 
ärahoidmiseks, seireks, ennustamiseks, 
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raviks või leevendamiseks,
– vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks;

– vigastuse või puude diagnoosimiseks, 
seireks, raviks, leevendamiseks või 
kompenseerimiseks;

– kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
või seisundi uurimiseks, asendamiseks või 
muutmiseks,

– kehaehituse või füsioloogilise protsessi 
või seisundi uurimiseks, asendamiseks või 
muutmiseks,

– rasestumise ärahoidmiseks või 
soodustamiseks,

– rasestumise ärahoidmiseks või 
soodustamiseks,

– mis tahes eespool nimetatud toote 
desinfitseerimiseks või steriliseerimiseks, 

– mis tahes eespool nimetatud toote 
desinfitseerimiseks või steriliseerimiseks,

– teabe andmiseks otseste või kaudsete 
mõjude kohta tervisele,

ja mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille 
eeldatavale toimele nimetatud viiside 
kasutamine võib kaasa aidata.

ja mis ei avalda oma peamist ettenähtud 
toimet inimkehas või -kehale 
farmakoloogilisel, immunoloogilisel või 
ainevahetuslikul teel, kuid mille 
eeldatavale toimele nimetatud viiside 
kasutamine võib kaasa aidata.

Or. en

Selgitus

a) Artikli 2 lõikes 2 on in vitro diagnostikameditsiiniseadme definitsiooni laiendatud, nii et 
see hõlmab ka testimist ennustamiseks ja eelsoodumuse väljaselgitamiseks. Meditsiiniseadme 
definitsiooni ei ole aga samamoodi laiendatud. b) Nn elustiili-testid peaksid kuuluma määruse 
alla, kuna neil võivad olla patsiendi/tarbija tervisele väga olulised tagajärjed. Seepärast on 
Euroopa patsientide ja tarbijate kaitseks oluline reguleerimisala laiendada.

Muudatusettepanek 15

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 2 – taane 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

– kaasasündinud hälbe kohta; – kaasasündinud füüsilise või vaimse 
kahjustuse kohta;

Or. de
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Selgitus

Termin „kaasasündinud hälve“ kõlab puuetega inimeste ja nende omaste jaoks 
diskrimineerivalt, seepärast tuleks see asendada.

Muudatusettepanek 16

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

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

DNA-testideks kasutatavate in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmete suhtes 
kohaldatakse käesolevat määrust.

Or. en

Selgitus

Nn elustiili-testid peaksid kuuluma määruse alla, kuna neil võivad olla patsiendi/tarbija 
tervisele väga tõsised tagajärjed. Seepärast on Euroopa patsientide ja tarbijate kaitseks 
oluline reguleerimisala laiendada.

Muudatusettepanek 17

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 8 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(8) „ühekordselt kasutatav seade” –
seade, mis on ette nähtud kasutamiseks 
ühel patsiendil ühe protseduuri käigus.

välja jäetud

Üks protseduur võib hõlmata mitut 
kasutuskorda või pikemaajalist kasutamist 
samal patsiendil; 

Or. en

Selgitus

Ühekordselt kasutatavate seadmete mõiste ei ole IVD meditsiiniseadmete suhtes kohaldatav.
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Muudatusettepanek 18

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 12 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(12 a)„geenitest” – test, mis viiakse läbi 
tervise eesmärkidel, mis hõlmab 
inimpäritolu bioloogiliste näidiste 
analüüsimist ja mille eesmärk on 
spetsiaalselt selgitada välja isiku 
geneetilised omadused, mis on päritud või 
kujunenud varajasel sünnieelsel 
arenguetapil;

Or. en

Selgitus

Raportöör lisab konkreetsed sätted geenitestide kohta. Seepärast on vaja definitsiooni. 
Sõnastus põhineb Euroopa Nõukogu protokollil.

Muudatusettepanek 19

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 16 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(16) „tootja” – füüsiline või juriidiline isik, 
kes valmistab või uuendab täielikult
seadme või kes laseb sellise seadme 
projekteerida, valmistada või täielikult 
uuendada ja kes turustab seda oma nime 
või kaubamärgi all;

(16) tootja - füüsiline või juriidiline isik, 
kes on vastutav seadme kavandamise, 
valmistamise, pakendamise ja 
märgistamise eest enne selle oma nime all 
turule viimist, olenemata sellest, kas neid 
toiminguid teeb ta ise või kolmas isik tema 
nimel. Käesoleva määrusega sätestatud 
kohustused, mida tootjad peavad täitma, 
kehtivad ka füüsilise või juriidilise isiku 
suhtes, kes paneb kokku, pakib, töötleb,
uuendab täielikult ja/või märgistab ühe või 
mitu valmistoodet ja/või määrab neile 
vahenditena sihtotstarbe, et neid isiku
oma nime või kaubamärgi all turule viia. 
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Or. en

Selgitus

a) „Tootja“ definitsioon on ebamäärasem kui kehtivas IVD direktiivis, sest olulised osad (nt 
pakendamine, märgistamine) on praegusest definitsioonist puudu (98/97/EÜ, artikkel 1 f). 
Füüsiline või juriidiline isik, kes märgistab meditsiiniseadmeid oma nime all, on tootja (vt 
kehtivaid õigusakte). b) Tootja turustab tooteid oma nime all. Kaubamärk iseenesest tootjat ei 
määratle.

Muudatusettepanek 20

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 21 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine;

(21) „tervishoiuasutus” – organisatsioon, 
mille peamine eesmärk on patsientide 
hooldus või ravi või rahvatervise 
edendamine; välja arvatud tulunduslikud 
kliiniliste teenuste laborid;

Or. en

Selgitus

Määrusega on ette nähtud teatud erandid haiglate ja teiste tervishoiuasutuste vajaduste 
rahuldamiseks. Tuleks täpsustada, et tulunduslikud laborid selle jagamise alla ei kuulu, kuna 
nad ei peaks samadest eranditest kasu saama.

Muudatusettepanek 21

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 25 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(25) „vastavushindamisasutus” – asutus, 
kes viib kolmanda isikuna läbi 
vastavushindamise toiminguid, sealhulgas 
kalibreerimist, testimist, sertifitseerimist ja 
kontrolle;

(25) „vastavushindamisasutus” – asutus, 
kes viib kolmanda isikuna läbi 
vastavushindamise toiminguid, sealhulgas 
testimist, sertifitseerimist ja kontrolle;
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Or. en

Selgitus

Vastavushindamisasutused ei tegele kunagi IVD seadme kalibreerimisega – IVD seadmeid 
tuleb kalibreerida enne kasutamist.

Muudatusettepanek 22

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 43 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(43 a) „kalibraator” – seadme 
kalibreerimisel kasutatav 
mõõtmisstandard;

Or. en

Selgitus

Kalibraatorid ja kontrollained on väga erinevad mitte ainult nende teadusliku kasutuse ja 
omaduste aspektist, vaid ka regulatiivsest aspektist, kuna neid klassifitseeritakse erinevate 
eeskirjade järgi. Seepärast tuleb definitsioon kaheks jagada – üks kalbiraatorite ja teine 
kontrollainete kohta.

Muudatusettepanek 23

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 44

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(44) „kalibraatorid ja kontrollained” –
ained, materjalid või tooted, mille tootja 
on ette näinud kas mõõtesuhte 
kindlakstegemiseks või seadme 
toimivusnäitajate kontrollimiseks seoses 
kõnealuse seadme sihtotstarbelise 
kasutamisega.

(44) „kontrollaine” – aine, materjal või 
toode, mille tootja on ette näinud seadme 
toimivusnäitajate kontrollimiseks; 

Or. en

Selgitus

Kalibraatorid ja kontrollained on väga erinevad mitte ainult nende teadusliku kasutuse ja 
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omaduste aspektist, vaid ka regulatiivsest aspektist, kuna neid klassifitseeritakse erinevate 
eeskirjade järgi. Seepärast tuleb definitsioon kaheks jagada – üks kalbiraatorite ja teine 
kontrollainete kohta.

Muudatusettepanek 24

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 45 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise ja juhtimise 
eest;

(45) „sponsor” – üksikisik, ettevõte, asutus 
või organisatsioon, kes vastutab kliinilise 
toimivuse uuringu algatamise, juhtimise, 
läbiviimise või rahastamise eest;

Or. en

Selgitus

XIII lisa II jagu nõuab täiendavaid kohustusi. Vastasel juhul, kui uuring loetaks tavaliselt 
lõpetatuks pärast viimase uuringus osaleja viimast visiiti, puuduks viide sponsori vastutusele 
seoses järgnevate ülesannetega, nagu dokumentide arhiveerimine, kliinilise uuringu aruande 
koostamine ja tulemuste avaldamine. Selle lõike täiendamine viitega sponsori vastutusele 
rahastamise eest on kooskõlas definitsioonile direktiivi 2001/20/EÜ artiklis 2e.

Muudatusettepanek 25

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 2 – punkt 48 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(48 a) „kontroll” – pädeva asutuse 
toiming, mis seisneb dokumentide, 
ruumide, andmete, kvaliteedi tagamise 
korra ja kõige muu sellise ametlikus 
läbivaatamises, mis on pädeva asutuse 
arvates seotud kliinilise uuringuga ja mis 
võivad asuda uuringu kohas, sponsori 
ja/või selle organisatsiooni rajatistes, 
kellega on sõlmitud leping, või muudes 
ettevõtetes, mida pädev asutus peab 
kohaseks kontrollida;
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Or. en

Selgitus

Erinevalt määruse ettepanekust kliiniliste katsete kohta (COM 2012, 369 lõplik), ei ole 
käesolevas määruses kontrolli puudutavaid sätteid. Ei tohi jätta liikmesriikide otsustada, kas 
kontrollida kliinilise toimivuse uuringute läbiviimist. Niisugusel juhul võidaks uuringute 
kontrollimise üle otsustada lähtuvalt sellest, kas on olemas vajalikud eelarvevahendid. Lisaks 
võidaks siis kliinilise toimivuse uuringuid läbi viia eelistatavalt riikides, kus kontrolli ei ole.

Muudatusettepanek 26

Ettepanek võtta vastu määrus
II peatükk – pealkiri 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Seadmete kättesaadavaks tegemine, 
ettevõtjate kohustused, CE-märgis, vaba 
liikumine

Seadmete kättesaadavaks tegemine ja 
kasutamine, ettevõtjate kohustused, CE-
märgis, vaba liikumine

Or. en

Muudatusettepanek 27

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 3 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3. Üldistele ohutus- ja toimivusnõuetele 
vastavuse tõendamine põhineb kliinilistel 
tõenditel kooskõlas artikliga 47. 

3. Üldistele ohutus- ja toimivusnõuetele 
vastavuse tõendamine hõlmab kliinilisi 
tõendeid kooskõlas artikliga 47.

Or. en

Selgitus

Kliinilised tõendid ei puuduta kõiki üldiseid ohutus- ja toimivusnõudeid – paljud neist 
põhinevad muul, nt keemia-alaseid ohutusnõudeid, elektriohutust, radioloogilist ohutust jne ei 
määrata kindlaks kliiniliste tõendite alusel.
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Muudatusettepanek 28

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 5 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5. Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi ning 
mida valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus vastab standardile EN ISO 
15189 või muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

5. Välja arvatud artikli 59 lõige 4, ei kehti 
käesoleva määruse sätted seadmete suhtes, 
mis on VII lisas sätestatud eeskirjade 
kohaselt liigitatud A, B ja C klassi – välja 
arvatud juhul, kui tegemist on 
personaliseeritud ravimispetsiifilise 
diagnostilise kompleksiga – ning mida 
valmistatakse ja kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, tingimusel et 
valmistamine ja kasutamine toimub üksnes 
tervishoiuasutuse ühtse 
kvaliteedijuhtimissüsteemi raames ning 
tervishoiuasutus on akrediteeritud 
vastavalt standardile EN ISO 15189 või 
muule samalaadsele tunnustatud 
standardile. Liikmesriigid võivad nõuda, et 
tervishoiuasutused esitaksid pädevale 
asutusele selliste seadmete nimekirja, mis 
on valmistatud ja mida kasutatakse nende 
territooriumil ja võivad kehtestada 
asjaomaste seadmete valmistamise ja 
kasutamise suhtes täiendavaid 
ohutusnõudeid.

Seadmed, mis on VII lisas sätestatud 
eeskirjade kohaselt liigitatud D klassi, 
peavad isegi siis, kui neid valmistatakse ja 
kasutatakse üksnes ühes 
tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata 
nende seadmete suhtes artiklis 16 
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid ja 
artiklites 21—25 sätestatud kohustusi.

Personaliseeritud ravimispetsiifilised 
diagnostilised kompleksid ja seadmed, mis 
on VII lisas sätestatud eeskirjade kohaselt 
liigitatud D klassi, peavad isegi siis, kui 
neid valmistatakse ja kasutatakse üksnes 
ühes tervishoiuasutuses, vastama käesoleva 
määruse nõuetele. Siiski ei kohaldata 
nende seadmete suhtes artiklis 16 
sätestatud CE-märgist käsitlevaid sätteid ja 
artiklites 21—25 sätestatud kohustusi.

Or. en

Selgitus

Personaliseeritud ravimispetsiifilised diagnostilised kompleksid on eriline seadmete klass, 
mille suhtes kehtivad teiste C klassi seadmetega võrreldes rangemad vastavusnõuded; nimelt 
peavad kõik personaliseeritud ravimispetsiifilised diagnostilised kompleksid läbima kavandi 
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dokumentide läbivaatamise ning neid peab hindama Euroopa Ravimiamet. Need nõuded on 
kehtestatud selleks, et tagada personaliseeritud ravimispetsiifiliste diagnostiliste komplekside 
ohutus ja toimimine. 

Muudatusettepanek 29

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
85 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega, pidades silmas tehnika 
arengut ning võttes arvesse ettenähtud 
kasutajaid või patsiente, muudetakse või 
täiendatakse I lisas sätestatud üldisi 
ohutus- ja toimivusnõudeid, sealhulgas 
tootja esitatavat teavet.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldised ohutus- ja toimivusnõueded on õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 30

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 4 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 4 a
Geneetiline teave, nõustamine ja vaba 

nõusolek
1. Seadet võib geenitestiks kasutada 
üksnes juhul, kui testi viivad läbi isikud, 
kellel on meditsiinilise kutsetegevuse luba 
vastavalt riigis kehtivatele õigusaktidele .
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2. Toodet võib geenitestiks kasutada 
üksnes juhul, kui testis osalejate õigused, 
ohutus ja heaolu on kaitstud ning testi 
käigus saadud andmed on eeldatavasti 
usaldusväärsed ja kindlad.
3. Enne seadme kasutamist geenitestiks 
annab lõikes 1 osutatud isik testis 
osalejale geenitesti olemuse, tähenduse ja 
tagajärgede kohta asjakohast teavet.
4. Enne seadme kasutamist geenitestiks 
nõustab lõikes 1 osutatud isik testis 
osalejat arusaadavalt geneetika teemal, 
olles tulemuse suhtes avatud. Geneetiline 
nõustamine hõlmab meditsiinilisi, eetilisi, 
sotsiaalseid, prühholoogilisi ja õiguslikke 
aspekte.
Geneetilise nõustamise vorm ja ulatus 
määratakse kindlaks vastavalt testi 
tulemuste mõjule ja nende tähendusele 
asjaomase isiku või tema pereliikmete 
jaoks, sh arvestades võimalikku mõju 
otsusele soojätkamise kohta. 
5. Seadet võib geenitestiks kasutada ainult 
pärast seda, kui testis osaleja on andnud 
selleks vaba ja teadva nõusoleku. See 
nõusolek antakse sõnaselgelt kirjalikult. 
Nõusoleku võib igal ajal kirjalikult või 
suuliselt tühistada.
Alaealiste puhul võetakse teadev nõusolek 
vanematelt või seaduslikult esindajalt. 
Nõusolek peab kajastama alaealise 
eeldatavat tahet ja nõusoleku võib igal 
ajal alaealist kahjustamata tühistada. 
Piiratud teovõimega täiskasvanute puhul, 
kes ei saa teavitatud õiguslikku 
nõusolekut anda, võetakse seadusliku 
esindaja teadev nõusolek. Nõusolek peab 
kajastama asjaomase isiku eeldatavat 
tahet ja nõusoleku võib igal ajal isikut 
kahjustamata tühistada. 
6. Seadet võib kasutada soo tuvastamiseks 
seoses sünnieelse diagnostikaga üksnes 
juhul, kui tuvastamine toimub 
meditsiinilistel eesmärkidel ja kui on 
kõrge risk soospetsiifiliseks pärilikuks 
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haiguseks. Erandina artikli 2 lõigetest 1 ja 
2 kohaldatakse sama kasutuspiirangut 
toodete suhtes, mis ei ole mõeldud 
kasutamiseks konkreetsel meditsiinilisel 
eesmärgil.
7. Käesoleva artikli sätted seadmete 
kasutamise kohta geenitestideks ei keela 
liikmesriikidel säilitada või kehtestada 
tervisekaitse või avaliku korra 
eesmärkidel selles valdkonnas rangemaid 
riiklikke õigusakte.

Or. en

Selgitus

Vt ka seletuskirja. See uus peatükk on seotud Euroopa Parlamendi ja teiste rahvusvaheliste 
institutsioonide, näiteks Euroopa Nõukogu ja OECD pikaajaliste taotlustega. Geeniteste 
peaksid läbi viima elukutselised meditsiinitöötajad pärast asjakohast nõustamist geneetika 
teemal. Teadev nõusolek on põhiõiguste hartas sisalduv eesõigus ja tuleks seepärast õigusakti
lisada.

Muudatusettepanek 31

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 7 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui asjakohased ühtlustatud standardid ei 
ole piisavad, on komisjonil õigus võtta 
vastu ühtne tehniline kirjeldus seoses 
I lisas sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XII lisas sätestatud 
kliiniliste tõendite ja turustamisjärgse 
jälgimisega. Ühtne tehniline kirjeldus 
võetakse vastu rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 84 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

1. Kui ühtlustatud standardid puuduvad või 
kui on vaja lahendada tervishoiuga seotud 
probleeme, on komisjonil õigus võtta vastu 
ühtne tehniline kirjeldus seoses I lisas 
sätestatud üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete, II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni või XII lisas sätestatud 
kliiniliste tõendite ja turustamisjärgse 
jälgimisega. Ühtne tehniline kirjeldus 
võetakse vastu rakendusaktide kaudu 
kooskõlas artikli 84 lõikes 3 osutatud 
kontrollimenetlusega.

Or. en

Selgitus

By way of harmonised standards, it is determined which fundamental requirements of the 
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Regulation are fulfilled by compliance with the standard. The Commission lays down which 
standards are recognised as harmonised standards. Where a harmonised standard no longer 
reflects the state of the art, the Commission de-harmonises this standard. Then, the standard 
needs to be revised by the competent standardisation body. Therefore, sentence 1 of Article 7 
‘ … or where relevant harmonised standards are not sufficient …’ is worded in a way that 
gives rise to misunderstandings and needs to be deleted.

Muudatusettepanek 32

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 2 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Komisjonile antakse kooskõlas artikliga 
85 õigus võtta vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse II lisas sätestatud tehnilise 
dokumentatsiooni elemente, pidades 
silmas tehnika arengut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Üldised ohutus- ja toimivusnõueded on õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta. 

Muudatusettepanek 33

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 8 – lõige 7 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

7. Tootjad tagavad, et seadmega on kaasas
I lisa punkti 17 kohaselt nõutav teave 
Euroopa Liidu ametlikus keeles, mis on 
ettenähtud kasutajale kergesti arusaadav.
Keele, milles tootja peab teavet esitama, 
võivad kindlaks määrata selle liikmesriigi 
õigusaktid, kus seade kasutajale 
kättesaadavaks tehakse.

7. Tootjad tagavad, et I lisa punkti 17 
kohaselt seadme kohta nõutav teave on 
esitatud Euroopa Liidu ametlikus keeles, 
mis on ettenähtud kasutajale kergesti 
arusaadav. Keele, milles tootja peab teavet 
esitama, võivad kindlaks määrata selle 
liikmesriigi õigusaktid, kus seade 
kasutajale kättesaadavaks tehakse.

Enesetestimiseks või patsiendi vahetus Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
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läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave selle liikmesriigi ametlikus 
keeles, kus seade ettenähtud kasutajateni 
jõuab.

läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul esitatakse I lisa punkti 17 kohaselt 
nõutav teave selles liikmesriigis 
kasutatavas liidu ametlikus keeles või 
keeltes, kus seade ettenähtud kasutajateni 
jõuab.

Or. en

Selgitus

Teavet peaks olema võimalik esitada elektrooniliselt. Tuleb täpsustada, et teave peab olema 
esitatud liidu ametlikus keeles või ametlikes keeltes ja mitte mingis muus keeles. Mõlemad 
muudatused vähendavad VKEde potentsiaalset koormust.

Muudatusettepanek 34

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 9 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) hoida tehniline dokumentatsioon, ELi 
vastavusdeklaratsioon ja vajaduse korral 
koopia artikli 43 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega pädevatele asutustele 
kättesaadavana artikli 8 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku jooksul;

(a) hoida tehnilise dokumentatsiooni 
kokkuvõte või taotluse korral tehniline 
dokumentatsioon, ELi 
vastavusdeklaratsioon ja vajaduse korral 
koopia artikli 43 kohaselt välja antud 
asjakohasest tunnistusest koos kõigi 
lisadega pädevatele asutustele 
kättesaadavana artikli 8 lõikes 4 sätestatud 
ajavahemiku jooksul;

Or. en

Selgitus

Tootja hoiab tehnilise dokumentatsiooni kättesaadavana, kuna see on ettevõttes arhiveeritud 
mitmes kohas. Alternatiivselt tuleks esitada tehnilise dokumentatsiooni kokkuvõte (vt ka 
GHTF: Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the Essential 
Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED)).
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Muudatusettepanek 35

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 11 – lõige 2 – punkt e 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(e) seade on märgistatud vastavalt 
käesoleva määruse nõuetele ja sellega on 
kaasas nõutav kasutusjuhend ja ELi 
vastavusdeklaratsioon;

(e) seade on märgistatud vastavalt 
käesoleva määruse nõuetele ja sellega on 
kaasas nõutav kasutusjuhend;

Or. en

Selgitus

ELi vastavusdeklaratsioon ei peaks tootega kaasas olema. See nõue on tarbetu ega anna 
lisaväärtust.

Muudatusettepanek 36

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 14 – lõige 1 – lõik 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 punkti 16 tähenduses, 
kuid kes paneb juba turul oleva seadme 
kokku või kohandab seda sihtotstarbeliseks 
kasutuseks konkreetse patsiendi jaoks.

Esimest lõiku ei kohaldata isiku suhtes, kes 
ei ole tootja artikli 2 punkti 16 tähenduses, 
kuid kes paneb juba turul oleva seadme 
kokku või kohandab seda sihtotstarbeliseks 
kasutuseks konkreetse patsiendi jaoks või 
konkreetse piiratud patsientide rühma 
jaoks ühes tervishoiuasutuses.

Or. en

Selgitus

Kasutuskeskkonnas tehtavate katsete küsimus on väga vastuoluline. Komisjoni ettepanekus on 
A, B ja C klassi katsed kasutuskeskkonnas kaetud väga piiratult, kuid D klassi katsed täies 
mahus. Raportöör soovib ettepaneku struktuuri põhimõtteliselt säilitada, kuid teatud juhtudel 
kohandavad haiglad D klassi katseid vastavalt patsientide vajadustele. Mitte ainult 
üksikjuhtumitel, vaid ka suuniste kujul näiteks enneaegselt sündinud laste jaoks. Selleks 
vajalikuks kohanduseks ei tuleks tervishoiuasutuselt nõuda täielikku uut vastavushindamist.
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Muudatusettepanek 37

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See tõlgitakse liidu ametlikku keelde või 
keeltesse, mida nõuavad liikmesriigid, kus 
seade kättesaadavaks tehakse.

1. ELi vastavusdeklaratsioonis 
kinnitatakse, et käesolevas määruses 
sätestatud nõuded on täidetud. Seda 
ajakohastatakse pidevalt. ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavad 
miinimumandmed on ette nähtud III lisas. 
See avaldatakse ühes liidu ametlikest 
keeltest.

Or. en

Selgitus

Nõue tõlkida vastavusdeklaratsioon kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, kus seadet 
kasutatakse, on üldiselt ebaproportsionaalne haldusnõue, mis on kulukas eriti VKEde jaoks ja 
seega põhjendamatu. Nagu kehtivaski direktiivis, peaks kättesaadavus ühes liidu ametlikus 
keeles olema piisav.

Muudatusettepanek 38

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 15 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 85 vastu delegeeritud 
õigusakte, millega muudetakse või 
täiendatakse III lisas sätestatud ELi 
vastavusdeklaratsioonis esitatavaid 
miinimumandmeid, pidades silmas 
tehnika arengut.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kuna vastavusdeklaratsioon on peamine vahend, mis näitab käesoleva õigusakti järgimist, on 
see õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks seda vastavalt lepingu artiklile 290



PE506.196v01-00 30/57 PR\928989ET.doc

ET

delegeeritud õigusaktidega muuta.

Muudatusettepanek 39

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 4 – lõik 2

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Enesetestimiseks ja patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
tootjad täidavad lisanõudeid, mis on 
sätestatud VIII lisa punktis 6.1.

Enesetestimiseks ettenähtud seadmete 
tootjad täidavad lisanõudeid, mis on 
sätestatud VIII lisa punktis 6.1.

Or. en

Selgitus

Patsientide vahetus läheduses testimiseks kasutatavate seadmete kohta on sätestatud nõuded 
(need on testid, mida viiakse läbi väljaspool laborit, kuid need on mõeldud alati kutsealaseks 
kasutamiseks) vastavushindamismenetluse osas ja sõltumata testi riski klassifitseerimisest. 
Lisaks nõutakse alati kavandi hindamist vastavalt VIII lisa punktile 6.1. See nõue tähendab 
väga suuri lisakulusid ja töökoormust, mis on sisuliselt põhjendamata, arvestades riski 
klassifikatsiooni.

Muudatusettepanek 40

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 – lõik 2 – punkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) enesetestimiseks ja patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
puhul VIII lisa punktis 6.1 sätestatud 
nõuetega; 

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Mis puudutab patsientide vahetus läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid, peaks olema 
erinevus vastavushindamise ja riskiklasside vahel. A klassi kuuluvaid patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid tuleks käsitleda VIII lisas samamoodi nagu kõiki 
teisi seadmeid. Nii on klassifitseerimise eeskirjad kantud üle vastavushindamise eeskirjadele 
ja nõuetele. 
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Muudatusettepanek 41

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 5 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(c) mõõtefunktsiooniga 
meditsiiniseadmete puhul nende 
tootmisaspektidega, mis on seotud 
seadmete vastavusega metroloogilistele 
nõuetele.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Kõikidel IVD-del on määratluse järgi mõõtefunktsioon. Enamik toimivusnõuetest ja osa 
kliinilistest tõenditest, mis on nõutavad iga seadme puhul, on vajalikud IVD mõõtefunktsiooni 
hindamiseks. See tekst on üldine avaldus meditsiiniseadmete mõõtefunktsiooni kohta ega anna 
IVD seadmete osas mingeid täiendavaid garantiisid. 

Muudatusettepanek 42

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 40 – lõige 10 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

10. Selleks et võtta arvesse tehnika 
arengut ja mis tahes teavet, mis saadakse 
artiklites 26–38 sätestatud teavitatud 
asutuste määramise ja järelevalve käigus 
ning artiklites 59–73 kirjeldatud 
turujärelevalvetoimingutest, antakse 
komisjonile õigus võtta kooskõlas 
artikliga 85 vastu delegeeritud õigusakte, 
millega muudetakse või täiendatakse 
VIII–X lisas sätestatud 
vastavushindamismenetlusi.

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Vastavushindamismenetlused on õiguse olemuslikuks osaks ja seepärast ei tohiks neid 
vastavalt lepingu artiklile 290 delegeeritud õigusaktidega muuta.
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Muudatusettepanek 43

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 1 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

1. I lisas sätestatud üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele vastavuse tõendamine 
tavapärastes kasutustingimustes põhineb 
kliinilistel tõenditel. 

1. I lisas sätestatud üldistele ohutus- ja 
toimivusnõuetele vastavuse tõendamine 
tavapärastes kasutustingimustes põhineb 
kliinilistel tõenditel, või täiendavatel 
ohutusandmetel üldiste ohutus- ja 
toimivusnõuete puhul, mis ei ole 
hõlmatud kliiniliste tõenditega.

Or. en

Selgitus

On palju üldiseid ohutus- ja toimivusnõudeid, mis ei ole hõlmatud kliiniliste tõenditega, 
näiteks need, mis on seotud keemia-alase, mehhaanilise ja elektriohutusega. Seega tuleb 
üldiste ohutus- ja toimivusnõuete järgimist tõestades alati arvestada kliinilisi tõendeid, kuid 
ka muud kaalutlused on olulised.

Muudatusettepanek 44

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 47 – lõige 3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. Kui tootja kinnitab ja/või kirjeldab 
kliinilist kasutust, kuuluvad nõuete hulka 
tõendid sellise kasutuse kohta.

Or. de

Selgitus

Mitte kõikide IVD-seadmete puhul ei ole vaja spetsiifilisi kliinilise toimivuse uuringuid. See 
oleks ka ebaproportsionaalne, kuid vastavalt ELi õigusele teistes valdkondades, näiteks 
tervisealaste väidete puhul, peab tootja, kes esitab kinnitusi kliinilise kasutuse kohta, neid ka 
tõestama.
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Muudatusettepanek 45

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 1 – punktid a ja b

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) kontrollida, kas seadmed on 
kavandatud, toodetud ja pakendatud 
selliselt, et tavapärastes kasutustingimustes 
sobivad nad kasutamiseks ühel või mitmel 
artikli 2 lõikes 2 osutatud in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmele ettenähtud 
erieesmärgil ning saavutavad tootja poolt 
ettenähtud toimivustaseme; 

a) kontrollida, kas seadmed on kavandatud, 
toodetud ja pakendatud selliselt, et 
tavapärastes kasutustingimustes sobivad 
nad kasutamiseks ühel või mitmel artikli 2 
lõikes 2 osutatud in vitro 
diagnostikameditsiiniseadmele ettenähtud 
erieesmärgil ning saavutavad tootja või 
sponsori poolt ettenähtud toimivustaseme;

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

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

Or. en

Selgitus

Patsiendi kaitse seisukohast ei ole oluline, kas kliinilise toimivuse uuring on viidud läbi tootja 
vastutusel ja seda kasutatakse tulevase CE-märgistuse alusena, või on uuring teostatud 
mittetulunduslikult, peamiselt teaduslikel eesmärkidel. Käesoleva määruse sätted peaksid 
kehtima ka neile kliinilise toimivuse uuringutele, mille eest vastutab või mille on läbi viinud 
muu isik või organisatsioon peale tootja.

Muudatusettepanek 46

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 4 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus ja 
heaolu on kaitstud ning kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad.

4. Kliinilise toimivuse uuringud 
kavandatakse ja tehakse nii, et kliinilise 
toimivuse uuringus osalejate ohutus ja 
heaolu on kaitstud ning kliinilise toimivuse 
uuringu käigus kogutud andmed on 
usaldusväärsed ja kindlad. Niisuguseid 
uuringuid ei tehta, kui uuringuga 
seostatavad riskid ei ole seadme 
potentsiaalse kasu kontekstis 
meditsiiniliselt õigustatud. 
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Or. en

Selgitus

Muudatusettepanekus võetakse arvesse asjaolu, et meditsiinilist innovatsiooni ei saa 
taandada ainult uutele tehnoloogilistele arengutele. Lisaks tõestatud raviefektile tuleb näidata 
ka vastuvõetavat riski-kasu suhet.

Muudatusettepanek 47

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 48 – lõige 6 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6. Artikli 2 lõikes 37 määratletud 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muude kliinilise toimivuse uuringute 
suhtes, mille puhul uuringu läbiviimisega, 
sh proovivõtuga, kaasnevad invasiivsed 
protseduurid või muud riskid uuringus 
osaleja jaoks, kohaldatakse lisaks 
käesolevas artiklis sätestatud kohustustele 
artiklites 49–58 ja XIII lisas sätestatud 
nõudeid.

6. Artikli 2 lõikes 37 määratletud 
sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute ja 
muude kliinilise toimivuse uuringute 
suhtes, mille puhul uuringu läbiviimisega, 
sh proovivõtuga, kaasnevad invasiivsed 
protseduurid või muud riskid uuringus 
osaleja jaoks, kohaldatakse lisaks 
käesolevas artiklis sätestatud kohustustele 
artiklites 49–58 ja XIII lisas sätestatud 
nõudeid. Komisjonile antakse õigus võtta 
kooskõlas artikliga 85 vastu delegeeritud 
õigusakte ebaoluliste riskide loetelu 
esitamise kohta, mis võimaldab teha 
käesolevast artiklist erandeid. 

Or. en

Selgitus

Mitte iga risk ei õigusta väga rangeid eeskirju sekkuvate kliinilise toimivuse uuringute 
läbiviimiseks; on proovi võtmise protseduure – näiteks higiproov –, millega kaasneb näiteks 
nahaärrituse oht, kuid mitte mingeid tõsiseid ohte. Tuleb täpsustada, missugused riskid on 
selles kontekstis ebaolulised.

Muudatusettepanek 48

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2. Kliinilise toimivuse uuringu sponsor 2. Kliinilise toimivuse uuringu sponsor 
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esitab taotluse ja XIII lisas osutatud 
dokumendid liikmesriigile 
(liikmesriikidele), kus uuring läbi viiakse. 
Asjaomane liikmesriik teatab kuue päeva 
jooksul pärast taotluse saamist sponsorile, 
kas kliinilise toimivuse uuring kuulub 
käesoleva määruse reguleerimisalasse ning 
kas taotlus on täielik. 

esitab taotluse ja XIII lisas osutatud 
dokumendid liikmesriigile 
(liikmesriikidele), kus uuring läbi viiakse. 
Asjaomane liikmesriik teatab 14 päeva 
jooksul pärast taotluse saamist sponsorile, 
kas kliinilise toimivuse uuring kuulub 
käesoleva määruse reguleerimisalasse ning 
kas taotlus on täielik.

Or. en

Selgitus

Lõikes 2 esitatud ajapiirang ei võta arvesse asjaolu, et koos nädalalõppude ja riigipühadega 
võib juhtuda, et pädeval asutusel ei jää taotluse läbivaatamiseks aega, ning et sel põhjusel 
võib eetikakomitee osalemine (kes võib omalt poolt pidada teatud dokumente hädavajalikuks) 
osutuda võimatuks. Seepärast tuleks lõigetes 2 ja 3 esitatud ajalisi piiranguid pikendada.

Muudatusettepanek 49

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 3 – lõik 3

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Lõikes 2 esitatud ajapiirang ei võta arvesse asjaolu, et koos nädalalõppude ja riigipühadega 
võib juhtuda, et pädeval asutusel ei jää taotluse läbivaatamiseks aega, ning et sel põhjusel 
võib eetikakomitee osalemine (kes võib omalt poolt pidada teatud dokumente hädavajalikuks) 
osutuda võimatuks. Seepärast tuleks lõigetes 2 ja 3 esitatud ajalisi piiranguid pikendada.
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Muudatusettepanek 50

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5 – punkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Tähtaja muutmine on vajalik, et lihtsustada kliinilise toimivuse uuringu tõhusat hindamist. 
Eriti mitmes liikmesriigis läbiviidavate kliinilise toimimise uuringute puhul peab jääma 
piisavalt aega koordineeritud hindamiseks kooskõlas artikliga 56. Kuna määruse eelnõus ei 
esitata rahvusvaheliste kliinilise toimivuse uuringute hindamise jaoks konkreetseid tähtaegu, 
tuleb kohandada käesolevas määruses sisalduvat üldist hindamise tähtaega.

Muudatusettepanek 51

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 5 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

5 a. Liikmesriigid tagavad, et kliinilise 
toimivuse uuring peatatakse, tühistatakse 
või katkestatakse ajutiselt, kui ilmnevad 
uued asjaolud, mille valguses pädev 
asutus või eetikakomitee sellele enam 
heakskiitu ei annaks.

Or. en

Selgitus

Artiklis 54 nähakse ette teabe vahetus liikmeriikide vahel, kui üks liikmesriik taotleb kliinilise 
uuringu peatamist, tühistamist või ajutist katkestamist. Määruse eelnõus ei täpsustata aga, 
mis tingimustel võib liikmesriik niisuguse otsuse teha. See on võimalik ainult juhul, kui 
ilmnevad uued asjaolud, mis takistaks heakskiidu andmist.
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Muudatusettepanek 52

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 a. Kõik kliinilise toimivuse uuringu 
etapid, alates esimestest uuringu vajaduse 
ja põhjenduse kaalutlustest kuni 
tulemuste avaldamiseni, viiakse läbi 
kooskõlas tunnustatud eetiliste 
põhimõtetega, näiteks nendega, mis on 
sätestatud inimestega läbiviidavate 
meditsiiniliste uuringute eetiliste 
põhimõtete Helsingi deklaratsioonis, mis 
võeti vastu Maailma Arstide Liidu poolt 
18. ülemaailmsel meditsiiniassambleel 
Helsingis 1964. aastal ning mida muudeti 
viimati 59. Maailma Arstide Liidu 
üldkogul Soulis 2008. aastal.

Or. en

Selgitus

Sõnastus on toodud lisast artiklisse 49. See oluline teave peaks sisalduma määruse tekstis, 
mitte ainult lisades.

Muudatusettepanek 53

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 – lõige 6 b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6 b. Heakskiidu võib anda üksnes pärast 
seda, kui sõltumatu eetikakomitee on 
andnud kliinilise toimivuse uuringu kohta 
positiivse hinnangu. Eetikakomitee 
avaldus hõlmab konkreetselt uuringu 
meditsiinilist põhjendatust, uuringus 
osaleja nõusolekut pärast täieliku teabe 
esitamist toimivusuuringu kohta ning 
uurijate ja uurimisvõimaluste sobivust.
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Eetikakomitee ülesanne on kaitsta kõikide 
uuringus osalejate, kasutajate ja 
kolmandate osapoolte huvisid, õigusi ja 
heaolu. Komitee on sõltumatu uurija ja 
sponsori poolsest mõjust või mis tahes 
muust sobimatust mõjust. Komitee 
arvestab selle riigi või riikide seadusi ja 
eeskirju, kus uuring toimub, samuti 
kohaldatavaid rahvusvahelisi norme ja 
standardeid. Eetikakomitee koosneb 
piisavast arvust liikmetest, kellel on 
ühiselt piisavad teadmised ja 
kvalifikatsioon, et hinnata asjaomase 
kliinilise toimivuse uuringu teaduslikke, 
meditsiinilisi ja eetilisi aspekte. 
Liikmesriigid võtavad vajalikke meetmeid 
eetikakomiteede loomiseks ja nende töö 
hõlbustamiseks.

Or. en

Selgitus

Lõike 6 b (uus) lõigud 1 ja 2 on seotud aruteludega kliiniliste katsete üle. Et tagada katses 
osaleja kaitse, on vaja, et liikmesriikide heakskiit sõltuks pädeva, sõltumatu ja 
interdistsiplinaarse eetikakomitee otsusest. Eetikakomitee negatiivne otsus peab tooma kaasa 
kliinilise toimivuse uuringu heakskiidust keeldumise. Ettepanek kajastab rahvusvahelisi 
kaitsestandardeid, nagu on sätestatud Helsingi deklaratsioonis.

Muudatusettepanek 54

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 49 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

Artikkel 49 a
Liikmesriikide poolne järelevalve

1. Liikmesriigid määravad ametisse 
inspektorid, kes teostavad järelevalvet 
käesoleva määruse järgimise üle, ning 
tagavad, et inspektorid oleksid 
asjakohaselt kvalifitseeritud ja koolitatud.
2. Inspekteerimiste eest vastutab 
liikmesriik, kus inspektsioon toimub.
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3. Kui asjaomasel liikmesriigil on kavas 
inspekteerida ühe või mitme sekkuva 
kliinilise toimivuse uuringu teostamist, 
mis hõlmavad rohkem kui ühte 
liikmesriiki, teatab ta oma kavatsusest ELi 
portaali kaudu teistele asjaomastele 
liikmesriikidele, komisjonile ja 
ravimiametile ning edastab neile pärast 
inspektsiooni oma järeldused. 
4. Meditsiiniseadmete 
koordineerimisrühm koordineerib 
inspektsioonide alast koostööd 
liikmesriikide vahel, seda ka 
liikmesriikide poolt kolmandates riikides 
läbi viidud inspektsioonide osas. 
5. Liikmesriik, kelle vastutusel 
inspekteerimine läbi viidi, koostab pärast 
inspektsiooni inspekteerimisakti. 
Liikmesriik teeb inspekteerimisakti 
kättesaadavaks asjaomase kliinilise 
katsega seotud sponsorile ja saadab selle 
ELi portaali kaudu ELi andmebaasi. 
Tehes inspekteerimisakti sponsorile 
kättesaadavaks, tagab asjaomane 
liikmesriik konfidentsiaalsuse kaitse. 
6. Komisjon täpsustab 
inspektsioonimenetluste üksikasjad 
rakendusaktidega vastavalt artiklile 85.

Or. en

Selgitus

In contrast to the proposal of the Commission for a Regulation on clinical trials on medicinal 
products for human use (COM 2012, 369 final), the proposed Regulation contains no 
provisions regarding inspections. It must not be left to the discretion of the Member States to 
decide whether to monitor the conduct of clinical investigations. This could lead to decisions 
on whether to monitor an investigation being made dependent upon the availability of 
appropriate budgetary means. This could result in clinical investigations being carried out 
preferentially in states which dispense with monitoring. The concrete wording of the proposal 
follows Articles 75 and 76 of the proposal of the Commission for a Regulation on clinical 
trials on medicinal products for human use (COM 2012, 369 final).
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Muudatusettepanek 55

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 61 – lõige 2 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

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

Or. en

Selgitus

Et hoida ära valesti tõlgendamist, tuleks kogu artiklis 61 „Vahejuhtumite ja valdkonna 
ohutuse parandamiseks võetud meetmete analüüs“ viidata tõsisele vahejuhtumile.

Muudatusettepanek 56

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – punkt a 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) artikli 23 lõikeid 2 ja 3 ja artikli 43
lõiget 4 kohaldatakse alates [18 kuud 
pärast lõikes 2 osutatud kohaldamise 
kuupäeva];

(a) artikli 23 lõiget 1 kohaldatakse alates
...*,

__________________________

* ELT: palun lisada kuupäev: 18 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud väga pikk üleminekuperiood – 5 aastat (vt seletuskirja). 
Süsteemi on vaja kiiresti parandada. Artikli 23 lõikes 1 käsitletakse elektroonilise süsteemi 
loomist komisjoni poolt koostöös liikmesriikidega. Seda tuleks teha võimalikult kiiresti. Artikli 
22 lõikes 2 ning artikli 23 lõigetes 3 ja 4 antakse ettevõtetele elektroonilise süsteemiga 
tegelemiseks veelgi pikemalt aega. Kui juurutada elektrooniline süsteem kiiresti, ei ole seda 
pikemat aega vaja.

Muudatusettepanek 57

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – alapunkt b a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b a) artiklit 74 kohaldatakse alates …*);
_____________________________

* ELT: palun lisada kuupäev: kuus kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud väga pikk üleminekuperiood – 5 aastat (vt seletuskirja). 
Süsteemi on vaja kiiresti parandada. Artiklis 74 käsitletakse liikmesriikide kohustust määrata 
pädev asutus või asutused. Seda tuleks teha võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 58

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – punkt b b (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b b) artikleid 75 kuni 77 kohaldatakse 
alates...*;
___________________________
* ELT: palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.
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Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud väga pikk üleminekuperiood – 5 aastat. See võib olla 
vajalik juhtudel, kui VKEd peavad rakendama uut lähenemisviisi, näiteks kui nad peavad 
läbima tulevikus vastavushindamise, kuid praegu kehtiva direktiivi kohaselt seda tegema ei 
pea. Süsteemi on vaja kiiresti parandada. Artiklites 75 kuni 77 käsitletakse liikmesriikide ja 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma koostööd. Seda tuleks teha võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 59

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – punkt b c (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b c) artikleid 59 kuni 64 kohaldatakse 
alates ...*;
___________________________
* ELT: palun lisada kuupäev: 24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud väga pikk üleminekuperiood – 5 aastat (vt seletuskirja). 
Süsteemi on vaja kiiresti parandada. Artiklites 59 kuni 64 käsitletakse järelevalvet ja 
turujärelevalvet, ning patsientide kaitse huvides peaksid need jõustuma võimalikult kiiresti.

Muudatusettepanek 60

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 – punkt b d (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b d) artiklit 78 kohaldatakse alates …*.
__________________________
* ELT: palun lisada kuupäev: 24 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en
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Selgitus

Komisjoni ettepanekus on ette nähtud väga pikk üleminekuperiood – 5 aastat (vt seletuskirja). 
Süsteemi on vaja kiiresti parandada. Artiklis 78 käsitletakse Euroopa Liidu 
referentlaboratooriumeid ning patsientide kaitse huvides peaks see jõustuma 24 kuu jooksul.

Muudatusettepanek 61

Ettepanek võtta vastu määrus
Artikkel 90 – lõige 3 a (uus) 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

3 a. artikli 31 lõikes 4, artikli 40 lõikes 9, 
artikli 42 lõikes 8 ja artikli 46 lõikes 2 
osutatud rakendusaktid võetakse vastu 
…*
____________________________
* ELT: palun lisada kuupäev: 12 kuud 
pärast käesoleva määruse jõustumist.

Or. en

Selgitus

Et anda turuosalistele, eriti VKEdele, piisavalt aega valmistuda uueks olukorraks, tuleks 
rakendusaktid vastu võtta nii kiiresti kui võimlaik. See on vajalik ka süsteemi kvaliteedi 
võimalikult kiireks parandamiseks, mis on tervishoiu jaoks väga oluline.

Muudatusettepanek 62

Ettepanek võtta vastu määrus
Lisa I – punkt 16 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

16. Kaitse tootja poolt enesetestimiseks või 
patsientide vahetus läheduses testimiseks
ettenähtud seadmete põhjustatud ohtude 
eest

16. Kaitse tootja poolt enesetestimiseks
ettenähtud seadmete põhjustatud ohtude 
eest 

16.1. Enesetestimiseks või patsientide 
vahetus läheduses testimiseks ettenähtud 
seadmed peavad olema projekteeritud ja 
valmistatud nii, et nad töötavad 
sihtotstarbeliselt, võttes arvesse ettenähtud 

Enesetestimiseks ettenähtud seadmed 
peavad olema projekteeritud ja valmistatud 
nii, et nad töötavad sihtotstarbeliselt, võttes 
arvesse ettenähtud kasutajale 
kättesaadavaid oskusi ja vahendeid ning 
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kasutajale kättesaadavaid oskusi ja 
vahendeid ning erinevusi, mida on põhjust 
eeldada ettenähtud kasutajate võtetes ja 
keskkonnas. Tootja esitatud teave ja 
juhised peavad olema ettenähtud kasutajale 
kergesti arusaadavad ja lihtsad täita.

erinevusi, mida on põhjust eeldada 
ettenähtud kasutajate võtetes ja 
keskkonnas. Tootja esitatud teave ja 
juhised peavad olema ettenähtud kasutajale 
kergesti arusaadavad ja lihtsad täita. 

16.2. Enesetestimiseks või patsientide 
vahetus läheduses testimiseks ettenähtud 
seadmed peavad olema kavandatud ja 
valmistatud nii, et: 

16.2 Enesetestimiseks ettenähtud seadmed 
peavad olema kavandatud ja valmistatud 
nii, et:

on tagatud, et ettenähtud kasutajal on seda 
kõikides protseduurietappides kerge 
käsitseda ning

on tagatud, et eeldataval kasutajal on seda 
kõikides protseduurietappides kerge 
käsitseda ning

– seadme ja vajadusel näidise käsitsemisel 
ja kui see on asjakohane, tulemuste 
tõlgendamisel, on eksimuse ohtu 
võimalikult palju vähendatud.

– seadme ja vajadusel näidise käsitsemisel 
ja kui see on asjakohane, tulemuste 
tõlgendamisel, on eksimuse ohtu 
võimalikult palju vähendatud.

16.3. Enesetestimiseks või patsientide 
vahetus läheduses testimiseks ettenähtud 
seadmete jaoks peab, kui see on mõistlik, 
olema ette nähtud menetlus, mis võimaldab 
ettenähtud kasutajal

16.3 Enesetestimiseks ettenähtud seadmete 
jaoks peab, kui see on mõistlik, olema ette 
nähtud menetlus, mis võimaldab ettenähtud 
kasutajal

– teha kindlaks, et seade toimib kasutamise 
ajal tootja poolt ettenähtud viisil ning

– teha kindlaks, et seade toimib kasutamise 
ajal tootja poolt ettenähtud viisil ning

– saada hoiatuse, kui seade ei saa esitada 
kehtivat tulemust.

– saada hoiatuse, kui seade ei saa esitada 
kehtivat tulemust.

Or. en

Selgitus

Komisjon on võrdsustanud enesetestimiseks ettenähtud seadmed kutsealaseks kasutamiseks 
ettenähtud seadmetega. See ei ole asjakohane, kuna tervishoiutöötajate ja kõrvaliste isikute 
vahel ei ole vahet. Komisjoni tekst paneks eriti VKEdele tarbetu koormuse.

Muudatusettepanek 63

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 17.1 – alapunkt (vi)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(vi) Jääkriskide kohta, millest tuleb teatada 
kasutajale ja/või muule isikule, lisatakse 
teave piirangute, vastunäidustuste,

(vi) Jääkriskide kohta, millest tuleb teatada 
kasutajale ja/või muule isikule, lisatakse 
teave piirangute, ettevaatusabinõude või 
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ettevaatusabinõude või hoiatuste kujul 
tootja esitatud teabes.

hoiatuste kujul tootja esitatud teabes.

Or. en

Selgitus

IVD kasutamiseks ei ole vastunäidustusi, ainult piirangud. In vitro 
diagnostikameditsiiniseadmeid võib kasutada, kuid arvesse tuleb võtta piiranguid (nt 
immuunseisundi määratlemisel tuleb võtta arvesse hiljutisi vaktsineerimisi, kuid IVD testi 
ennast võib alati kasutada ilma riskita, ainult tulemusi tuleb tõlgendada vastavalt piirangule).

Muudatusettepanek 64

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 17.2 – alapunkt (xv)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(xv) kui seade on mõeldud ühekordseks 
kasutamiseks, märge selle kohta. Tootja 
märge ühekordse kasutamise kohta peab 
olema ühtne kogu Euroopa Liidu jaoks;

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Peaaegu kõik in vitro diagnostikameditsiiniseadmed on ette nähtud ühekordseks 
kasutamiseks, mis on kõikidele kasutajatele ilmselge. Kui püüda neid teist korda kasutada, 
siis nad praktiliselt ei toimi. Märgistus oleks mõttetu ja ajaks patsiente ning teisi kasutajaid 
ainult segadusse. Vt muudatusettepanekut 17.

Muudatusettepanek 65

Ettepanek võtta vastu määrus
I lisa – punkt 17.3. – punkt (ii)– sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(ii) seadme sihtotstarve: (ii) seadme sihtotstarve, mis võib hõlmata: 

Or. en
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Selgitus

Loetletud punktid ei ole ammendavad ega ole alati iga toote puhul kohaldatavad. Ühtlustatud 
II lisa punkti 1.1 alapunkti c sõnastusega.

Muudatusettepanek 66

Ettepanek võtta vastu määrus
II lisa – punkt 3.2 – alapunkt c 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(b) kõikide tootmistegevuse asukohtade 
tunnusandmed, sealhulgas tarnijate ja 
alltöövõtjate kohta. 

(b) kõikide olulise tootmistegevuse 
asukohtade tunnusandmed, sealhulgas 
tarnijate ja alltöövõtjate kohta. 

Or. en

Selgitus

Tuleks ühtlustada GHTF-dokumendiga “Summary Technical Documentation (STED) for 
Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance of In Vitro 
Diagnostic Medical Devices”

Muudatusettepanek 67

Ettepanek võtta vastu määrus
V lisa – B osa – punkt 13 

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

13. märgistatud kui ühekordselt kasutatav 
seade (jah/ei),

välja jäetud

Or. en

Selgitus

Ühekordselt kasutatavate seadmete mõiste ei ole IVD meditsiiniseadmete suhtes kohaldatav. 
Vt muudatusettepanekut 17.
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Muudatusettepanek 68

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 2.3 – alapunkt c

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

c) nakkusetekitaja tuvastamine juhul, kui 
on märkimisväärne oht, et vale tulemus 
võib põhjustada testitava isiku või loote või 
isiku järeltulija surma või raske puude;

c) nakkusetekitaja tuvastamine juhul, kui 
on märkimisväärne oht, et vale tulemus 
võib põhjustada testitava isiku, loote või 
embrüo või isiku järeltulija surma või 
raske puude; 

Or. en

Selgitus

Testid on olemas mitte ainult loote, vaid ka embrüo jaoks, st enne kolmandat kuud. Ka need 
peavad olema määrusega hõlmatud ja peaksid kuuluma C klassi, kuna madala kvaliteediga 
testidega on seotud samad riskid nagu loote puhul. 

Muudatusettepanek 69

Ettepanek võtta vastu määrus
VII lisa – punkt 2.3 – alapunkt j

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(j) sõeluuringud, mille eesmärk on 
avastada loote kaasasündinud 
arenguhäireid.

(j) sõeluuringud, mille eesmärk on 
avastada loote või embrüo kaasasündinud 
arenguhäireid.

Or. en

Selgitus

Sünnieelse diagnostika ja implantatsioonieelse geneetika testid on olemas mitte ainult loote, 
vaid ka embrüo jaoks, st enne kolmandat kuud. Ka need peavad olema määrusega hõlmatud 
ja peaksid kuuluma C klassi, kuna madala kvaliteediga testidega on seotud samad riskid nagu 
loote puhul.
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Muudatusettepanek 70

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 4.4 – esimene lõik

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

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

4.4 Teavitatud asutus peab tegema 
juhuslikult ja etteteatamata kontrollkäike 
tootja ja kui see on asjakohane, tootja 
varustajate ja/või alltöövõtjate valdustesse, 
mida võib ühendada korrapärase 
järelevalve hindamisega punkti 4,3 
kohaselt või teha lisaks korrapärasele 
järelevalvele. Teavitatud asutus peab 
koostama etteteatamata kontrollkäikude 
kava, mida ei tohi tootjale avaldada.
Teavitatud asutus teostab niisugust 
kontrolli vähemalt kord kolme aasta 
jooksul. 

Or. en

Selgitus

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

Muudatusettepanek 71

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 6.1 – esimene lõik - pealkiri

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

6.1. A, B või C klassi liigitatud, 
enesetestimiseks või patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
kavandite läbivaatamine

6.1 A, B või C klassi liigitatud, 
enesetestimiseks ettenähtud seadmete ning 
C klassi liigitatud, patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmete 
kavandite läbivaatamine

Or. en

Selgitus

Mis puudutab patsientide vahetus läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid, peaks olema 
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erinevus vastavushindamise ja riskiklasside vahel. B klassi kuuluvaid patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid tuleks käsitleda VIII lisas samamoodi nagu kõiki 
teisi seadmeid. Nii on klassifitseerimise eeskirjad kantud üle vastavushindamise eeskirjadele 
ja nõuetele.

Muudatusettepanek 72

Ettepanek võtta vastu määrus
VIII lisa – punkt 6.1 – alapunkt a

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

(a) Enesetestimiseks või patsiendi vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud ning A, B 
ja C klassi liigitatud seadmete tootja esitab 
punktis 3.1 osutatud teavitatud asutusele 
kavandi hindamise taotluse.

(a) Enesetestimiseks ettenähtud ning A, B 
ja C klassi liigitatud seadmete ning 
patsiendi vahetus läheduses testimiseks 
ettenähtud C klassi liigitatud seadmete
tootja esitab punktis 3.1 osutatud teavitatud 
asutusele kavandi hindamise taotluse.

Or. en

Selgitus

Mis puudutab patsientide vahetus läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid, peaks olema 
erinevus vastavushindamise ja riskiklasside vahel. B klassi kuuluvaid patsientide vahetus 
läheduses testimiseks ettenähtud seadmeid tuleks käsitleda VIII lisas samamoodi nagu kõiki 
teisi seadmeid. Nii on klassifitseerimise eeskirjad kantud üle vastavushindamise eeskirjadele 
ja nõuetele.

Muudatusettepanek 73

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – A osa – punkt 2.3 a (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 a Kliinilise toimivuse uuring piiratud 
teovõimega isikutel
Piiratud teovõimega isikutega, kes ei ole 
andnud või ei ole keeldunud andmast 
teadvat nõusolekut enne nende piiratud 
teovõimega isikuks tunnistamist, võib 
kliinilise toimivuse uuringut teha ainult 
siis, kui lisaks üldtingimustele, on 
täidetud kõik järgmised tingimused:
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– on saadud seadusliku esindaja teadev 
nõusolek, mis kajastab uuringu subjekti 
eeldatavat tahet, ja seda võib igal ajal 
tühistada, ilma et see kahjustaks uuringu 
subjekti;
– piiratud teovõimega isik on saanud 
vastavalt tema arusaamisvõimele piisavalt 
teavet uuringu, sellega seotud riskide ja 
kasu kohta;
– uurija võtab nõuetekohaselt arvesse 
oma arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva piiratud teovõimega isiku 
sõnaselget tahet keelduda kliinilise 
toimivuse uuringus osalemisest või 
lõpetada mis tahes ajal selles osalemine;
– ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilise toimuvuse uuringus osalemise 
eest;
– uuring on esmatähtis selliste andmete 
tõendamiseks, mis on saadud kliinilise 
toimivuse uuringu käigus isikutega, kes 
on võimelised andma teadvat nõusolekut 
või mis on saadud muude teaduslike 
meetoditega;
– kõnealused uuringud on otseselt seotud 
piiratud teovõimega isiku eluohtliku või 
kurnava terviseprobleemiga;
– kliinilise toimivuse uuring on 
kavandatud nii, et viia miinimumini valu, 
ebamugavus, hirm ja igasugune muu risk, 
mis on seotud haiguse ja selle 
arenguetapiga, ning nii riskilävi kui ka 
stressitase on konkreetselt kindlaks 
määratud ning neid jälgitakse pidevalt;
– on alust arvata, et piiratud teovõimega 
isiku jaoks kliinilise toimivuse uuringus 
osalemisega kaasnev kasu kaalub üles 
riskid või ei kaasnegi kliinilise katsega 
riske;
– eetikakomitee, millel on erialateadmised 
asjaomase haiguse ja 
patsiendipopulatsiooni kohta või mis on 
saanud nõuandeid asjaomase haiguse ja 



PR\928989ET.doc 51/57 PE506.196v01-00

ET

patsiendipopulatsiooni valdkonnas 
kliinilistes, eetilistes või 
psühhosotsiaalsetes küsimustes, on 
uuringuplaani heaks kiitnud.
Piiratud teovõimega isik osaleb teadva 
nõusoleku andmise menetluses nii palju 
kui võimalik.

Or. en

Selgitus

Võrreldes ravimite kliinilistes uuringute valdkonnaga, on sätted sekkuvate kliinilise toimivuse 
uuringute kohta väga nõrgad ja ebamäärased. Sekkuvad kliinilise toimivuse uuringud võivad 
tähendada patsiendile väga suurt ohtu, näiteks juhul, kui proov võetakse selgroost. Seepärast 
tuleb sätteid täpsustada. Ettepanekuga soovtakse säilitada kaitse vähemalt sel tasemel, mis on 
tagatud ravimite kliiniliste katsete puhul alates 2001. aastast direktiiviga 2001/20/EÜ.

Muudatusettepanek 74

Ettepanek võtta vastu määrus
XII lisa – punkt 2.3 b (uus)

Komisjoni ettepanek Muudatusettepanek

2.3 b Kliinilise toimivuse uuring 
alaealistel
Alaealistega võib kliinilise toimivuse 
uuringut teha ainult siis, kui lisaks 
üldtingimustele, on täidetud kõik 
järgmised tingimused:
– teadva nõusoleku on andnud seaduslik 
esindaja ning nõusolek kajastab alaealise 
eeldatavat tahet;
– alaealine on saanud lastega töötamiseks 
väljaõppinud või kogenud arstilt (kas 
uurijalt või uuringu meeskonna liikmelt) 
oma vanusele ja küpsusele vastava kogu 
asjakohase teabe nii uuringu kui ka 
sellega seotud riskide ja kasu kohta;
– uurija võtab kohaselt arvesse oma 
arvamust formuleerida ja seda teavet 
hinnata suutva alaealise sõnaselget tahet 
keelduda kliinilise toimivuse uuringus 
osalemisest või lõpetada mis tahes ajal 
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selles osalemine; 
– ei pakuta soodustusi ega rahalist 
hüvitist, välja arvatud kompensatsioon 
kliinilise toimuvuse uuringus osalemise 
eest;
– uuring on esmatähtis selliste andmete 
tõendamiseks, mis on saadud kliinilise 
toimivuse uuringu käigus isikutega, kes 
on võimelised andma teadvat nõusolekut 
või mis on saadud muude teaduslike 
meetoditega;
– uuring on otseselt seotud alaealise 
terviseprobleemiga või on tegemist 
uuringuga, mida saab läbi viia ainult 
alaealistel;
– kliinilise toimivuse uuring on 
kavandatud nii, et viia miinimumini valu, 
ebamugavus, hirm ja igasugune muu risk, 
mis on seotud haiguse ja selle 
arenguetapiga, ning nii riskilävi kui ka 
stressitase on konkreetselt kindlaks 
määratud ning neid jälgitakse pidevalt;
– patsiendirühm saab kliinilise toimivuse 
uuringust otsest kasu;
– järgitud on vastava ravimiameti 
teaduslikke suuniseid;
- eetikakomitee on pediaatriliste 
erialateadmiste abil või pärast pediaatria 
valdkonna kliiniliste, eetilisusega seotud 
ja psühhosotsiaalsete probleemide kohta 
nõuannete saamist uuringuplaani heaks 
kiitnud.
Alaealine osaleb teadva nõusoleku 
andmise menetluses viisil, mis võtab 
arvesse tema vanust ja küpsusastet.

Or. en

Selgitus

Võrreldes ravimite kliinilistes uuringute valdkonnaga, on sätted sekkuvate kliinilise toimivuse 
uuringute kohta väga nõrgad ja ebamäärased. Sekkuvad kliinilise toimivuse uuringud võivad 
tähendada patsiendile väga suurt ohtu, näiteks juhul, kui proov võetakse selgroost. Seepärast 
tuleb sätteid täpsustada. Ettepanekuga soovtakse säilitada kaitse vähemalt sel tasemel, mis on 
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tagatud ravimite kliiniliste katsete puhul alates 2001. aastast direktiiviga 2001/20/EÜ.

SELETUSKIRI

 Mis on IVD meditsiiniseadmed?

IVD meditsiiniseadmed on meditsiiniseadmed, mis on mõeldud diagnostiliseks kasutamiseks 
väljaspool inimkeha (in vitro), st laboris või patsiendi ligidal, näiteks voodi kõrval. Siia 
kuuluvad paljud seadmed, näiteks veresuhkru mõõtmine enesetestiga, HIV ja DNA testid.

 Miks on oluline parandada IVD meditsiiniseadmete õiguslikku reguleerimist?

Paljude arvates on määruse ettepanek IVD meditsiiniseadmete kohta meditsiiniseadmete 
määruse „väike õde“. 26. veebruaril toimunud kuulamisel märkis üks ekspertidest, pr Sine 
Jensen Taani tarbijate nõukogust, et IVD meditsiiniseadmed ei ole mitte meditsiiniseadmete 
„väike õde“, vaid „lapsevanemad“, ja võib-olla ka kõikide ravivahendite, sh farmaatsiatoodete 
ja kirurgia „lapsevanemad“. Ilma korraliku diagnostikata ei ole korralikku ravi ega haiguste 
ennetamist. Kahjuks ei taga praegune direktiiv, et turule ei jõuaks madala kvaliteediga 
IVD meditsiiniseadmeid. Minevikus on olnud juhtumeid, kus Euroopa turule on jõudnud 
CE-märgistusega ebakvaliteetsed HIV-testid. Juba enne seda, kui teavitatud asutused CE-
märgise heaks kiitsid, väitis üks teadusinstituut, et need testid andsid palju rohkem 
valenegatiivseid tulemusi kui teised saadaolevad HIV-testid, mis tähendab, et nende 
testide kohaselt viirust ei olnud, kuid tegelikult oli. See toode oli siiski ELi patsientidele 
kättesaadav mitmeid aastaid. Kui valenegatiivse HIV-testi alusel tehakse vereülekanne, on 
see vere saajale eluohtlik. Samuti võib valenegatiivse tulemuse saanud, kuid HI-viirusega 
nakatunud isik seada ohtu oma partneri. Valesti toimivad HIV-testid on inimeste tervisele 
ohtlikumad kui madala kvaliteediga rinnaimplantaadid või puusaimplantaadid. Samasugustest 
juhtumitest on teatatud seoses C-hepatiidiga, mis on jätkuvalt eluohtlik haigus ja millele ei ole 
piisavat ravi. On teada, et üks DNA-testide ekspert saatis sama proovi nelja erinevasse 
laborisse ja sai neli erinevat tulemust.

 Miks peab EL seda teemat reguleerima?

IVD meditsiiniseadmed on toode, mis ringleb vabalt ühisturul. Euroopa turul ei ole nende 
toodete jaoks riigipiire. Seepärast on Euroopa Liit kohustatud tagama võimalikult kõrgel 
tasemel ohutuse. Kõnealune ettepanek põhineb EÜ asutamislepingu artiklitel 114 ja 168. 
Artiklis 114 palutakse tagada kõrgel tasemel tervisekaitse. Artikli 168 lõikes 4c on koguni 

Näited ebakvaliteetsete IVD 
meditsiiniseadmete kohta praeguse 
korra alusel:

 HIV testid
 C-hepatiidi testid
 DNA testid



PE506.196v01-00 54/57 PR\928989ET.doc

ET

esitatud konkreetne täiendav õiguslik alus.

 Peamised parandused praeguste puudujääkide kõrvaldamiseks 

Komisjon on teinud olulisi parandusi, et lahendada IVD meditsiiniseadmete süsteemis 
praegusi puudujääke, sarnaselt teiste meditsiiniseadmetega. Teavitatud asutusi täiendatakse 
oluliselt ja liikmesriikide poolset järelevalvet tugevdatakse. On väga oluline, et järelevalve 
ja turujärelevalve süsteemi tugevdatakse. Etteteatamata kontrollkäigud ettevõtetesse 
saavad kohustuslikuks. Lisaks teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele Euroopa 
referentlaboratooriumide võrgustik, millel oleks tähtis roll kõrge riskiga 
meditsiiniseadmete kontrollis. Raportöör hindab väga positiivselt neid ettepanekuid, mis 
parandavad tema hinnangul patsientide ohutust dramaatiliselt.

 Meditsiiniseadmete ja in vitro meditsiiniseadmete määruse ettepanekute ühised 
küsimused

Euroopa Komisjon soovitab paljudes küsimustes reguleerida IVD meditsiiniseadmeid 
samamoodi nagu teisi meditsiiniseadmeid. Suur osa komisjoni ettepanekust on seepärast 
identne. Mõlemad raportöörid ja vastavad variraportöörid peavad neid osi koos hindama. See 
hõlmab näiteks teavitatud asutuste rolli, struktuuri ja vajalikku täiendamist, 
järelevalvesüsteemi, ühist hindamist, järelevalvet, kindlakstegemist ja jälgimist ning 
meditsiiniseadmete koordineerimisrühma rolli.

Raportöör on seisukohal, et komisjoni ettepaneku põhistruktuur on sobiv. Raportöör ei 
soovita rakendada riigiasutuse poolse turustamiseelse heakskiidu süsteemi, vaid teeb 
ettepaneku täiendada jätkuvalt teavitatud asutuste süsteemi. Loomulikult on raportöör avatud 
aruteludele ja teksti parandamisele.

 Kliinilise toimivuse uuringud

Ettepanek sisaldab peatükki kliinilise toimivuse uuringute kohta. See on seotud määruse 
ettepanekuga kliiniliste katsete kohta ja ettepanekuga meditsiiniseadmete kohta. 
Ettepanekut kliiniliste katsete kohta on palju kritiseeritud ning ENVI komisjon on esitanud 
selle kohta palju muudatusettepanekuid. IVD määruse vastavat osa tuleb kohandada, et võtta 
arvesse kliiniliste katsete määruse aruteludes tõstatatud probleeme.
Eriti neil juhtudel, kui kliinilise toimivuse uuring on seotud märkimisväärse riskiga 
uuringus osalejale, näiteks siis, kui proov võetakse selgroost, on vaja kehtestada parim 
võimalik kaitse. 
Raportöör teeb komisjoni ettepanekule kolm peamist täiendust – samasid ettepanekuid on 
esitanud ka paljud kolleegid kliiniliste katsete määruse aruteludes:

1. Enne kliinilise toimivuse uuringu alustamist peab selle heaks kiitma sõltumatu 
eetikakomitee.

2. Alaealiste ja teiste isikute, kes ei saa anda teadvat nõusolekut, kaitse tuleks sätestada 
samamoodi nagu 2001. aasta direktiivis kliiniliste uuringute kohta.

3. Tähtaegu tuleks mõõdukalt pikendada, et anda eetikakomiteele ja asutustele piisavalt 
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aega ettepaneku hindamiseks.

Ettepaneku muutmine VKEdele vastuvõetavaks 

In vitro diagnostikameditsiiniseadmete valdkonnas on paljud neid seadmeid tootvatest 
ettevõtetest VKEd. Sellepärast tuleb määruses arvesse võtta VKEde võimet koormusega 
toime tulla. Loomulikult ei tohi teha kompromisse tervise ja ohutuse osas.
On esitatud muudatusettepanekuid, et võtta arvesse VKEde suutlikkust ja vajadusi. Näiteks 
peaks olema võimalik esitada mingit küsitud teavet elektrooniliselt ja seda tuleks täpsustada; 
tootega kaasas olev teave peaks olema liidu ametlikus keeles ja mitte mõnes muus keeles. 
Mõlemad muudatused vähendavad VKEde potentsiaalset koormust. Üldiselt on nõue tõlkida 
vastavusdeklaratsioon kõikidesse liidu ametlikesse keeltesse, kus seadet kasutatakse, 
ebaproportsionaalne haldusnõue, mis on kulukas ja põhjendamatu. Nii nagu praegu, peaks 
kättesaadavus ühes liidu ametlikus keeles olema piisav.

Klassifitseerimine

On tehtud ettepanek võtta kasutusele täiesti uus klassifitseerimissüsteem (A-D: A -madalaim 
risk, D – kõrgeima riskiga seade). Enamiku sidusrühmade arvates on see asjakohane ja 
põhineb rahvusvahelisel konsensusel.
Raportöör toetab seda ettepanekut.

Katsed kasutuskeskkonnas

Praeguses direktiivis on kõik katsed kasutuskeskkonnas, st katsed ühes tervishoiuasutuses, 
näiteks haiglas, nõuete täitmisest vabastatud. Komisjon soovitab jätta selle põhimõtte kehtima 
riskiklasside A, B ja C puhul, kuid kehtestada nõuded täielikult D-klassi katsete puhul. Seda 
tuleks veidi kohandada, arvestades arstide ja patsientide vajadusi ühe tervishoiuasutuse 
raames, kuid Euroopa Komisjoni kontseptsiooni oluliselt muutmata.

Personaliseeritud ravimispetsiifilised diagnostilised kompleksid

Personaliseeritud ravimispetsiifilised diagnostilised kompleksid on DNA testid, mis annavad 
teavet selle kohta, kas konkreetne ravi konkreetse patsiendi puhul toimiks. Personaliseeritud 
ja stratifitseeritud meditsiini tohutuid võimalusi tuleks määruses asjakohaselt käsitleda. 
Komisjoni ettepanek on heaks aluseks, kuid seda tuleb veelgi täpsustada. Raportöör tegi 
ettepaneku lisada täpsustus, et personaliseeritud ravimispetsiifilised diagnostiliste 
komplekside suhtes ei kohaldata mingeid kasutuskeskkonnast tulenevaid erandeid.

Enesetestimine ja patsientide vahetus läheduses testimine

Teste, mida ei vii läbi meditsiinitöötajad, vaid patsiendid ise, tuleb reguleerida veelgi 
hoolikamalt, sest meditsiinipersonal võib diagnoosimisel arvesse võtta teisi elemente, samas 
kui tavaisik lähtub ainult testi tulemustest. Ei ole õige, et komisjon reguleerib eneseteste ja 
meditsiinipersonali poolt patsientide vahetus läheduses tehtavaid teste samamoodi. 
Sellist olukorda tuleb parandada.

Reguleerimisala
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Reguleerimisala tuleb täiendavalt täpsustada. Komisjoni ettepaneku kohaselt ei ole geenide ja 
toitumisega seotud testid ega eluviisitestid hõlmatud. Kuid neil testidel võib olla inimeste 
tervisele vähemalt kaudselt väga tõsine mõju. Näiteks kui test väidab, et aitab patsiendil 
kaalu kaotada, ja kui patsient tervise põhjustel peab tingimata kaalu kaotama, siis on suur oht 
tervisele, kui test ei ole kvaliteetne ja ei anna lubatud tulemusi.

Üleminekuperiood 

Komisjon on pakkunud välja väga pika üleminekuperioodi – viis aastat alates 
vastuvõtmisest. Mõnede määruse osade puhul võib see olla vajalik, kuna määrus sisaldab 
täiesti uusi elemente, mida ei ole lihtne rakendada, eriti VKEdel. Teisest küljest on vaja 
kiiresti süsteemi parandada ja mõned määruse osad tuleks kasutusele võtta palju 
kiiremini. See kehtib kindlasti nende osade kohta, mis puudutavad ainult komisjoni ja 
liikmesriike. Nemad on määruse rakendamiseks palju paremini valmis kui näiteks VKEd. 

Tehnilised muudatused

Selle sektoriga seotud inimeste murede lahendamiseks on vaja mitmeid tehnilisi muudatusi. 
Mõnedel juhtudel on soov kasutada sama sõnastust nagu meditsiiniseadmete direktiivis 
toonud kaasa IVD jaoks ebasobiva sõnastuse. 

Puuetega inimeste mittediskrimineerimine 

Euroopa Liit on ratifitseerinud ÜRO puuetega inimeste konventsiooni. Seda tuleks tekstis 
kajastada. Näiteks võib sõnastus „kaasasündinud anomaaliad“ olla puuetega inimestel 
diskrimineeriv ja seda tuleks muuta.

Delegeeritud õigusaktid vs kaasotsustamismenetlus

Komisjon on näinud ette, et paljusid ettepaneku elemente parandatakse delegeeritud 
õigusaktidega. See puudutab määruse olulisi osasid, näiteks 

 üldised ohutus- ja toimivusnõuded 
 tehnilises dokumentides käsitletavad elemendid 
 ELi vastavusdeklaratsioon 
 vastavushindamisasutuste parandamine või täiendamine.

Neid olulisi osasid peaks saama muuta ainult kaasotsustamismenetlusega. 

Teadev nõusolek

Komisjoni ettepanekus keskendutakse väga palju toote kvaliteedile. Eksperdid ja paljud 
rahvusvahelised organisatsioonid, nagu Euroopa Nõukogu, OECD ja Euroopa 
inimgeeniuuringute ühing on ikka ja jälle väljendanud seisukohta, et paljudel juhtudel on 
toote kasutamise raamistik toote kvaliteedist tähtsamgi. Eriti DNA testide puhul on teadva 
nõusoleku põhimõtte järgimine väga oluline. Ka Euroopa Parlament on seda mitu korda 
palunud. Õiguslikus arvamuses on öeldud, et vastava sõnastuse lisamine ettepanekusse on 
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võimalik ja sobiv1. Seepärast esitab raportöör selles küsimuses muudatusettepaneku. On ühine 
seisukoht, et Euroopa Liit ei peaks soovima piirata patsientide juurdepääsu DNA testidele, 
kuid igal juhul tuleks enne testi läbiviimist pakkuda asjakohast geneetika-alast 
nõustamist testi tagajärgede kohta. Subsidiaarsuse põhimõtte järgimiseks tuleks üksikasjad 
jätta liikmesriikide otsustada ning liikmesriikidel peaks olema võimalus olla rangem kui 
määrus nõuab. Võib isegi öelda, et teadva nõusoleku lisamine ettepanekusse on kohustuslik, 
kuna see on põhiõiguste harta (artiklis 3) oluline element ning põhiõiguste harta on 
Euroopa Liidule selle tegutsemise valdkondades õiguslikult siduv.

                                               
1 Centrum für Europarecht an der Universität Passau: "Options for Action of the European Union in the 

Area of Human Genetics and Reproductive Medicine in the Light of the Proposal for a Regulation on In 
Vitro Diagnostic Medical Devices"


