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Menettelyjen symbolit

* Kuulemismenettely
*** Hyväksyntämenettely

***I Tavallinen lainsäätämisjärjestys (ensimmäinen käsittely)
***II Tavallinen lainsäätämisjärjestys (toinen käsittely)

***III Tavallinen lainsäätämisjärjestys (kolmas käsittely)

(Menettely määräytyy säädösesityksessä ehdotetun oikeusperustan mukaan.)

Tarkistukset säädösesitykseen

Parlamentin tarkistuksissa ehdotetut säädösesityksen muutokset merkitään 
lihavoidulla kursiivilla. Pelkkää kursivointia käytetään kiinnittämään asiasta 
vastaavien yksiköiden huomio sellaisiin säädösesityksen osiin, jotka 
ehdotetaan korjattavaksi lopullisessa tekstissä (esimerkiksi selvästi 
virheelliset tai kyseisestä kieliversiosta pois jääneet kohdat).
Korjausehdotusten hyväksymisestä päättävät asiasta vastaavat yksiköt.

Säädösesityksellä muutettavaan olemassa olevaan säädökseen tehtävän 
tarkistuksen tunnistetiedoissa mainitaan kolmannella rivillä muutettavan 
säädöksen tyyppi ja numero ja neljännellä rivillä tarkistettavan tekstinkohdan 
paikannus. Kun parlamentin tarkistukseen sisältyy olemassa olevan 
säännöksen tai määräyksen tekstiä, johon säädösesityksessä ei ole ehdotettu 
muutoksia, kyseinen teksti lihavoidaan. Merkintä [...] tarkoittaa, että 
kyseisestä kohdasta on poistettu tekstiä.
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LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN 
LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista
(COM(2012)0541 – C7-0317/2012 – 2012/0267(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

– ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle 
(COM(2012)0541),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan 
ja 114 artiklan sekä 168 artiklan 4 kohdan c alakohdan, joiden mukaisesti komissio on 
antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7-0317/2012),

– ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

– ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 14. helmikuuta 2013 antaman 
lausunnon1,

– on kuullut alueiden komiteaa,

– ottaa huomioon työjärjestyksen 55 artiklan,

– ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden 
valiokunnan mietinnön (A7-0000/2013),

1. vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2. pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se 
aikoo tehdä ehdotukseensa huomattavia muutoksia tai korvata sen toisella ehdotuksella;

3. kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä 
kansallisille parlamenteille.

                                               
1 Ei vielä julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.
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Tarkistus 1

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 5 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(5 a) In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
alan sääntelyssä olisi otettava huomioon, 
että alalla toimii lukuisia pk-yrityksiä, ja 
samalla olisi vältettävä aiheuttamasta 
terveys- ja turvallisuusriskejä.

Or. en

Tarkistus 2

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti Tarkistus

9. Jotta varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen terveyden suojelu, olisi 
selkeytettävä ja lujitettava sääntöjä, joita 
sovelletaan sellaisiin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään – mittaaminen ja tulosten 
tuottaminen mukaan luettuina – ainoastaan 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa.

9. Jotta varmistetaan mahdollisimman 
korkeatasoinen terveyden suojelu, olisi 
selkeytettävä ja lujitettava sääntöjä, joita 
sovelletaan sellaisiin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään – mittaaminen ja tulosten 
tuottaminen mukaan luettuina – ainoastaan 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa.
Tämä ei kuitenkaan saisi aiheuttaa 
tarpeetonta rasitetta terveydenhuollon 
ammattilaisille, jotka käyttävät in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuja 
lääkinnällisiä laitteita potilaan tarpeet 
huomioon ottavalla muunnellulla tavalla.

Or. en

Perustelu

Liittyy tarkistukseen 37. Potilaiden tai potilasryhmien erityistarpeet on otettava huomioon.
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Tarkistus 3

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti Tarkistus

(26) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut 
lääkinnälliset laitteet olisi pääsääntöisesti 
varustettava CE-merkinnällä, joka osoittaa 
niiden olevan tämän asetuksen mukaisia, 
jotta niiden vapaa liikkuvuus unionissa 
sekä suunnitellun käyttötarkoituksen 
mukainen käyttöönotto olisi mahdollista.
Jäsenvaltiot eivät saisi estää niiden 
markkinoille saattamista tai käyttöön 
ottamista tässä asetuksessa säädettyihin 
vaatimuksiin liittyvistä syistä.

(26) In vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut 
lääkinnälliset laitteet olisi pääsääntöisesti 
varustettava CE-merkinnällä, joka osoittaa 
niiden olevan tämän asetuksen mukaisia, 
jotta niiden vapaa liikkuvuus unionissa 
sekä suunnitellun käyttötarkoituksen 
mukainen käyttöönotto olisi mahdollista.
Jäsenvaltiot eivät saisi estää niiden 
markkinoille saattamista tai käyttöön 
ottamista tässä asetuksessa säädettyihin 
vaatimuksiin liittyvistä syistä.
Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava 
päättää, rajoittavatko ne tietyn tyyppisten 
in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden käyttöä 
sellaisten näkökohtien suhteen, jotka eivät 
kuulu tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 13. Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että 
geenitestauksen salliminen tai kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan 
kaltaisten järkevien eettisten menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen 
mukaan. Jäsenvaltiot, joissa tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan 
tämän asetuksen vaatimuksia, kun taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen 
kansallisen eettisen keskustelun perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus.
Sanamuoto on peräisin pitkälle kehitetyistä terapioista annetun asetuksen vastaavasta 
säännöksestä.

Tarkistus 4

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 44 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(44 a) Kliinistä suorituskykyä koskevat 
interventiotutkimukset ja muut kliinistä 
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suorituskykyä koskevat tutkimukset, 
joihin liittyy tutkittaviin kohdistuvia 
riskejä, olisi sallittava ainoastaan sen 
jälkeen, kun eettinen komitea on ne 
arvioinut ja hyväksynyt.

Or. en

Perustelu

Kun otetaan huomioon kliinisiä lääketutkimuksia koskeva keskustelu, esittelijä katsoo, että 
eettisen komitean roolia olisi vahvistettava.

Tarkistus 5

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 45 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(45 a) On laadittava tietoisen 
suostumuksen antamiseen 
kykenemättömiä henkilöitä, kuten lapsia 
ja vajaavaltaisia henkilöitä, koskevat, yhtä 
tiukat säännöt kuin hyvän kliinisen 
tutkimustavan noudattamista ihmisille 
tarkoitettujen lääkkeiden kliinisissä 
tutkimuksissa koskevien jäsenvaltioiden 
lakien, asetusten ja hallinnollisten 
määräysten lähentämisestä 4 päivänä 
huhtikuuta 2001 annetussa Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivissä 
2001/20/EY¹.
_____________
¹ EYVL L 121, 1.5.2001, s. 34.

Or. en

Perustelu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskevaan ehdotukseen verrattuna kliinistä suorituskykyä koskevia 
interventiotutkimuksia koskevat säännökset ovat hyvin heikkoja ja epämääräisiä. Kliinistä 
suorituskykyä koskeviin interventiotutkimuksiin voi liittyä varsin merkittävä riski potilaalle 
esimerkiksi silloin, kun näyte otetaan lannepistoa käyttäen. Siksi säännöksiä on 
täsmennettävä. Ehdotuksessa pyrkimyksenä on säilyttää vähintään samat suojeluvaatimukset 
kuin kliinisissä lääketutkimuksissa on taattu vuodesta 2001 lähtien direktiivillä 2001/20/EY.
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Tarkistus 6

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 kappale

Komission teksti Tarkistus

(59) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ihmisarvo, henkilökohtainen 
koskemattomuus, henkilötietojen suoja, 
taiteen ja tutkimuksen vapaus, 
elinkeinovapaus ja omistusoikeus.
Jäsenvaltioiden olisi sovellettava tätä 
asetusta näiden oikeuksien ja periaatteiden 
mukaisesti.

(59) Tässä asetuksessa noudatetaan 
perusoikeuksia ja otetaan huomioon 
Euroopan unionin perusoikeuskirjassa 
tunnustetut periaatteet, erityisesti 
ihmisarvo, henkilökohtainen 
koskemattomuus, asianomaisen henkilön 
vapaaehtoista tietoista suostumusta 
koskeva periaate, henkilötietojen suoja, 
taiteen ja tutkimuksen vapaus, 
elinkeinovapaus ja omistusoikeus, sekä 
ihmisoikeuksista ja biolääketieteestä tehty 
yleissopimus ja sen lisäpöytäkirja 
terveydellisessä tarkoituksessa tehtävistä 
geneettisistä testeistä. Jäsenvaltioiden olisi 
sovellettava tätä asetusta näiden oikeuksien 
ja periaatteiden mukaisesti.

Or. en

Perustelu

Vapaaehtoisen tietoisen suostumuksen periaate on keskeinen asia perusoikeuskirjan 3 
artiklassa ja olisi mainittava tässä.

Tarkistus 7

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 a) Tässä asetuksessa olisi 
noudatettava tietoisen suostumuksen 
periaatetta, joka on keskeisellä sijalla 
perusoikeuskirjassa ja myös sellaisten 
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kansainvälisten organisaatioiden kuin 
Euroopan neuvoston ja Taloudellisen 
yhteistyön ja kehityksen järjestön (OECD) 
tietyissä asiakirjoissa. In vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden laatu ja niiden 
käytön edellytykset ovat tärkeitä 
näkökohtia erityisesti DNA-testien 
yhteydessä. Tämän vuoksi olisi tarpeen 
lisätä tietoista suostumusta koskeva luku.

Or. en

Perustelu

Tarkistus liittyy tarkistukseen 31. Vapaaehtoisen tietoisen suostumuksen periaate on 
keskeinen asia perusoikeuskirjan 3 artiklassa, ja asetukseen olisi sisällytettävä sen 
noudattamista koskevia säännöksiä.

Tarkistus 8

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 59 b kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(59 b) Tässä asetuksessa noudatetaan 13 
päivänä joulukuuta 2006 hyväksyttyä 
Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimusta vammaisten henkilöiden 
oikeuksista, jonka Euroopan unioni 
ratifioi 23 päivänä joulukuuta 2010 ja 
jossa sopimuspuolet sitoutuvat 
edistämään, turvaamaan ja takaamaan 
kaikille vammaisille henkilöille kaikkien 
ihmisoikeuksien ja perusvapauksien 
täysimääräisen ja yhtäläisen toteutumisen 
ja edistämään vammaisten henkilöiden 
ihmisarvon kunnioittamista muun muassa 
lisäämällä tietoisuutta heidän kyvyistään 
ja osallistumisestaan.

Or. de
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Perustelu

Euroopan unioni on ratifioinut vammaisia henkilöitä koskevan YK:n yleissopimuksen. Tämän 
olisi näyttävä myös asetuksessa.

Tarkistus 9

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 60 kappale

Komission teksti Tarkistus

(60) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten, 
teknisissä asiakirjoissa käsiteltävien 
seikkojen, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
ilmoitettujen laitosten antamien 
todistusten vähimmäissisällön,
ilmoitettuihin laitoksiin sovellettavien 
vähimmäisvaatimusten, 
luokittelusääntöjen, 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjen ja kliinistä 
suorituskykyä koskevien tutkimusten 
hyväksyntää varten toimitettavien 
asiakirjojen mukauttamista teknologian 
kehittymiseen; UDI-järjestelmän 
perustamista; in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 
tiettyjen talouden toimijoiden rekisteröintiä 
varten annettavia tietoja; ilmoitettujen 
laitosten nimeämisestä ja valvonnasta 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta;
julkisesti saatavilla olevaa tietoa kliinistä 
suorituskykyä koskevista tutkimuksista;
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 

(60) Korkeatasoisen terveyden ja 
turvallisuuden ylläpitämiseksi komissiolle 
olisi siirrettävä valta hyväksyä Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen
290 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, jotka koskevat ilmoitettuihin 
laitoksiin sovellettavia 
vähimmäisvaatimuksia, luokittelusääntöjä
ja kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten hyväksyntää varten
toimitettavia asiakirjoja; UDI-järjestelmän 
perustamista; in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden ja 
tiettyjen talouden toimijoiden rekisteröintiä 
varten annettavia tietoja; ilmoitettujen 
laitosten nimeämisestä ja valvonnasta 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta;
julkisesti saatavilla olevaa tietoa kliinistä 
suorituskykyä koskevista tutkimuksista;
ennaltaehkäisevien 
terveydensuojelutoimien hyväksymistä 
EU-tasolla; Euroopan unionin 
vertailulaboratorioiden tehtäviä ja niihin 
sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
Tämän asetuksen olennaisia osia, kuten 
yleisiä turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimuksia, teknisissä 
asiakirjoissa käsiteltäviä seikkoja, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä ja 
vaatimustenmukaisuuden 
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sovellettavia kriteereitä sekä niiden 
antamista tieteellisistä lausunnoista 
perittävien maksujen tasoa ja rakennetta.
On erityisen tärkeää, että komissio asiaa 
valmistellessaan toteuttaa asianmukaiset 
kuulemiset, myös asiantuntijatasolla.
Komission olisi delegoituja säädöksiä 
valmistellessaan ja laatiessaan 
varmistettava, että asianomaiset asiakirjat 
toimitetaan Euroopan parlamentille ja 
neuvostolle yhtäaikaisesti, hyvissä ajoin ja 
asianmukaisesti.

arviointimenettelyjen muuttamista tai 
täydentämistä, olisi kuitenkin muutettava 
tavallista lainsäätämisjärjestystä 
noudattaen. On erityisen tärkeää, että 
komissio asiaa valmistellessaan toteuttaa 
asianmukaiset kuulemiset, myös 
asiantuntijatasolla. Komission olisi 
delegoituja säädöksiä valmistellessaan ja 
laatiessaan varmistettava, että asianomaiset 
asiakirjat toimitetaan Euroopan 
parlamentille ja neuvostolle yhtäaikaisesti, 
hyvissä ajoin ja asianmukaisesti.

Or. en

Perustelu

Mainitut osat ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä vuoksi niitä ei voida Euroopan 
unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun 
säädöksen avulla.

Tarkistus 10

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 64 kappale

Komission teksti Tarkistus

(64) Jotta talouden toimijat, ilmoitetut 
laitokset, jäsenvaltiot ja komissio voivat 
mukautua tässä asetuksessa säädettyihin 
muutoksiin, on asianmukaista säätää 
riittävästä siirtymäajasta tätä 
mukautumista ja sellaisia organisaatioon 
liittyviä järjestelyjä varten, joita asetuksen
asianmukainen soveltaminen edellyttää.
On erityisen tärkeää, että
soveltamispäivämäärään mennessä
nimetään riittävä määrä ilmoitettuja 
laitoksia uusien vaatimusten mukaisesti, 
jotta markkinoilla ei syntyisi pulaa in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista.

(64) Jotta talouden toimijat ja erityisesti 
pk-yritykset voivat mukautua tässä 
asetuksessa säädettyihin muutoksiin ja 
jotta voidaan varmistaa sen 
asianmukainen täytäntöönpano, olisi 
tarpeen säätää riittävästä siirtymäajasta 
organisaatioon liittyviä järjestelyjä varten.
Ne asetuksen osat, jotka koskevat 
jäsenvaltioita ja komissiota, olisi 
kuitenkin pantava täytäntöön 
mahdollisimman pian. On erityisen 
tärkeää, että nimetään mahdollisimman 
pian riittävä määrä ilmoitettuja laitoksia 
uusien vaatimusten mukaisesti, jotta 
markkinoilla ei syntyisi pulaa in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuista 
lääkinnällisistä laitteista.

Or. en
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Perustelu

Katso perustelut.

Tarkistus 11

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 65 kappale

Komission teksti Tarkistus

(65) Jotta varmistetaan joustava 
siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden, 
asianomaisten talouden toimijoiden ja 
todistusten rekisteröintiin, velvollisuutta 
toimittaa asianomaiset tiedot tällä 
asetuksella perustettuihin unionin tason
sähköisiin järjestelmiin olisi sovellettava 
kokonaisuudessaan vasta 18 kuukauden 
kuluttua tämän asetuksen 
soveltamispäivämäärästä. Tämän 
siirtymäajan kuluessa pitäisi edelleen 
soveltaa direktiivin 98/79/EY 10 artiklaa 
ja 12 artiklan 1 kohdan a ja b alakohtaa.
Pitäisi kuitenkin katsoa, että ne talouden 
toimijat ja ilmoitetut laitokset, jotka 
rekisteröityvät asianomaisiin unionin tason 
sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 
jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 
kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 
rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 
moninkertaiset rekisteröinnit.

(65) Jotta varmistetaan joustava 
siirtyminen in vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
rekisteröintiin, tällä asetuksella perustetut
unionin tason sähköiset järjestelmät olisi
saatettava toimintakuntoon 
mahdollisimman pian. Pitäisi katsoa, että 
ne talouden toimijat ja ilmoitetut laitokset, 
jotka rekisteröityvät asianomaisiin unionin 
tason sähköisiin järjestelmiin, noudattavat 
jäsenvaltioiden kyseisen direktiivin 
kyseisten säännösten nojalla hyväksymiä 
rekisteröintivaatimuksia, jotta vältetään 
moninkertaiset rekisteröinnit.

Or. en

Perustelu

Sähköiset järjestelmät on luotava mahdollisimman pian. Talouden toimijoiden olisi voitava 
osallistua heti kun ne ovat siihen valmiit.
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Tarkistus 12

Ehdotus asetukseksi
Johdanto-osan 67 a kappale (uusi)

Komission teksti Tarkistus

(67 a) Unionin linjauksena on jo kauan 
ollut, että se ei puutu eettisesti 
kiistanalaisten tekniikoiden, kuten ennen 
implantaatiota suoritetun geneettisen 
testauksen, sallimiseen, kieltämiseen tai 
rajoittamiseen kansallisin toimin. Tällä 
asetuksella ei saisi puuttua tähän 
periaatteeseen, ja päätös näiden 
tekniikoiden sallimisesta, kieltämisestä tai 
rajoittamisesta olisi sen vuoksi edelleen 
tehtävä kansallisella tasolla. Jos 
jäsenvaltio sallii tällaiset tekniikat 
rajoituksin tai ilman niitä, sovelletaan 
tässä asetuksessa säädettyjä vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että geenitestauksen salliminen tai 
kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan kaltaisten järkevien eettisten 
menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen mukaan. Jäsenvaltiot, joissa 
tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia, kun 
taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen kansallisen eettisen keskustelun 
perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus.

Tarkistus 13

Ehdotus asetukseksi
1 artikla – 7 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

7 a. In vitro -diagnostiikkaan 
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden 
unionin tason sääntelyllä ei saa puuttua 
jäsenvaltioiden vapauteen päättää, 
rajoittavatko ne jonkin tietyn tyyppisen in 
vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun 
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lääkinnällisen laitteen käyttöä sellaisten 
näkökohtien suhteen, jotka eivät kuulu 
tämän asetuksen soveltamisalaan.

Or. en

Perustelu

Euroopan unionin linjauksena on jo kauan ollut, että geenitestauksen salliminen tai 
kieltäminen tai sen salliminen preimplantaatiodiagnostiikan kaltaisten järkevien eettisten 
menetelmien rajoissa määräytyy toissijaisuusperiaatteen mukaan. Jäsenvaltiot, joissa 
tällaiset testit ovat sallittuja, varmistavat, että noudatetaan tämän asetuksen vaatimuksia, kun 
taas jäsenvaltioilla, jotka haluavat kieltää testauksen kansallisen eettisen keskustelun 
perusteella, olisi edelleen oltava tämä mahdollisuus. Sanamuoto on peräisin pitkälle 
kehitetyistä terapioista annetun asetuksen vastaavasta säännöksestä.

Tarkistus 14

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 
instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 
materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 
ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 
seuraaviin lääketieteellisiin tarkoituksiin:

1) ’lääkinnällisellä laitteella’ tarkoitetaan 
instrumenttia, laitteistoa, välinettä, 
ohjelmistoa, implanttia, reagenssia, 
materiaalia tai muuta tarviketta, jonka 
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi 
ihmisillä, joko yksinään tai yhdistelminä, 
suoraan tai välillisesti seuraaviin 
lääketieteellisiin tarkoituksiin:

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 
tarkkailu, hoito tai lievitys,

– sairauden diagnosointi, ehkäisy, 
ennakointi, tarkkailu, hoito tai lievitys,

– vamman tai toimintarajoitteen 
diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai 
kompensointi,

– vamman tai toimintarajoitteen 
diagnosointi, tarkkailu, hoito, lievitys tai 
kompensointi,

– anatomian tai fysiologisen toiminnon tai 
tilan tutkiminen, korvaaminen tai 
muuntaminen,

– anatomian tai fysiologisen toiminnon tai 
tilan tutkiminen, korvaaminen tai 
muuntaminen,

– hedelmöittymisen säätely tai tukeminen, – hedelmöittymisen säätely tai tukeminen,

– edellä mainittujen tuotteiden desinfiointi 
tai sterilointi

– edellä mainittujen tuotteiden desinfiointi 
tai sterilointi
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– suoria tai välillisiä terveysvaikutuksia 
koskevan tiedon hankkiminen

ja joiden pääasiallista suunniteltua 
vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei 
saavuteta farmakologisin, immunologisin 
tai metabolisin keinoin, mutta joiden 
suunniteltua toimintaa voidaan tällaisilla 
keinoilla edistää.

ja joiden pääasiallista suunniteltua 
vaikutusta ihmiskehossa tai -kehoon ei 
saavuteta farmakologisin, immunologisin 
tai metabolisin keinoin, mutta joiden 
suunniteltua toimintaa voidaan tällaisilla 
keinoilla edistää.

Or. en

Perustelu

a) Ehdotuksen 2 artiklan 2 kohdassa esitetty vitro -diagnostiikkaan tarkoitetun lääkinnällisen 
laitteen määritelmä kattaa myös ennustavan testaamisen ja alttiuden testaamisen.
Lääkinnällisen laitteen määritelmää ei kuitenkaan ole laajennettu vastaavasti. b)
Elintapasuosituksiin tähtäävien testien olisi myös kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, 
koska niillä voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia potilaan tai kuluttajan terveyteen.
Soveltamisalan laajentaminen on sen vuoksi tarpeen potilaiden ja kuluttajien suojelemiseksi 
Euroopassa.

Tarkistus 15

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 2 kohta – 2 luetelmakohta

Komission teksti Tarkistus

– synnynnäisestä epämuodostumasta; – synnynnäisestä fyysisestä vammasta tai 
kehitysvammasta;

Or. de

Perustelu

Koska vammaiset henkilöt ja heidän edustajansa pitävät ilmaisua ”synnynnäinen 
epämuodostuma” syrjivänä, ilmaisua on muutettava.
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Tarkistus 16

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

Komission teksti Tarkistus

Tätä asetusta sovelletaan DNA-
testaukseen käytettyihin in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettuihin 
lääkinnällisiin laitteisiin.

Or. en

Perustelu

Elintapasuosituksiin tähtäävien testien olisi myös kuuluttava asetuksen soveltamisalaan, 
koska niillä voi olla erittäin merkittäviä vaikutuksia potilaan tai kuluttajan terveyteen.
Soveltamisalan laajentaminen on sen vuoksi tarpeen potilaiden ja kuluttajien suojelemiseksi 
Euroopassa.

Tarkistus 17

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 8 kohta

Komission teksti Tarkistus

8) ’kertakäyttöisellä laitteella’ 
tarkoitetaan laitetta, jota on tarkoitus 
käyttää vain yhdellä potilaalla yhden 
toimenpiteen aikana;

Poistetaan.

Yhteen toimenpiteeseen voi sisältyä useita 
käyttökertoja tai pitkäaikainen käyttö 
samalla potilaalla.

Or. en

Perustelu

Laitteiden kertakäyttöisyyttä ei voida soveltaa in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden yhteydessä.



PE506.196v01-00 18/62 PR\928989FI.doc

FI

Tarkistus 18

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 12 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

12 a)’geenitestillä’ tarkoitetaan testiä, 
joka tehdään terveyteen liittyviin 
tarkoituksiin, johon sisältyy 
ihmisperäisten biologisten näytteiden 
analysointi ja jolla pyritään erityisesti 
tunnistamaan yksilön perityt tai 
sikiöaikaisen kehityksen aikana syntyneet 
geneettiset ominaisuudet;

Or. en

Perustelu

Esittelijä lisää geenitestejä koskevia erityisäännöksiä. Sen vuoksi määritelmä on tarpeen.
Sanamuoto perustuu Euroopan neuvoston pöytäkirjaan.

Tarkistus 19

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 16 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

16) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka valmistaa 
tai kunnostaa täysin laitteen taikka 
suunnitteluttaa, valmistuttaa tai 
kunnostuttaa täysin laitteen ja markkinoi 
tätä laitetta omalla nimellään tai 
tavaramerkillä.

16) ’valmistajalla’ tarkoitetaan luonnollista 
henkilöä tai oikeushenkilöä, joka on 
vastuussa laitteen suunnittelusta, 
valmistuksesta, pakkaamisesta ja 
merkitsemisestä ennen sen markkinoille 
saattamista kyseisen henkilön omalla
nimellä, riippumatta siitä, suorittaako 
nämä toimet kyseinen henkilö tai kolmas 
henkilö tämän lukuun. Tässä direktiivissä 
valmistajille asetettavia velvollisuuksia 
sovelletaan yhtäläisesti luonnolliseen 
henkilöön tai oikeushenkilöön, joka 
kokoaa, pakkaa, käsittelee, täysin 
kunnostaa tai varustaa merkinnöin yhden
tai useamman valmiin tuotteen ja/tai 
määrittää niiden aiotun 
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käyttötarkoituksen laitteina niiden 
markkinoille saattamista varten omalla
nimellään.

Or. en

Perustelu

a) Sanan ”valmistaja” määritelmä ei ole yhtä selvä kuin voimassa olevassa in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitetuista lääkinnällisistä laitteista annetussa direktiivissä (98/79/EY, 
1 artiklan f kohta), koska siitä puuttuu tärkeitä asioita (esim. pakkaaminen, merkintä).
Lääkinnällisen laitteen omalla nimellään merkitsevä luonnollinen tai oikeushenkilö on 
valmistaja (ks. voimassa oleva lainsäädäntö). b) Valmistaja markkinoi tuotteita omalla 
nimellään. Tavaramerkki itsessään ei määrittele valmistajaa.

Tarkistus 20

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 21 kohta

Komission teksti Tarkistus

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen;

21) ’terveysalan laitoksella’ tarkoitetaan 
organisaatiota, jonka pääasiallisena 
tehtävänä on potilaiden hoitaminen tai 
kansanterveyden edistäminen, ei 
kuitenkaan kaupallisia laboratorioita, 
jotka tarjoavat kliinisiä palveluja;

Or. en

Perustelu

Asetukseen sisältyy joitain poikkeuksia, jotta voidaan ottaa huomioon sairaaloiden ja muiden 
terveysalan laitosten tarpeet. Olisi selvennettävä, että kaupalliset laboratoriot eivät kuulu 
tähän määrittelyyn, koska niiden ei pitäisi voida hyötyä samoista poikkeuksista.
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Tarkistus 21

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 25 kohta

Komission teksti Tarkistus

25) ’vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, 
joka suorittaa kolmantena osapuolena 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
kuten kalibrointia, testausta, sertifiointia ja 
tarkastuksia;

25) ’vaatimustenmukaisuuden 
arviointilaitoksella’ tarkoitetaan elintä, 
joka suorittaa kolmantena osapuolena 
vaatimustenmukaisuuden arviointitoimia, 
kuten testausta, sertifiointia ja tarkastuksia;

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden arviointilaitokset eivät koskaan osallistu in vitro -diagnostiikkaan
tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden kalibrointiin, koska nämä laitteet on kalibroitava 
ennen käyttöä.

Tarkistus 22

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 43 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

43 a) ’kalibraattorilla’ tarkoitetaan 
laitteen kalibroinnissa käytettävää 
mittausstandardia;

Or. en

Perustelu

Kalibraattorit ja vertailumateriaalit ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä koskee niiden 
tieteellisen käytön ja ominaisuuksien lisäksi myös sääntelynäkökohtia, koska ne itse asiassa 
luokitellaan eri sääntöjen mukaan. Siksi määritelmä on jaettava kahtia eli kalibraattoreille 
omansa ja vertailumateriaaleille omansa.
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Tarkistus 23

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 44 kohta

Komission teksti Tarkistus

44) ’kalibraattorilla ja
vertailumateriaalilla’ tarkoitetaan ainetta, 
materiaalia tai tuotetta, jonka valmistaja on 
tarkoittanut joko mittausten 
vastaavuuksien määrittämiseen tai laitteen
suunnitellun käyttötarkoituksen mukaisen 
käytön yhteydessä tapahtuvaan
suorituskyvyn ominaisuuksien 
toteamiseen;

44) ’vertailumateriaalilla’ tarkoitetaan 
ainetta, materiaalia tai tuotetta, jonka sen
valmistaja on tarkoittanut käytettäväksi
laitteen suorituskyvyn ominaisuuksien 
toteamiseen

Or. en

Perustelu

Kalibraattorit ja vertailumateriaalit ovat keskenään hyvin erilaisia, mikä koskee niiden 
tieteellisen käytön ja ominaisuuksien lisäksi myös sääntelynäkökohtia, koska ne itse asiassa 
luokitellaan eri sääntöjen mukaan. Siksi määritelmä on jaettava kahtia eli kalibraattoreille 
omansa ja vertailumateriaaleille omansa.

Tarkistus 24

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 45 kohta

Komission teksti Tarkistus

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
aloittamisesta ja hallinnoimisesta;

45) ’toimeksiantajalla’ tarkoitetaan 
henkilöä, yritystä, laitosta tai 
organisaatiota, joka vastaa kliinistä 
suorituskykyä koskevan tutkimuksen 
aloittamisesta, hallinnoimisesta, 
toteuttamisesta tai rahoittamisesta;

Or. en

Perustelu

Liitteessä XIII olevassa II luvussa määritetään lisätehtäviä. Jos tutkimus yleensä katsottaisiin 
päättyneeksi viimeisen tutkittavan viimeisen käynnin jälkeen, ei otettaisi lainkaan huomioon 
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toimeksiantajan vastuuta tutkimukseen liittyvistä myöhemmistä tehtävistä, kuten asiakirjojen 
arkistoinnista, kliinisen tutkimusraportin laatimisesta ja tulosten julkaisemisesta. Kohtaan 
lisätään viittaus toimeksiantajan rahoitusvastuuseen, mikä vastaa direktiivin 2001/20/EY 
2 artiklan e alakohdan mukaista määritelmää.

Tarkistus 25

Ehdotus asetukseksi
2 artikla – 48 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

48 a) ’tarkastuksella’ tarkoitetaan 
toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa 
asiakirjojen, tilojen ja laitteiden, 
rekisterien, laadunvarmistusjärjestelmien 
ja muiden sellaisten resurssien virallista 
tarkastusta, joiden toimivaltainen 
viranomainen katsoo liittyvän kliinistä 
suorituskykyä koskevaan tutkimukseen ja 
jotka voivat sijaita tutkimuspaikassa, 
toimeksiantajan ja/tai toimeksisaajana 
toimivan tutkimusorganisaation tiloissa 
tai muussa laitoksessa, jonka 
tarkastamista toimivaltainen 
viranomainen pitää tarpeellisena;

Or. en

Perustelu

Toisin kuin kliinisiä lääketutkimuksia koskevassa ehdotuksessa COM(2012)0369 
asetusehdotuksessa ei ole tarkastuksia koskevia säännöksiä. Ei pidä jättää jäsenvaltioiden 
harkintaan päättää, valvotaanko kliinistä suorituskykyä koskevien tutkimusten tekemistä.
Tämä voisi johtaa siihen, että päätökset tarkastusten valvonnasta olisivat riippuvaisia 
tarvittavien määrärahojen saatavuudesta. Lisäksi tämä johtaisi siihen, että kliinistä 
suorituskykyä koskevia tutkimuksia tehtäisiin mieluummin valtioissa, joissa ei ole valvontaa.
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Tarkistus 26

Ehdotus asetukseksi
1 luku – otsikko

Komission teksti Tarkistus

Laitteiden asettaminen saataville, talouden 
toimijoiden velvoitteet, CE-merkintä, 
vapaa liikkuvuus

Laitteiden asettaminen saataville ja niiden 
käyttö, talouden toimijoiden velvoitteet, 
CE-merkintä, vapaa liikkuvuus

Or. en

Tarkistus 27

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 3 kohta

Komission teksti Tarkistus

3. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen
osoittamisen on perustuttava 47 artiklan
mukaiseen kliiniseen tutkimusnäyttöön.

3. Yleisten turvallisuus- ja 
suorituskykyvaatimusten noudattamisen
osoittamiseen on sisällyttävä 47 artiklan
mukainen kliininen tutkimusnäyttö.

Or. en

Perustelu

Kliininen tutkimusnäyttö ei kata kaikkia yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, vaan 
monet niistä liittyvät esimerkiksi kemialliseen turvallisuuteen, sähköturvallisuuteen, 
mekaaniseen turvallisuuteen ja radiologiseen turvallisuuteen, joita ei voida määrittää 
kliinisen tutkimusnäytön avulla.

Tarkistus 28

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 5 kohta

Komission teksti Tarkistus

5. Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 

5. Paitsi 59 artiklan 4 kohtaa, tämän 
asetuksen vaatimuksia ei sovelleta 
liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkiin A, B ja C 
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luokiteltuihin laitteisiin, jotka valmistetaan 
ja käytetään yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa, edellyttäen, että 
valmistus ja käyttö tapahtuvat terveysalan 
laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

luokiteltuihin laitteisiin, jotka eivät ole 
lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistäviä 
laitteita ja jotka valmistetaan ja käytetään 
yhdessä ja samassa terveysalan laitoksessa, 
edellyttäen, että valmistus ja käyttö 
tapahtuvat terveysalan laitoksen yhtenäisen 
laadunhallintajärjestelmän puitteissa ja että 
terveysalan laitos noudattaa standardia 
EN ISO 15189 tai muuta vastaavaksi 
tunnustettua standardia. Jäsenvaltiot voivat 
vaatia terveysalan laitosta esittämään 
toimivaltaiselle viranomaiselle luettelon 
niiden alueella valmistetuista ja käytetyistä 
tällaisista laitteista ja edellyttää, että 
kyseisten laitteiden valmistukseen ja 
käyttöön sovelletaan turvallisuutta 
koskevia lisävaatimuksia.

Liitteessä VII vahvistettujen sääntöjen 
mukaisesti luokkaan D luokiteltujen 
laitteiden on täytettävä tämän asetuksen 
vaatimukset, vaikka ne valmistettaisiin ja 
käytettäisiin yhdessä ja samassa 
terveysalan laitoksessa. Kyseisiin laitteisiin 
ei kuitenkaan sovelleta 16 artiklassa 
vahvistettuja CE-merkintää koskevia 
säännöksiä ja 21–25 artiklassa tarkoitettuja 
vaatimuksia.

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävien 
laitteiden ja liitteessä VII vahvistettujen 
sääntöjen mukaisesti luokkaan D 
luokiteltujen laitteiden on täytettävä tämän 
asetuksen vaatimukset, vaikka ne 
valmistettaisiin ja käytettäisiin yhdessä ja 
samassa terveysalan laitoksessa. Kyseisiin 
laitteisiin ei kuitenkaan sovelleta 
16 artiklassa vahvistettuja CE-merkintää 
koskevia säännöksiä ja 21–25 artiklassa 
tarkoitettuja vaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet ovat erityinen laiteluokka, jonka on 
täytettävä enemmän vaatimuksia kuin muiden luokan C laitteiden. Kaikilta tällaisilta laitteilta 
vaaditaan muun muassa suunnitteluasiakirjojen tarkastelua ja Euroopan lääkeviraston 
suorittamaa arviointia. Korkeampi vaatimustaso johtuu tarpeesta varmistaa laitteiden 
turvallisuus ja suorituskyky.
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Tarkistus 29

Ehdotus asetukseksi
4 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla teknologian kehittymisen 
perusteella ja ottaen huomioon käyttäjät 
ja potilaat muutetaan tai täydennetään 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
mukaan luettuina valmistajan antamat 
tiedot.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 
vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä.

Tarkistus 30

Ehdotus asetukseksi
4 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

4 a artikla
Geneettiset tiedot, neuvonta ja 

vapaaehtoinen suostumus
1. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 
geenitestin suorittavat henkilöt, jotka ovat 
saaneet kansallisen lainsäädännön 
mukaisesti luvan harjoittaa 
terveydenhuoltoalan ammattia.
2. Tuotetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan, jos 
testattavien henkilöiden oikeudet, 
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turvallisuus ja hyvinvointi turvataan ja 
testauksen kuluessa saadut kliiniset tiedot 
katsotaan luotettaviksi ja varmoiksi.
3. Ennen kuin laitetta käytetään 
geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
testattavalle henkilölle asianmukaista 
tietoa geenitestin luonteesta, 
merkityksestä ja seurauksista.
4. Ennen kuin laitetta käytetään 
geenitestitarkoitukseen, 1 kohdassa 
tarkoitetun henkilön on annettava 
testattavalle henkilölle asianmukaista ja 
ymmärrettävää geneettistä neuvontaa 
esittämättä ennakkoarvioita tuloksista.
Geneettisessä neuvonnassa on käsiteltävä 
lääketieteellisiä, eettisiä, sosiaalisia, 
psykologisia ja oikeudellisia näkökohtia.
Geneettisen neuvonnan muoto ja laajuus 
määritellään sen mukaan, mitä 
seurauksia testin tuloksella on henkilölle 
tai hänen perheenjäsenilleen, mukaan 
lukien mahdolliset seuraukset 
suvunjatkamiseen liittyviin valintoihin.
5. Laitetta saa käyttää 
geenitestitarkoitukseen ainoastaan sen 
jälkeen, kun testattava henkilö on antanut 
vapaaehtoisen ja tietoisen 
suostumuksensa testiin. Suostumus on 
annettava nimenomaisesti kirjallisena.
Suostumus voidaan perua milloin tahansa 
kirjallisesti tai suullisesti.
Alaikäisten tapauksessa on saatava 
vanhempien tai laillisen edustajan 
tietoinen suostumus. Suostumuksen on 
oltava alaikäisen oletetun tahdon 
mukainen, ja se voidaan perua milloin 
tahansa ilman, että siitä aiheutuu 
alaikäiselle kielteisiä seurauksia.
Sellaisten vajaavaltaisten aikuisten 
tapauksessa, jotka eivät pysty antamaan 
tietoista suostumusta, on saatava laillisen 
edustajan tietoinen suostumus.
Suostumuksen on oltava kyseisen 
henkilön oletetun tahdon mukainen, ja se 
voidaan perua milloin tahansa ilman, että 
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siitä aiheutuu henkilölle kielteisiä 
seurauksia.
6. Laitetta saa käyttää sukupuolen 
määritykseen syntymää edeltävässä 
diagnosoinnissa ainoastaan, jos määritys 
on lääketieteellisesti 
tarkoituksenmukaista ja jos on olemassa 
riski vakavasta sukupuoleen liittyvästä 
perinnöllisestä sairaudesta. Poiketen siitä, 
mitä 2 artiklan 1 ja 2 kohdassa säädetään, 
samaa käyttörajoitusta sovelletaan 
tuotteisiin, joita ei ole tarkoitettu 
käytettäviksi erityiseen lääketieteelliseen 
tarkoitukseen.
7. Laitteiden käytöstä 
geenitestitarkoitukseen annetut tämän 
artiklan säännökset eivät estä 
jäsenvaltioita pitämässä voimassa ja 
ottamasta käyttöön tiukempia kansallisia 
säännöksiä terveyden suojeluun tai 
yleiseen järjestykseen liittyvistä syistä.

Or. en

Perustelu

Katso perustelut. Tämä uusi artikla liittyy parlamentin ja muiden kansainvälisten 
organisaatioiden kuten Euroopan neuvoston ja OECD:n jo pitkään esittämiin pyyntöihin.
Geenitestien suorittajan pitäisi olla terveydenhuollon ammattilainen, ja niitä ennen olisi 
annettava asianmukaista geneettistä neuvontaa. Perusoikeuskirjan mukaan tietoinen 
suostumus on ehdoton edellytys, ja se olisi siksi mainittava säädöksessä.

Tarkistus 31

Ehdotus asetukseksi
7 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos asiaa koskevat 
yhdenmukaistetut standardit eivät ole 
riittäviä, komissiolle siirretään valta 
hyväksyä yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka 
koskevat liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia,

1. Silloin kun yhdenmukaistettuja 
standardeja ei ole tai jos on tarpeen 
reagoida huolestuttaviin 
kansanterveydellisiin ilmiöihin, 
komissiolle siirretään valta hyväksyä 
yhteisiä teknisiä eritelmiä, jotka koskevat 
liitteessä I vahvistettuja yleisiä 
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liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
liitteessä II vahvistettuja teknisiä 
asiakirjoja tai liitteessä XII vahvistettuja 
kliinistä tutkimusnäyttöä ja markkinoille 
saattamisen jälkeistä seurantaa. Yhteiset 
tekniset eritelmät hyväksytään 
täytäntöönpanosäädöksillä 84 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua 
tarkastelumenettelyä noudattaen.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettujen standardien avulla määritetään, mitkä asetuksen keskeiset vaatimukset 
täytetään standardia noudattamalla. Komissio määrittelee, mitä standardeja pidetään 
yhdenmukaistettuina standardeina. Jos yhdenmukaistettu standardi ei enää ilmennä 
viimeisintä tekniikkaa, komissio toteaa, että se ei enää ole yhdenmukaistettu. Tämän jälkeen 
toimivaltaisen standardointielimen on tarkistettava standardi. Siksi ilmaisu ”...jos asiaa 
koskevat yhdenmukaistetut standardit eivät ole riittäviä” on sanamuodoltaan harhaanjohtava 
ja on poistettava.

Tarkistus 32

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 2 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä II vahvistettuja 
teknisten asiakirjojen osia teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset ovat lainsäädännön olennaisia osia, minkä 
vuoksi niitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan 
mukaisesti muuttaa delegoidulla säädöksellä.
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Tarkistus 33

Ehdotus asetukseksi
8 artikla – 7 kohta

Komission teksti Tarkistus

7. Valmistajien on varmistettava, että
laitteen mukana on liitteessä I olevan 
17 kohdan mukaisesti annettavat tiedot 
jollakin unionin virallisella kielellä, jota 
aiottu käyttäjä ymmärtää helposti. Kieli tai 
kielet, joilla valmistajan antamat tiedot on 
esitettävä, voidaan määritellä sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa laite 
asetetaan käyttäjän saataville.

7. Valmistajien on varmistettava, että
laitteesta liitteessä I olevan 17 kohdan 
mukaisesti annettavat tiedot esitetään
jollakin unionin virallisella kielellä, jota 
aiottu käyttäjä ymmärtää helposti. Kieli tai 
kielet, joilla valmistajan antamat tiedot on 
esitettävä, voidaan määritellä sen 
jäsenvaltion lainsäädännössä, jossa laite 
asetetaan käyttäjän saataville.

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion
kielellä tai kielillä, jossa laite saavuttaa 
aiotun käyttäjänsä.

Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitettujen laitteiden ja 
vieritestauslaitteiden osalta liitteessä I 
olevan 17 kohdan mukaisesti annettavat 
tiedot on toimitettava sen jäsenvaltion, 
jossa laite saavuttaa aiotun käyttäjänsä,
niillä kielillä, jotka ovat unionin virallisia 
kieliä.

Or. en

Perustelu

Olisi oltava mahdollista antaa tiedot sähköisesti. On täsmennettävä, että tiedot on annettava 
unionin virallisilla kielillä eikä millä tahansa muulla kielellä. Molemmat muutokset 
vähentävät pk-yrityksille mahdollisesti aiheutuvaa rasitetta.

Tarkistus 34

Ehdotus asetukseksi
9 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla tekniset asiakirjat, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 
43 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 

a) pitää toimivaltaisten viranomaisten 
saatavilla teknisten asiakirjojen tiivistelmä 
tai pyydettäessä tekniset asiakirjat, EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ja 
soveltuvissa tapauksissa jäljennöksen 
43 artiklan mukaisesti annetusta 
asianomaisesta todistuksesta ja sen 
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4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan; mahdollisista lisäyksistä 8 artiklan 
4 kohdassa tarkoitetun ajanjakson ajan;

Or. en

Perustelu

Valmistaja pitää tekniset asiakirjat saatavilla, kun niitä säilytetään useissa eri paikoissa 
yrityksessä. Vaihtoehtoisesti olisi annettava teknisten asiakirjojen tiivistelmä (katso myös 
lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuista yhdenmukaistamista käsittelevän erityisryhmän 
(GHTF) ohjeet: Summary Technical Documentation for Demonstrating Conformity to the 
Essential Principles of Safety and Performance of Medical Devices (STED)).

Tarkistus 35

Ehdotus asetukseksi
11 artikla – 2 kohta – e alakohta

Komission teksti Tarkistus

e) että laitteessa on tämän asetuksen 
mukaiset merkinnät ja sen mukana on 
vaaditut käyttöohjeet ja EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutus;

e) että laitteessa on tämän asetuksen 
mukaiset merkinnät ja sen mukana on 
vaaditut käyttöohjeet;

Or. en

Perustelu

EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen ei tarvitse olla tuotteen mukana. Tähän ei ole tarvetta 
eikä vaatimus toisi mitään lisäarvoa.

Tarkistus 36

Ehdotus asetukseksi
14 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
henkilöön, joka olematta 2 artiklan 
16 alakohdassa määritelty valmistaja 
kokoaa tai muuntaa jo markkinoille 
saatetun laitteen yksittäisen potilaan 
käyttöön suunnitellun käyttötarkoituksen 
mukaan.

Ensimmäistä alakohtaa ei sovelleta 
henkilöön, joka olematta 2 artiklan 
16 alakohdassa määritelty valmistaja 
kokoaa tai muuntaa jo markkinoille 
saatetun laitteen yksittäisen potilaan tai 
yksittäisen terveysalan laitoksen tietyn 
rajatun potilasryhmän käyttöön 
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suunnitellun käyttötarkoituksen mukaan.

Or. en

Perustelu

Omat ”in-house”-testit ovat varsin kiistanalaisia. Komission ehdotuksessa esitetään, että 
luokkien A, B ja C in-house-testit kuuluisivat soveltamisalaan vain hyvin rajoitetusti, kun taas 
vastaavat luokan D testit sisällytettäisiin kokonaan. Esittelijä haluaa periaatteessa säilyttää 
ehdotuksen rakenteen, mutta joissakin tapauksissa sairaalat muuntavat luokan D testejä 
potilaiden tarpeisiin. Tämä ei liity ainoastaan yksittäistapauksiin vaan myös ohjeistukseen, 
joka koskee esimerkiksi ennenaikaisesti syntyneitä lapsia. Tällaista tarvittavaa muuntamista 
varten ei edellytettäisi terveysalan laitoksen suorittamaa täysimääräistä uutta 
vaatimustenmukaisuuden arviointia.

Tarkistus 37

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on käännettävä sen jäsenvaltion 
vaatimalle viralliselle kielelle tai 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan 
saataville.

1. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa on 
ilmoitettava, että tässä asetuksessa 
täsmennettyjen vaatimusten täyttyminen on 
osoitettu. Vakuutus on pidettävä jatkuvasti 
ajan tasalla. EU-
vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältö vahvistetaan liitteessä III. 
Se on esitettävä jollakin unionin 
virallisella kielellä.

Or. en

Perustelu

Yleensä vaatimustenmukaisuusvakuutusten kääntäminen kaikille sen jäsenvaltion vaatimille 
virallisille kielille, jossa laite asetetaan saataville, on suhteeton ja siten myös kallis 
hallinnollinen rasite erityisesti pk-yrityksille, eikä se siten ole perusteltua. Samoin kuin 
voimassa olevan direktiivin mukaisesti saatavuus yhdellä unionin kielellä on riittävä 
vaatimus.
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Tarkistus 38

Ehdotus asetukseksi
15 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteessä III vahvistettua 
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen 
vähimmäissisältöä teknologian 
kehittymisen perusteella.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuusvakuutus on tärkein tapa osoittaa lainsäädännön noudattaminen, ja 
siksi se on lainsäädännön olennainen osa eikä sitä voi Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 
sopimuksen 290 artiklan mukaisesti muuttaa delegoidun säädöksen avulla.

Tarkistus 39

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 4 kohta – 2 alakohta

Komission teksti Tarkistus

Lisäksi kun kyse on itse suoritettavaan 
testaukseen tai vieritestaukseen
tarkoitetuista laitteista, valmistajan on 
noudatettava liitteessä VIII olevassa 
6.1 kohdassa vahvistettuja lisävaatimuksia.

Lisäksi kun kyse on itse suoritettavaan 
testaukseen tarkoitetuista laitteista, 
valmistajan on noudatettava liitteessä VIII 
olevassa 6.1 kohdassa vahvistettuja 
lisävaatimuksia.

Or. en

Perustelu

Asetetaan vaatimuksia, jotka koskevat niin sanottujen vieritestauslaitteiden (eli testien, jotka 
suoritetaan laboratorioympäristön ulkopuolella mutta ovat kuitenkin aina ammattikäyttöön 
tarkoitettuja) vaatimustenmukaisuusmenettelyä testin riskiluokittelusta riippumatta. Lisäksi 
vaaditaan aina liitteessä VIII olevan 6.1 kohdan mukainen suunnittelun tarkastus. Tämä 
vaatimus merkitsee valtavia kustannuksia ja työmääriä, jotka tosiasiassa eivät ole 
riskiluokituksen perusteella perustelteltavissa.
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Tarkistus 40

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) vieritestauslaitteiden osalta 
liitteessä VIII olevassa 6.1 kohdassa 
vahvistettuihin vaatimuksiin;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus.
Luokan A vieritestauslaitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII samoin kuin muita laitteita.
Luokittelusäännöistä tehdään vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia.

Tarkistus 41

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 5 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) mittaustoiminnon omaavien laitteiden 
osalta ainoastaan niihin 
valmistusseikkoihin, jotka koskevat 
laitteiden metrologisten vaatimusten 
mukaisuutta.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Periaatteessa kaikilla in vitro -diagnostiikkaan käytettävillä laitteilla mitataan jotain.
Useimmat suorituskykyvaatimukset ja suureksi osaksi myös kustakin laitteesta vaadittu 
kliininen näyttö tarvitaan näiden laitteiden mittaustoiminnon arvioimiseksi. Tämä yleinen 
lääkinnällisiä laitteita koskevasta ehdotuksesta peräisin oleva toteamus mittaustoiminnoista 
ei tue mitään näitä laitteita koskevia lisätakeita.
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Tarkistus 42

Ehdotus asetukseksi
40 artikla – 10 kohta

Komission teksti Tarkistus

10. Siirretään komissiolle valta antaa 
85 artiklan mukaisesti delegoituja 
säädöksiä, joilla muutetaan tai 
täydennetään liitteissä VIII–X asetettuja 
vaatimustenmukaisuuden 
arviointimenettelyjä teknologian 
kehittymisen tai muun tiedon perusteella, 
joka saadaan 26–38 artiklassa säädetyn 
ilmoitettujen laitosten nimeämisen tai 
valvonnan yhteydessä taikka 59–
73 artiklassa kuvattujen 
vaaratilannejärjestelmään ja 
markkinavalvontaan liittyvien toimien 
yhteydessä.

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Vaatimustenmukaisuuden arviointimenettely on lainsäädännön olennainen osa, minkä vuoksi 
sitä ei voida Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 290 artiklan mukaisesti 
muuttaa delegoidun säädöksen avulla.

Tarkistus 43

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 1 kohta

Komission teksti Tarkistus

1. Liitteessä I säädettyjen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
mukaisuuden osoittamisen tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa on perustuttava 
kliiniseen tutkimusnäyttöön.

1. Liitteessä I säädettyjen yleisten 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten 
mukaisuuden osoittamisen tavanomaisissa 
käyttöolosuhteissa on perustuttava 
kliiniseen tutkimusnäyttöön tai yleisiä 
turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia 
koskeviin täydentäviin 
turvallisuustietoihin siltä osin kuin 
kliininen tutkimusnäyttö ei kata näitä 
vaatimuksia.
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Or. en

Perustelu

Kliininen tutkimusnäyttö ei kata kaikkia yleisiä turvallisuus- ja suorituskykyvaatimuksia, 
kuten esimerkiksi kemialliseen ja mekaaniseen turvallisuuteen sekä sähköturvallisuuteen 
liittyviä vaatimuksia.. Vaikka tutkimusnäyttö on aina otettava huomioon, kun osoitetaan 
yleisten turvallisuus- ja suorituskykyvaatimusten noudattaminen, myös muita seikkoja on 
otettava huomioon.

Tarkistus 44

Ehdotus asetukseksi
47 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Jos valmistaja esittää väitteen 
kliinisestä käytöstä tai kuvaa sitä, 
vaatimuksiin kuuluu tällaisen käytön 
todistava näyttö.

Or. de

Perustelu

Kaikki in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut laitteet eivät edellytä erityisiä kliinisistä 
suorituskykyä koskevia tutkimuksia. Tämä olisi myös suhteetonta, mutta esimerkiksi 
terveysväittämiä koskevan unionin lainsäädännön mukaan valmistajien on esitettävä näyttöä, 
jos ne esittävät kliinistä käyttöä koskevia väitteitä.

Tarkistus 45

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 1 kohta – a ja b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 
valmistetaan ja pakataan siten, että ne 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 
2 alakohdassa tarkoitetuista in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
käyttötarkoituksista ja saavuttavat 
valmistajan ilmoittaman, suunnitelman 

a) tarkistetaan, että laitteet suunnitellaan, 
valmistetaan ja pakataan siten, että ne 
tavanomaisissa käyttöolosuhteissa 
soveltuvat yhteen tai useampaan 2 artiklan 
2 alakohdassa tarkoitetuista in vitro 
-diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden 
käyttötarkoituksista ja saavuttavat 
valmistajan tai toimeksiantajan
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mukaisen suorituskyvyn; ilmoittaman, suunnitelman mukaisen 
suorituskyvyn;

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

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

Or. en

Perustelu

Potilaan suojelun kannalta ei ole tärkeää, onko kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 
suoritettu valmistajan vastuun mukaisesti ja että se on tarkoitettu muodostamaan perusta 
tulevalle CE-merkinnälle tai että tutkimus on määrä tehdä ei-kaupallisia, erityisen tieteellisiä 
tarkoituksia varten. Asetuksen säännösten olisi koskettava myös kliinistä suorituskykyä 
koskevia tutkimuksia, joiden suorittaminen tai hallinnointi on sellaisen henkilön tai 
organisaation vastuulla, joka ei ole potentiaalinen valmistaja.

Tarkistus 46

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 4 kohta

Komission teksti Tarkistus

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja.

4. Kaikki kliinistä suorituskykyä koskevat 
tutkimukset on suunniteltava sellaisiksi ja 
ne on suoritettava siten, että tällaisiin 
kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin osallistuvien tutkittavien 
oikeuksia, turvallisuutta ja hyvinvointia 
suojellaan ja että kliinistä suorituskykyä 
koskevassa tutkimuksessa tuotettavat 
kliiniset tiedot ovat luotettavia ja varmoja.
Tällaisia tutkimuksia ei saa suorittaa, jos 
tutkimukseen liittyvät riskit eivät ole 
lääketieteellisesti perusteltavissa laitteen 
potentiaalisen hyödyn perusteella.

Or. en

Perustelu

Tarkistuksessa otetaan huomioon, että lääketieteelliset innovaatiot eivät rajoitu uuteen 
tekniseen kehitykseen. Hoitoon liittyvän hyödyn lisäksi on osoitettava hyväksyttävä riski-
hyötysuhde.
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Tarkistus 47

Ehdotus asetukseksi
48 artikla – 6 kohta

Komission teksti Tarkistus

6. Edellä 2 artiklan 37 alakohdassa 
määriteltyihin kliinistä suorituskykyä 
koskeviin interventiotutkimuksiin ja 
muihin kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin, joiden suorittamiseen 
näytteiden keruu mukaan luettuna sisältyy 
tutkittaviin kohdistuvia invasiivisia 
toimenpiteitä tai muita riskejä, sovelletaan 
tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden 
lisäksi 49–58 artiklassa ja liitteessä XIII 
asetettuja vaatimuksia.

6. Edellä 2 artiklan 37 alakohdassa 
määriteltyihin kliinistä suorituskykyä 
koskeviin interventiotutkimuksiin ja 
muihin kliinistä suorituskykyä koskeviin 
tutkimuksiin, joiden suorittamiseen 
näytteiden keruu mukaan luettuna sisältyy 
tutkittaviin kohdistuvia invasiivisia 
toimenpiteitä tai muita riskejä, sovelletaan 
tässä asetuksessa säädettyjen velvoitteiden 
lisäksi 49–58 artiklassa ja liitteessä XIII 
asetettuja vaatimuksia. Siirretään 
komissiolle valta antaa 85 artiklan 
mukaisesti delegoituja säädöksiä, jotka 
koskevat sellaisen vähäisten riskien 
luettelon laatimista, jonka perusteella 
voidaan poiketa asiaankuuluvasta 
artiklasta.

Or. en

Perustelu

Mikä tahansa riski ei voi olla perusteena tiukkojen sääntöjen soveltamiselle kliinistä 
suorituskykyä koskeviin interventiotutkimuksiin. Näin on esimerkiksi kun otetaan 
hikinäytteitä, jolloin on olemassa ihon ärtymisen riski, joka ei kuitenkaan ole merkittävä riski.
On täsmennettävä, mitä vähäinen riski merkitsee.

Tarkistus 48

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

2. Kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 
hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 

2. Kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen toimeksiantajan on esitettävä 
hakemus ja siihen liittyvät liitteessä XIII 
tarkoitetut asiakirjat jäsenvaltiolle 
(jäsenvaltioille), jossa (joissa) tutkimus on 
tarkoitus toteuttaa. Kyseisen jäsenvaltion 
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on kuuden päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus tämän 
asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö 
hakemus vaaditut asiakirjat.

on 14 päivän kuluessa hakemuksen 
vastaanottamisesta ilmoitettava 
toimeksiantajalle, kuuluuko kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus tämän 
asetuksen soveltamisalaan ja sisältääkö 
hakemus vaaditut asiakirjat.

Or. en

Perustelu

Artiklan 2 kohdassa ehdotettu aikaraja on asetettu ottamatta huomioon, että viikonloput ja 
yleiset vapaapäivät voivat johtaa siihen, että toimivaltaiselle viranomaiselle ei jää 
hakemuksen käsittelyyn ollenkaan aikaa ja että tästä syystä eettisen komitean osallistuminen 
ei ole mahdollista, sillä se voi pitää joitain asiakirjoja välttämättöminä. Siksi vaaditaan 
määräajan pidentämistä 2 ja 3 kohdassa.

Tarkistus 49

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 3 kohta – 3 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Artiklan 2 kohdassa ehdotettu aikaraja on asetettu ottamatta huomioon, että viikonloput ja 
yleiset vapaapäivät voivat johtaa siihen, että toimivaltaiselle viranomaiselle ei jää 
hakemuksen käsittelyyn ollenkaan aikaa ja että tästä syystä eettisen komitean osallistuminen 
ei ole mahdollista, sillä se voi pitää joitain asiakirjoja välttämättöminä. Siksi vaaditaan 
määräajan pidentämistä 2 ja 3 kohdassa.
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Tarkistus 50

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Määräaikaa on muutettava, jotta voidaan edistää kliinistä suorituskykyä koskevan 
tutkimuksen arvioinnin tehokkuutta. Erityisesti useammassa kuin yhdessä jäsenvaltiossa 
suoritettavien kliinistä suorituskykyä koskevien tutkimusten tapauksessa on oltava riittävästi 
aikaa 56 artiklan mukaiseen yhteensovitettuun arviointiin. Koska asetusehdotuksessa ei ole 
arvioinnin määräaikaa, joka koskee tällaisia useissa maissa suoritettavia tutkimuksia, 
asetuksen yleistä arviointimääräaikaa on muutettava.

Tarkistus 51

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 5 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

5 a. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 
kliinistä suorituskykyä koskevaa 
tutkimusta lykätään tai se perutaan tai 
keskeytetään tilapäisesti, jos uusien 
tietojen perusteella toimivaltainen 
viranomainen ei enää hyväksyisi sitä tai 
eettinen komitea ei antaisi sitä puoltavaa 
lausuntoa.

Or. en
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Perustelu

56 artiklassa on säännöksiä tiedonvaihdosta jäsenvaltioiden välillä, jos jokin niistä määrää 
kliinisen tutkimuksen lykkäämisestä, perumisesta tai tilapäisestä keskeyttämisestä.
Asetusehdotuksessa ei kuitenkaan säädetä, milloin jäsenvaltio saa tehdä tällaisen päätöksen.
Näin voidaan tehdä vain, jos saataville tulee uutta tietoa, joka estäisi tutkimuksen 
hyväksymisen.

Tarkistus 52

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 a. Kliinistä suorituskykyä koskevien 
tutkimusten jokainen vaihe alkaen 
tutkimuksen tarpeellisuuden ja 
oikeutuksen tarkastelusta aina tulosten 
julkaisemiseen on suoritettava sellaisten 
tunnustettujen eettisten periaatteiden 
mukaisesti kuin Maailman lääkäriliiton 
18. maailmankokouksessaan vuonna 
1964 Helsingissä hyväksymä Maailman 
lääkäriliiton Helsingin julistus ihmiseen 
kohdistuvan lääketieteellisen 
tutkimustyön eettisistä periaatteista, jota 
muutettiin viimeksi Soulissa Koreassa 
vuonna 2008 järjestetyssä Maailman 
lääkäriliiton 59. maailmankokouksessa.

Or. en

Perustelu

Tämä 49 artiklan sanamuoto perustuu liitteen sanamuotoon. Nämä tärkeät asiat on tuotava 
esille asetustekstissä ja vain mainittava liitteissä.

Tarkistus 53

Ehdotus asetukseksi
49 artikla – 6 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

6 b. Kliinistä suorituskykyä koskeva 
tutkimus voidaan hyväksyä ainoastaan, 
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jos riippumaton eettinen komitea on 
aiemmin antanut siitä myönteisen 
lausunnon. Eettisen komitean 
lausunnossa on käsiteltävä erityisesti 
tutkimuksen lääketieteellistä oikeutusta ja 
tutkittavien tietoista suostumusta, jonka 
he ovat antaneet saatuaan kaikki 
tutkimuksen suorittamista koskevat tiedot, 
sekä tutkijoiden ja tutkimustilojen ja -
laitteiden soveltuvuutta.
Eettisen komitean on toiminnassaan 
suojeltava kaikkien tutkittavien, käyttäjien 
ja kolmansien osapuolten oikeuksia, 
turvallisuutta ja hyvinvointia. Sen on 
oltava riippumaton tutkijasta, 
toimeksiantajasta ja muusta mahdollisesta 
sopimattomasta vaikutuksesta. Sen on 
otettava huomioon sen maan tai niiden 
maiden lait ja asetukset, jossa tai joissa 
tutkimus on tarkoitus tehdä, ja kaikki 
asiaankuuluvat kansainväliset normit ja 
standardit. Eettisen komitean on 
muodostuttava sopivasta määrästä 
jäseniä, joilla yhteisesti on asian kannalta 
merkitykselliset pätevyydet ja kokemus, 
jotta he voivat arvioida tarkasteltavan 
kliinisen tutkimuksen tieteellisiä, 
lääketieteellisiä ja eettisiä näkökohtia.
Jäsenvaltioiden on toteutettava tarvittavat 
toimenpiteet eettisten komiteoiden 
perustamiseksi ja niiden työn 
edistämiseksi.

Or. en

Perustelu

Artiklan 6 b (uusi) 1 ja 2 alakohta liittyy kliinisiä lääketutkimuksia koskevaan keskusteluun.
Jotta voidaan varmistaa tutkittavien suojelu, on tarpeen tehdä jäsenvaltioiden antama 
hyväksyntä ehdolliseksi pätevän, riippumattoman, monitieteellisen eettisen komitean 
päätöksestä. Eettisen komitean kielteisen päätöksen on johdettava kliinistä suorituskykyä 
koskevan tutkimuksen hyväksynnän hylkäämiseen. Ehdotus ilmentää kansainvälisiä 
suojelunormeja, jotka on esitetty Helsingin julistuksessa.
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Tarkistus 54

Ehdotus asetukseksi
49 a artikla (uusi)

Komission teksti Tarkistus

49 a artikla
Jäsenvaltioiden suorittama valvonta

1. Jäsenvaltioiden on nimitettävä 
tarkastajia, jotka valvovat tämän 
asetuksen noudattamista, ja varmistettava, 
että näillä tarkastajilla on asianmukainen 
pätevyys ja koulutus.
2. Tarkastusten tekeminen on sen 
jäsenvaltion vastuulla, jossa tarkastus 
tapahtuu.
3. Jos jäsenvaltio aikoo toteuttaa 
tarkastuksen, joka koskee yhtä tai 
useampaa kliinistä suorituskykyä 
koskevaa interventiotutkimusta, jotka 
suoritetaan useammassa kuin yhdessä 
asianomaisessa jäsenvaltiossa, sen on 
ilmoitettava aikomuksestaan 
asianomaisille jäsenvaltioille, komissiolle 
ja Euroopan lääkevirastolle EU-portaalin 
kautta ja ilmoitettava niille tekemistään 
havainnoista tarkastuksen jälkeen.
4. Lääkinnällisten laitteiden 
koordinointiryhmän on koordinoitava 
jäsenvaltioiden välisiin ja niiden 
kolmansissa maissa suorittamiin 
tarkastuksiin liittyvää yhteistyötä.
5. Jäsenvaltion, jonka vastuulla tarkastus 
on tehty, on tarkastuksen jälkeen 
laadittava tarkastusraportti. Kyseisen 
jäsenvaltion on toimitettava 
tarkastusraportti asiaan liittyvän kliinisen 
lääketutkimuksen toimeksiantajan 
saataville ja toimitettava tarkastusraportti 
EU-portaalin kautta EU-tietokantaan.
Kyseisen jäsenvaltion on huolehdittava 
luottamuksellisuuden suojasta 
toimittaessaan tarkastusraportin 
toimeksiantajalle.
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6. Komissio vahvistaa 
tarkastusmenettelyjä koskevat 
yksityiskohtaiset järjestelyt 85 artiklan 
mukaisesti täytäntöönpanosäädöksillä.

Or. en

Perustelu

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).

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

Tarkistus 55

Ehdotus asetukseksi
61 artikla – 2 kohta

Komission teksti Tarkistus

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

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

Or. en

Perustelu

Jotta vältetään väärinkäsitykset, olisi puhuttava vakavasta vaaratilanteesta koko 61 artiklassa 
”Vakavien vaaratilanteiden ja käyttöturvallisuutta korjaavien toimenpiteiden analysointi” .

Tarkistus 56

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) asetuksen 23 artiklan 2 ja 3 kohtaa ja 
43 artiklan 4 kohtaa sovelletaan 
[18 kuukauden kuluttua 2 kohdassa 
tarkoitetusta soveltamispäivästä];

a) asetuksen 23 artiklan 1 kohtaa
sovelletaan ... *,

__________________________

* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 18 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta (ks. perustelut). Järjestelmän 
parantaminen on kiireellinen asia. Asetuksen 23 artiklan 1 kohdassa käsitellään sähköisen 
järjestelmän luomista komission ja jäsenvaltion yhteistyön avulla. Tämä olisi tehtävä 
mahdollisimman pian. Asetuksen 22 artiklan 2 kohdassa sekä 23 artiklan 3 ja 4 kohdassa 
annetaan yrityksille vieläkin enemmän aikaa sähköiseen järjestelmään mukautumiseen. Jos 
sähköinen järjestelmä otetaan käyttöön nopeammin, tätä pidempää määräaikaa ei tarvita.

Tarkistus 57

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – b a alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b a) asetuksen 74 artiklaa sovelletaan ...*;
lähtien.
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_____________________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on kuusi kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta (ks. perustelut). Järjestelmän 
parantaminen on kiireellinen asia. 74 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden velvoitteesta 
nimittää toimivaltainen viranomainen tai toimivaltaiset viranomaiset. Tämä olisi tehtävä 
mahdollisimman pian.

Tarkistus 58

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – b b alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b b) asetuksen 75–77 artiklaa sovelletaan 
…*;
___________________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta. Tämä voi olla tarpeen niiltä 
osin kuin pk-yrityksille tulee täysin uusia velvoitteita, kuten vaatimustenmukaisuuden 
arviointi, jota ei edellytetä voimassa olevassa direktiivissä. Järjestelmän parantaminen on 
kiireellinen asia. 75–77 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden yhteistyöstä ja lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmästä. Yhteistyö olisi toteutettava mahdollisimman pian.
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Tarkistus 59

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – b c alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b c) asetuksen 59–64 artiklaa sovelletaan 
... ;
___________________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 24 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta (ks. perustelut). Järjestelmän 
parantaminen on kiireellinen asia. 59–64 artiklassa säädetään vaaratilannejärjestelmästä ja 
markkinavalvonnasta, ja sen olisi potilasturvallisuuden vuoksi tultava voimaan 
mahdollisimman pian.

Tarkistus 60

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 kohta – b d alakohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

b d) asetuksen 78 artiklaa sovelletaan ...*.
__________________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 24 kk tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta (ks. perustelut). Järjestelmän 
parantaminen on kiireellinen asia. 78 artiklassa säädetään unionin vertailulaboratorioista, ja 
sen olisi potilasturvallisuuden vuoksi tultava voimaan 24 kuukauden kuluessa.



PR\928989FI.doc 47/62 PE506.196v01-00

FI

Tarkistus 61

Ehdotus asetukseksi
90 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

3 a. Asetuksen 31 artiklan 4 kohdassa, 40 
artiklan 9 kohdassa, 42 artiklan 8 
kohdassa ja 46 artiklan 2 kohdassa 
tarkoitetut täytäntöönpanosäädökset 
annetaan ...*.
____________________________
* Virallinen lehti: lisätään päivämäärä, 
joka on 12 kuukautta tämän asetuksen 
voimaantulosta.

Or. en

Perustelu

Jotta markkinoiden toimijoilla ja erityisesti pk-yrityksillä olisi tarpeeksi aikaa valmistautua 
uuteen tilanteeseen, täytäntöönpanosäädökset olisi annettava mahdollisimman pian. Tämä on 
myös tärkeää järjestelmän laadun parantamiseksi mahdollisimman pian, mikä on erittäin 
tärkeää kansanterveyden kannalta.

Tarkistus 62

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 16 kohta

Komission teksti Tarkistus

16. Valmistajan suunnittelema, itse 
suoritettavaan testaukseen tai 
vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 
aiheuttamilta riskeiltä suojaaminen

16. Valmistajan suunnittelema, itse 
suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen 
laitteiden aiheuttamilta riskeiltä 
suojaaminen

16.1 Itse suoritettavaan testaukseen tai 
vieritestaukseen tarkoitetut laitteet on 
suunniteltava ja valmistettava siten, että ne 
toimivat asianmukaisesti suunnitellun 
käyttötarkoituksensa mukaisesti ottaen 
huomioon suunnitellun käyttäjän taidot ja 
hänen käytettävissään olevat keinot sekä 
vaikutus, joka johtuu kohtuudella 
ennakoitavasta suunnitellun käyttäjän 

16.1 Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että ne toimivat 
asianmukaisesti suunnitellun 
käyttötarkoituksensa mukaisesti ottaen 
huomioon suunnitellun käyttäjän taidot ja 
hänen käytettävissään olevat keinot sekä 
vaikutus, joka johtuu kohtuudella 
ennakoitavasta suunnitellun käyttäjän 
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tekniikan ja ympäristön vaihtelusta.
Valmistajan antamien tietojen ja 
käyttöohjeiden on oltava suunnitellun 
käyttäjän kannalta helposti ymmärrettäviä 
ja käytettäviä.

tekniikan ja ympäristön vaihtelusta.
Valmistajan antamien tietojen ja 
käyttöohjeiden on oltava suunnitellun 
käyttäjän kannalta helposti ymmärrettäviä 
ja käytettäviä.

16.2 Itse suoritettavaan testaukseen tai 
vieritestaukseen tarkoitetut laitteet on 
suunniteltava ja valmistettava siten, että

16.2 Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetut laitteet on suunniteltava ja 
valmistettava siten, että:

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa;
ja

– varmistetaan, että laitteen käyttö on 
mahdollisimman helppoa suunnitellulle 
käyttäjälle menettelyn kaikissa vaiheissa;
ja

– vähennetään suunnitellun käyttäjän 
erehtymisriskiä laitteen käytössä, 
soveltuvissa tapauksissa näytteen 
käsittelyssä sekä tarvittaessa tulosten 
tulkinnassa siinä määrin kuin on 
mahdollista.

– vähennetään suunnitellun käyttäjän 
erehtymisriskiä laitteen käytössä, 
soveltuvissa tapauksissa näytteen 
käsittelyssä sekä tarvittaessa tulosten 
tulkinnassa siinä määrin kuin on 
mahdollista.

16.3 Itse suoritettavaan testaukseen tai 
vieritestaukseen tarkoitetuissa laitteissa on 
oltava, silloin kun se on kohtuudella 
mahdollista, menetelmä, jolla

16.3 Itse suoritettavaan testaukseen 
tarkoitetuissa laitteissa on oltava, silloin 
kun se on kohtuudella mahdollista, 
menetelmä, jolla

– suunniteltu käyttäjä voi tarkistaa, että 
laite toimii valmistajan tarkoittamalla 
tavalla; ja

– suunniteltu käyttäjä voi tarkistaa, että 
laite toimii valmistajan tarkoittamalla 
tavalla; ja

– suunniteltua käyttäjää varoitetaan 
tarvittaessa, jos laite ei ole antanut validia 
tulosta.

– suunniteltua käyttäjää varoitetaan 
tarvittaessa, jos laite ei ole antanut validia 
tulosta.

Or. en

Perustelu

Komissio rinnastaa itse suoritettavaan testaukseen ja ammattilaisten käyttöön tarkoitetut 
laitteet. Tämä ei ole asianmukaista, koska pätevien henkilöiden ja maallikoiden välille ei 
tehdä eroa. Komission ehdotus aiheuttaisi tarpeetonta rasitetta erityisesti pk-yrityksille.

Tarkistus 63

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 17.1 kohta – vi alakohta

Komission teksti Tarkistus

v i) Jäännösriskit, joista on ilmoitettava v i) Jäännösriskit, joista on ilmoitettava 
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käyttäjälle ja/tai muulle henkilölle, on 
esitettävä rajoituksina, vasta-aiheina, 
varotoimenpiteinä tai varoituksina 
valmistajan antamissa tiedoissa.

käyttäjälle ja/tai muulle henkilölle, on 
esitettävä rajoituksina, varotoimenpiteinä 
tai varoituksina valmistajan antamissa 
tiedoissa.

Or. en

Perustelu

IVD-laitteilla ei ole vasta-aiheita vaan ainoastaan rajoituksia. IVD-laitetta voidaan aina 
käyttää, mutta rajoitukset on otettava huomioon (esim. kun määritellään immuniteetin tilaa, 
on otettava huomioon mahdollinen äskettäin saatu rokotus, mutta tilasta riippumatta IVD-
testi itsessään voidaan tehdä ilman riskiä, vaikka tulosta on tulkittava tämän rajoituksen 
mukaisesti).

Tarkistus 64

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 17.2 kohta – xv alakohta

Komission teksti Tarkistus

x v) Jos laite on tarkoitettu 
kertakäyttöiseksi, se on ilmoitettava.
Valmistajan ilmoituksen, jonka mukaan 
laite on kertakäyttöinen, on oltava 
yhdenmukainen kaikkialla unionissa;

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Lähes kaikki in vitro -diagnostiikkaan tarkoitetut lääkinnälliset laitteet ovat kertakäyttöisiä, 
mikä on ilmeistä kaikille niitä käyttäville. Käytännössä niitä ei edes voi käyttää toista kertaa.
Merkintä on tarpeeton ja voi ainoastaan hämmentää potilaita ja muita käyttäjiä. Katso 
tarkistus 17.

Tarkistus 65

Ehdotus asetukseksi
Liite I – 17.3 kohta – ii alakohta – johdantokappale

Komission teksti Tarkistus

ii) Laitteen suunniteltu käyttötarkoitus: ii) Laitteen suunniteltu käyttötarkoitus, 
joka voi olla esimerkiksi:
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Or. en

Perustelu

Luettelo ei ole tyhjentävä, eikä se ole sovellettavissa kaikkiin tuotteisiin. Yhdenmukaistettu 
liitteessä II olevan 1.1 kohdan c alakohdan kanssa.

Tarkistus 66

Ehdotus asetukseksi
Liite II – 3,2 kohta – b alakohta

Komission teksti Tarkistus

b) Kaikkien niiden tuotantopaikkojen 
yksilöinti, joissa laitteita valmistetaan, 
tavarantoimittajat ja alihankkijat mukaan 
luettuina.

b) Kaikkien niiden tuotantopaikkojen 
yksilöinti, joissa laitteiden kriittinen 
valmistustoiminta tapahtuu, 
tavarantoimittajat ja alihankkijat mukaan 
luettuina.

Or. en

Perustelu

Yhdenmukaistettava lääkinnällisten laitteiden maailmanlaajuista yhdenmukaistamista 
käsittelevän erityisryhmän (GHTF) asiakirjan suhteen: Summary Technical Documentation 
(STED) for Demonstrating Conformity to the Essential Principles of Safety and Performance 
of Medical Devices.

Tarkistus 67

Ehdotus asetukseksi
Liite V – B osa – 13 kohta

Komission teksti Tarkistus

13. merkitty kertakäyttöiseksi laitteeksi 
(kyllä/ei),

Poistetaan.

Or. en

Perustelu

Laitteiden kertakäyttöisyyttä ei voida soveltaa in vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen 
lääkinnällisten laitteiden yhteydessä. Katso tarkistus 17.
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Tarkistus 68

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 2.3 kohta – c alakohta

Komission teksti Tarkistus

c) havaitsemaan taudinaiheuttaja, jos on 
olemassa huomattava riski, että 
virheellinen tulos aiheuttaisi kuoleman tai 
vakavan vamman testattavalle yksilölle tai
sikiölle tai kyseisen yksilön jälkeläiselle;

c) havaitsemaan taudinaiheuttaja, jos on 
olemassa huomattava riski, että 
virheellinen tulos aiheuttaisi kuoleman tai 
vakavan vamman testattavalle yksilölle,
sikiölle tai alkiolle tai kyseisen yksilön 
jälkeläiselle;

Or. en

Perustelu

Testejä tehdään paitsi sikiöille myös alkioille eli ennen raskauden kolmatta kuukautta.
Asetuksen olisi katettava myös nämä, ja ne olisi luokiteltava luokkaan C, koska 
huonolaatuisten testien riskit alkioille ovat samoja kuin sikiöille aiheutuvat riskit.

Tarkistus 69

Ehdotus asetukseksi
Liite VII – 2.3 kohta – j alakohta

Komission teksti Tarkistus

j) sikiöiden synnynnäisten häiriöiden 
seulontaan.

j) sikiöiden tai alkioiden synnynnäisten 
häiriöiden seulontaan.

Or. en

Perustelu

Prenataalisia testejä ja implantaatiota edeltäviä geneettisiä testejä tehdään myös alkioille eli 
ennen raskauden kolmatta kuukautta. Asetuksen olisi katettava myös nämä, ja ne olisi 
luokiteltava luokkaan C, koska huonolaatuisten testien riskit alkioille ovat samoja kuin 
sikiöille aiheutuvat riskit.
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Tarkistus 70

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 4.4 kohta – 1 alakohta

Komission teksti Tarkistus

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

Ilmoitetun laitoksen on tehtävä 
satunnaisesti tarkastuskäyntejä ilman 
ennakkoilmoitusta valmistajan 
tuotantotiloihin ja tarvittaessa valmistajan 
tavarantoimittajien ja/tai alihankkijoiden 
tuotantotiloihin; nämä käynnit voidaan 
yhdistää 4,3 kohdassa tarkoitettuihin 
säännöllisin väliajoin valvonnan 
yhteydessä suoritettaviin arviointeihin tai 
ne voidaan suorittaa kyseisten valvonnan 
yhteydessä suoritettavien arviointien 
lisäksi. Ilmoitetun laitoksen on laadittava 
ilman ennakkovaroitusta tehtävistä 
tarkastuksista suunnitelma, jota ei saa 
luovuttaa valmistajalle. Ilmoitetun 
laitoksen on tehtävä tällaiset tarkastukset 
vähintään kerran kolmessa vuodessa.

Or. en

Perustelu

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

Tarkistus 71

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 6.1 kohta – 1 alakohta – otsikko

Komission teksti Tarkistus

6.1. Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 
suoritettavaan testaukseen tai
vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 
suunnittelun tarkastaminen

Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 
suoritettavaan testaukseen tarkoitettujen 
laitteiden tai luokkaan C kuuluvien
vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 
suunnittelun tarkastaminen

Or. en
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Perustelu

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus.
Luokkaan B kuuluvia vieritestaukseen tarkoitettuja laitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII 
samoin kuin muita laitteita. Luokittelusäännöistä tehdään 
vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia.

Tarkistus 72

Ehdotus asetukseksi
Liite VIII – 6.1 kohta – a alakohta

Komission teksti Tarkistus

a) Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 
suoritettavaan testaukseen tai 
vieritestaukseen tarkoitettujen laitteiden 
valmistajan on jätettävä 3.1 kohdassa 
tarkoitetulle ilmoitetulle laitokselle 
suunnittelun tarkastamista koskeva 
hakemus.

a) Luokkiin A, B tai C kuuluvien itse 
suoritettavaan testaukseen tai luokkaan C 
kuuluvien vieritestaukseen tarkoitettujen 
laitteiden valmistajan on jätettävä 3.1 
kohdassa tarkoitetulle ilmoitetulle 
laitokselle suunnittelun tarkastamista 
koskeva hakemus.

Or. en

Perustelu

Olisi erotettava vieritestauslaitteiden vaatimustenmukaisuuden arviointi ja riskiluokitus.
Luokkaan B kuuluvia vieritestaukseen tarkoitettuja laitteita olisi käsiteltävä liitteessä VIII 
samoin kuin muita laitteita. Luokittelusäännöistä tehdään 
vaatimuksenmukaisuusarviointisääntöjä ja -vaatimuksia.

Tarkistus 73

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – A osa – 2.3 a kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Vajaavaltaiset tutkittavat kliinistä 
suorituskykyä koskevissa tutkimuksissa
Mikäli vajaakykyinen tutkittava ei ole 
antanut tai ei ole kieltäytynyt antamasta 
tietoista suostumustaan ennen 
vajaakykyisyyden alkamista, kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus voidaan 
suorittaa ainoastaan silloin, kun yleisten 
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edellytysten lisäksi kaikki seuraavat 
edellytykset täyttyvät:
– lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, joka on tutkittavan oletetun 
tahdon mukainen ja voidaan perua 
milloin tahansa ilman, että siitä aiheutuu 
potilaalle kielteisiä seurauksia;
– vajaakykyinen tutkittava on saanut 
riittävästi omaa ymmärtämiskykyään 
vastaavaa tietoa tutkimuksesta sekä sen 
riskeistä ja hyödyistä;
– tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon vajaakykyisen tutkittavan, joka 
kykenee muodostamaan mielipiteen ja 
arvioimaan saamiaan tietoja, 
nimenomainen toivomus kieltäytyä 
osallistumasta kliinistä suorituskykyä 
koskevaan tutkimukseen tai vetäytyä siitä 
milloin tahansa;
– taloudellisia kannustimia tai etuja ei
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen osallistumisesta;
– tällainen tutkimus on oleellinen 
sellaisista kliinisistä suorituskykyä 
koskevista tutkimuksista saatujen tietojen 
validoimiseksi, jotka on suoritettu
tietoiseen suostumukseen kykenevillä 
ihmisillä tai muilla tutkimusmenetelmillä;
– tällainen tutkimus liittyy välittömästi 
kyseisen tutkittavan hengenvaaralliseen 
tai heikentymistä aiheuttavaan 
sairauteen;
– kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 
on suunniteltu siten, että sairauteen ja sen 
etenemisvaiheeseen liittyvät kipu, haitat, 
pelko ja muut ennakoitavat riskit on 
minimoitu, ja sekä riskikynnys että 
rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 
arvioidaan jatkuvasti;
– on perusteltua olettaa, että kliinistä 
suorituskykyä koskevaan tutkimukseen 
osallistumisesta vajaakykyiselle 
tutkittavalle koituvat hyödyt ovat riskejä 
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suuremmat tai että osallistumisesta ei 
aiheudu mitään riskejä;
– suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on kyseistä sairautta ja 
potilasryhmää koskevaa asiantuntemusta 
tai joka on hankkinut lausuntoja 
kyseiseen sairauteen ja potilasryhmään 
liittyvistä kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista.
Tutkittavan on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen 
mahdollisuuksiensa mukaan.

Or. en

Perustelu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskevaan ehdotukseen verrattuna kliinistä suorituskykyä koskevia 
interventiotutkimuksia koskevat säännökset ovat hyvin heikkoja ja epämääräisiä. Kliinistä 
suorituskykyä koskeviin interventiotutkimuksiin voi liittyä varsin merkittävä riski potilaalle 
esimerkiksi silloin, kun näyte otetaan lannepistoa käyttäen. Siksi säännöksiä on 
täsmennettävä. Ehdotuksessa pyrkimyksenä on säilyttää vähintään samat suojeluvaatimukset 
kuin kliinisissä lääketutkimuksissa on taattu vuodesta 2001 lähtien direktiivillä 2001/20/EY.

Tarkistus 74

Ehdotus asetukseksi
Liite XII – 2.3 b kohta (uusi)

Komission teksti Tarkistus

Alaikäiset tutkittavat kliinistä 
suorituskykyä koskevissa tutkimuksissa
Alaikäisiin kohdistuva kliinistä 
suorituskykyä koskeva tutkimus voidaan 
suorittaa ainoastaan silloin, kun yleisten 
edellytysten lisäksi kaikki seuraavat
edellytykset täyttyvät:
– lailliselta edustajalta on saatu tietoinen 
suostumus, ja suostumus on tutkittavan 
oletetun tahdon mukainen;
– alaikäinen on saanut lääkäriltä (joko 
tutkijalta tai tutkimusryhmän jäseneltä), 
jolla on koulutus lasten kanssa 
työskentelyä varten tai kokemusta siitä, 
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kaikki oleelliset ikäänsä ja kypsyyttään 
vastaavat tiedot tutkimuksesta sekä sen 
riskeistä ja hyödyistä;
– tutkijan on otettava asianmukaisesti 
huomioon alaikäisen, joka kykenee 
muodostamaan mielipiteen ja arvioimaan
edellä tarkoitettuja tietoja, nimenomainen 
toivomus kieltäytyä osallistumasta 
kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen tai vetäytyä siitä milloin 
tahansa;
– taloudellisia kannustimia tai etuja ei 
tarjota, lukuun ottamatta korvauksia 
kliinistä suorituskykyä koskevaan 
tutkimukseen osallistumisesta
– tällainen tutkimus on oleellinen 
sellaisista kliinistä suorituskykyä 
koskevista tutkimuksista saatujen tietojen 
validoimiseksi, jotka on suoritettu 
tietoiseen suostumukseen kykenevillä 
ihmisillä tai muilla tutkimusmenetelmillä;
– tällainen tutkimus joko liittyy 
välittömästi kyseisen alaikäisen 
sairauteen tai sen on oltava luonteeltaan 
sellainen, että se voidaan suorittaa 
ainoastaan alaikäisillä;
– kliinistä suorituskykyä koskeva tutkimus 
on suunniteltu siten, että sairauteen ja sen 
etenemisvaiheeseen liittyvät kipu, haitat, 
pelko ja muut ennakoitavat riskit on 
minimoitu, ja sekä riskikynnys että 
rasitusaste on määritelty erikseen ja niitä 
arvioidaan jatkuvasti;
– kliinistä suorituskykyä koskevasta 
tutkimuksesta aiheutuu potilaiden 
ryhmälle tiettyjä välittömiä etuja;
– tutkimuksessa on noudatettu 
lääkeviraston asiaan kuuluvia tieteellisiä 
ohjeita;
– suunnitelman on hyväksynyt eettinen 
toimikunta, jolla on pediatrian alan 
asiantuntemusta tai joka on pyytänyt 
lausuntoja kliinisistä, eettisistä ja 
psykososiaalisista ongelmista.



PR\928989FI.doc 57/62 PE506.196v01-00

FI

Alaikäisen on osallistuttava 
suostumuksen antamiseen ikänsä ja 
kypsyytensä mukaan.

Or. en

Perustelu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskevaan ehdotukseen verrattuna kliinistä suorituskykyä koskevia 
interventiotutkimuksia koskevat säännökset ovat hyvin heikkoja ja epämääräisiä. Kliinistä 
suorituskykyä koskeviin interventiotutkimuksiin voi liittyä varsin merkittävä riski potilaalle 
esimerkiksi silloin, kun näyte otetaan lannepistoa käyttäen. Siksi säännöksiä on 
täsmennettävä. Ehdotuksessa pyrkimyksenä on säilyttää vähintään samat suojeluvaatimukset 
kuin kliinisissä lääketutkimuksissa on taattu vuodesta 2001 lähtien direktiivillä 2001/20/EY.
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PERUSTELUT

 Mitä IVD-laitteet ovat?

In vitro -diagnostiikkaan (IVD) tarkoitetut lääkinnälliset laiteet ovat laitteita, joita käytetään 
ihmisen kehon ulkopuoliseen diagnosointiin (in vitro) joko laboratoriossa tai potilaan 
läheisyydessä esimerkiksi hänen vuoteensa vieressä. Niitä käytetään moniin erilaisiin 
tarkoituksiin kuten potilaan itse suorittamaan verensokerin mittaukseen, hiv-testaukseen ja 
DNA-testeihin.

 Miksi on tärkeää parantaa IV-laitteiden sääntelyä?

Monet pitävät IVD-laitteita koskevaa asetusta lääkinnällisistä laitteista annetun asetuksen 
”pikkusisarena”. Helmikuun 26. päivänä järjestettiin kuulemistilaisuus, jossa yksi 
asiantuntijoista eli Tanskan kuluttajaneuvostoa edustava Sine Jensen sanoi, että IVD-laitteet 
eivät ole lääkinnällisten laitteiden ”pikkusisaria” vaan vanhempia ja ehkäpä jopa kaikkien 
hoitomuotojen vanhempia, mukaan lukien lääkkeet ja kirurgia. Ilman asianmukaista 
diagnostiikkaa ei ole asianmukaista hoitoa eikä sairauksien ehkäisyä. Valitettavasti voimassa 
olevan direktiivin avulla ei pystytä varmistamaan, että huonolaatuisia IVD-laitteita ei 
saateta markkinoille. Aiemmin on ollut tapauksia, joissa huonolaatuisia hiv-testejä on tuotu 
Euroopan markkinoille CE-merkinnällä varustettuina. Tieteellinen instituutti totesi jo ennen 
kuin ilmoitetut laitokset hyväksyivät CE-merkinnän, että nämä testit antoivat paljon enemmän 
vääriä negatiivisia tuloksia kuin muut saatavilla olevat hiv-testit, mikä tarkoittaa, että testien 
mukaan viirusta ei ollut, vaikka totuus oli toinen. Tämä tuote oli kuitenkin vuosia potilaiden 
käytettävissä unionissa. Jos verensiirto perustuu väärään negatiiviseen hiv-testitulokseen, 
siihen liittyy hengenvaarallisia seurauksia verensiirron saajalle. Myös hiv-tartunnan saaneet, 
jotka saavat väärän negatiivisen tuloksen, voivat tuottaa riskin kumppanilleen. Tavallaan 
huonosti toimivat hiv-testit ovat suurempi riski ihmisten terveydelle kuin huonolaatuiset rinta-
tai lonkkaimplantit. Samanlaisia tapauksia on raportoitu hepatiitti C -viruksesta, joka on 
edelleen hengenvaarallinen, vaikeasti hoidettava sairaus. On raportoitu, että kun DNA-
testiasiantuntija lähetti saman näytteen neljään eri laboratorioon, hän sai neljä eri tulosta.

 Miksi unionin on säänneltävä näitä asioita?

IVD-laitteet ovat tuotteita, joita voidaan myydä vapaasti sisämarkkinoilla. Euroopan 
markkinoilla ei ole näitä tuotteita koskevia kansallisia rajoja. Sen vuoksi unionin on 
varmistettava turvallisuus mahdollisimman pitkälti. Ehdotus perustuu EY:n 
perustamissopimuksen 114 ja 168 artiklaan. Sopimuksen 114 artiklassa vaaditaan ihmisten 

Esimerkkejä nykyisen asetuksen 
soveltamisalaan kuuluvista 
huonolaatuisista IVD-laitteista:

 hiv-testit
 hepatiitti C -testit
 DNA-testit
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terveyden suojelun korkeaa tasoa. Sen 168 artiklan 4 c alakohta muodostaa erityisen 
täydentävän oikeusperustan.

 Nykyisiin epäkohtiin puuttuvia merkittäviä parannusehdotuksia

Komissio esittää merkittäviä parannuksia IVD-laitteiden järjestelmän nykyisten epäkohtien 
poistamiseksi. Parannukset ovat samanlaisia kuin muille lääkinnällisille laitteille esitetyt.
Ilmoitettuja laitoksia parannetaan merkittävästi ja jäsenvaltioiden suorittamaa ilmoitettujen 
laitosten valvontaa tehostetaan. Erittäin tärkeää on, että myös vaaratilannejärjestelmää ja 
markkinavalvontaa tehostetaan. Yritysten tarkastuskäynneistä ilman ennakkoilmoitusta 
tehdään pakollisia. Lisäksi komissio ehdottaa, että otetaan käyttöön eurooppalaisten 
vertailulaboratorioiden verkosto. Esittelijä pitää näitä ehdotuksia erittäin myönteisinä ja 
katsoo, että ne parantavat potilaiden turvallisuutta erittäin merkittävästi.

 Lääkinnällisiä laitteita ja IVD-laitteita koskevien ehdotusten yhteisiä asioita

Monin kohdin komissio ehdottaa, että IVD-laitteita ja muita lääkinnällisiä laitteita säännellään 
samalla tavalla. Komission ehdotukset ovat suurelta osin identtisiä. Molempien esittelijöiden 
ja varjoesittelijöiden on arvioitava näitä osia yhdessä. Tämä koskee esimerkiksi ilmoitettujen 
laitosten roolia, rakennetta ja niiden suhteen tarvittavia parannuksia, valvontajärjestelmää, 
yhteistä arviointia, tarkastelu-, tunnistamis- ja jäljitettävyysjärjestelmää sekä lääkinnällisten 
laitteiden koordinointiryhmää (MDCG).

Esittelijä pitää komission ehdotuksen perusrakennetta asianmukaisena. Hän ei 
kuitenkaan esitä valtion viranomaisen ylläpitämää markkinointia koskevaa 
ennakkolupajärjestelmää, vaan ehdottaa, että pyritään edelleen parantamaan ilmoitettujen 
laitosten järjestelmää. Esittelijä on tietenkin valmis keskustelemaan tekstin parantamisesta.

 Kliinistä suorituskykyä koskevat tutkimukset

Ehdotuksessa on luku kliinistä suorituskykyä koskevista tutkimuksista. Se kytkeytyy kliinisiä 
lääketutkimuksia koskevaan asetusehdotukseen ja lääkinnällisiä laitteita koskevaan 
ehdotukseen. Kliinisiä lääketutkimuksia koskevaa ehdotusta on arvosteltu paljon, ja monet 
tarkistukset ovat ympäristö-, kansanterveys- ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 
esittämiä. IVD-asetuksen vastaavaa osaa on mukautettava siten, että pystytään vastaamaan 
kliinisiä lääketutkimuksia koskevassa keskustelussa esiin nousseisiin kysymyksiin.
Erityisesi silloin kun kliinistä suorituskykyä koskevaan tutkimukseen liittyy merkittävä 
riski tutkittavien kannalta – esimerkiksi kun näyte otetaan lannepistoa käyttäen – on 
huolehdittava turvallisuudesta mahdollisimman hyvin.
Esittelijä ehdottaa pääasiassa kolmea parannusta komission ehdotukseen. Myös monet 
kollegat ovat esittäneet näitä tarkistuksia kliinisiä lääketutkimuksia koskevan ehdotuksen 
käsittelyssä:

1. Riippumattoman eettisen komitean on annettava myönteinen arvio kliinistä 
suorituskykyä koskevasta tutkimuksesta ennen sen aloittamista.

2. Alaikäisten ja muiden tietoisen suostumuksen antamiseen kykenemättömien 
henkilöiden suojelusta on huolehdittava samalla tavalla kuin kliinisiä 
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lääketutkimuksia koskevassa direktiivissä.

3. Määräaikoja on kohtuullisesti pidennettävä, jotta eettinen komitea ja viranomaiset 
ehtivät arvioida tutkimuksen.

Ehdotuksen saattaminen hyväksyttäväksi pk-yritysten kannalta

In vitro -diagnostiikkaan tarkoitettujen lääkinnällisten laitteiden alalla toimii monia näitä 
tuotteita tarjoavia pk-yrityksiä. Siksi asetuksessa on otettava huomioon pk-yritysten valmiudet 
selviytyä rasitteista. Tässä ei kuitenkaan pidä vaarantaa terveyttä ja turvallisuutta.
Joitakin tarkistuksia esitetään, jotta voidaan ottaa huomioon pk-yritysten valmiudet ja tarpeet.
Esimerkiksi jotkut pyydetyt tiedot olisi voitava toimittaa sähköisesti. Lisäksi on 
täsmennettävä, että tuotteen mukana toimitettavat tiedot on esitettävä unionin virallisella 
kielellä eikä jolloin muulla kielellä. Molemmat muutokset vähentävät pk-yrityksille 
mahdollisesti aiheutuvaa rasitetta. Vaatimustenmukaisuusvakuutusten kääntäminen kaikille 
sen jäsenvaltion vaatimille virallisille kielille, jossa laite asetetaan saataville, on suhteeton ja 
siten myös kallis hallinnollinen rasite erityisesti pk-yrityksille, eikä se siten ole perusteltua.
Samoin kuin nykyisin saatavuus yhdellä unionin kielellä on riittävä vaatimus.

Luokitus

Täysin uutta luokitusjärjestelmää (A–D) esitetään (A = pieniriskinen laite - D = suuririskinen 
laite). Useimmat sidosryhmät pitävät tätä riittävänä, ja se perustuu kansainväliseen 
yhteisymmärrykseen.
Esittelijä tukee tätä ehdotusta.

”In-house”-testaus

Voimassa olevassa direktiivissä vapautetaan vaatimuksista kaikki in-house-testaus eli 
yksittäisessä terveysalan laitoksessa, kuten sairaalassa, suoritetut testit. Komissio ehdottaa 
tämän säilyttämistä riskiluokissa A, B ja C, mutta haluaa sisällyttää luokkaan D kuuluvat testit 
vaatimusten piiriin. Tätä on jonkin verran muutettava, kun otetaan huomioon lääkäreiden ja 
potilaiden tarpeet yksittäisessä terveysalan laitoksessa. Komission ehdottamaan periaatteeseen 
ei kuitenkaan esitetä olennaisia muutoksia.

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet

Lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistävät laitteet ovat DNA-testejä, joiden avulla saadaan 
tietoa siitä, olisiko tietystä hoitomuodosta todennäköisesti hyötyä tietylle potilaalle. Yksilön 
tarpeisiin suunniteltu hoito ja hoitomuotojen kohdentaminen (stratified medicine) 
tarjoavat valtavia mahdollisuuksia, jotka on otettava asianmukaisesti huomioon asetuksessa.
Komission ehdotus on hyvä perusta, mutta tarvitaan myös lisäselvennyksiä. Esittelijä 
ehdottaakin, että terveysalan laitosten omia testauksia koskeva poikkeus ei koskisi 
lääkehoidon ja diagnostiikan yhdistäviä laitteita.

Itse suoritettu testaus ja vieritestaus

Silloin kun testin tekee potilas itse terveydenhuollon ammattilaisen asemasta, tarvitaan 
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pidemmälle menevää sääntelyä, koska ammattilaiset voivat tehdä diagnoosin useiden eri 
tekijöiden perusteella, kun taas potilaat voivat olla pelkästään testin varassa päätöksiä 
tehdessään. On arvosteltu sitä, että komission ehdotuksessa itse suoritettuja testejä ja 
ammattilaisen suorittamaa vieritestausta säännellään samalla tavalla. Tätä on tarkistettava.

Soveltamisala

Soveltamisalaa on selvennettävä. Komission ehdotuksessa ei mainita niin kutsuttuja 
nutrigeneettisiä testejä ja elintapasuosituksiin tähtääviä testejä. Näillä testeillä voi 
kuitenkin ainakin välillisesti olla hyvin vakavia seurauksia ihmisten terveydelle. Jos 
testiin esimerkiksi liittyy väittämä siitä, että se auttaa potilasta laihtumaan, ja laihtuminen olisi 
potilaalle erittäin tärkeää terveyssyistä, on kyse vakavasta terveysriskistä, jos testi ei olekaan 
laadukas eikä anna väitettyjä tuloksia.

Siirtymäkausi

Komission ehdotuksen siirtymäkausi on hyvin pitkä eli 5 vuotta asetuksen antamisen 
jälkeen. Tämä voi olla tarpeen asetuksen niiden osien kannalta, joihin sisältyy täysin uusia 
asioita, joiden toteuttaminen saattaa olla vaikeaa erityisesti pk-yrityksille. Toisaalta 
järjestelmän parantamisella on todella kiire ja jotkut ehdotuksen osat olisi pantava 
täytäntöön paljon nopeammin. Tämä koskee ehdottomasti niitä osia, jotka koskevat vain 
komissiota ja jäsenvaltioita. Niillä on paljon paremmat mahdollisuuden asetuksen 
soveltamiseen kuin erimerkiksi pk-yrityksillä.

Tekniset tarkistukset

Tarvitaan lukuisia teknisiä tarkistuksia, jotta voidaan ottaa huomioon alan toimijoiden 
huolenaiheet. Joissakin tapauksissa pyrkimys käyttää samaa sanamuotoa kuin lääkinnällisiä 
laitteita koskevassa direktiivissä johtaa IVD-laitteiden kannalta huonoihin sanamuotoihin.

Vammaisten henkilöiden syrjintä torjuttava

Euroopan unioni on ratifioinut vammaisten henkilöiden syrjinnän torjuntaa koskevan 
YK:n yleissopimuksen. Tämän olisi näyttävä myös asetustekstissä. Esimerkiksi ilmaisu 
”synnynnäinen epämuodostuma” voidaan nähdä vammaisia henkilöitä syrjivänä, ja sitä olisi 
muutettava.

Delegoidut säädökset ja yhteispäätösmenettely

Komission ehdotuksessa esitetään monien asetuksen osien muuttamista delegoiduilla 
säädöksillä. Tämä koskee myös asetuksen seuraavia olennaisia osia:

 yleiset turvallisuus- ja suorituskykyvaatimukset
 teknisissä asiakirjoissa käsiteltävät asiat
 EU-vaatimustenmukaisuusvakuutus
 vaatimustenmukaisuuden arviointimenettelyjen muuttaminen tai täydentäminen.
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Näitä olennaisia osia olisi muutettava vain yhteispäätösmenettelyä noudattaen.

Tietoinen suostumus

Komission ehdotuksessa korostetaan varsin paljon tuotteen laatua. Asiantuntijat ja monet 
kansainväliset organisaatiot, kuten Euroopan neuvosto, OECD ja eurooppalainen 
ihmisgenetiikan yhdistys European Society for Human Genetics ovat toistuvasti esittäneet 
kantanaan, että tuotteen laatuakin tärkeämpää on usein tuotteiden käyttöyhteys ja 
-olosuhteet. Erityisesti DNA-testauksessa on hyvin tärkeää noudattaa tietoisen suostumuksen 
periaatetta. Myös Euroopan parlamentti on vaatinut tätä usein. Oikeudellisessa lausunnossa
todetaan, että on mahdollista ja asianmukaista ottaa vastaava sanamuoto käyttöön 
asetuksessa1. Siksi esittelijä ehdottaa asiaa koskevia tarkistuksia. Siitä asiasta ollaan 
yksimielisiä, että Euroopan unionin pyrkimyksenä ei saa olla rajoittaa potilaiden 
mahdollisuuksia käyttää DNA-testejä. Sen sijaan tarvitaan asianmukaista geneettistä 
neuvontaa, jotta potilaalle voidaan kertoa testin mahdollisista seurauksista ennen 
testausta. Toissijaisuusperiaatteen noudattamiseksi olisi annettava jäsenvaltioiden päättää 
sääntelyn yksityiskohdista ja niillä olisi oltava mahdollisuus mennä asetuksen vaatimuksia 
pidemmälle. Voidaan jopa todeta, että tietoisen suostumuksen sisällyttäminen ehdotukseen on 
pakollista, koska se on keskeinen osa perusoikeuskirjaa (3 artikla), joka sitoo 
oikeudellisesti unionia sen eri toiminta-aloilla.

                                               
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”.


